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Na tému tuky v strave sa už 
napísalo všeličo, ale všeobecný záver 
o ich škodlivosti pre náš organizmus 
najnovšie neplatí.

Pomerne teplá tohoročná 
zima vyhovuje predovšetkým teplo-
milnejším ľudom, ktorí nemajú radi 
sneh a mrazy. Rovnako tak vyhovuje 
cestárom a motoristom.

Tukov sa 
netreba báť

„Ekonomická 
zima“
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Dvojtýždenník 5 800 ks
do domácností a fi riem

Zlaté Moravce
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Lúštite
krížovku
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Informácie vládnu svetom, aj tým 
slovenským. Televízia, rozhlas, no-
viny, internet – médiá všetkých dru-
hov chrlia jednu správu za druhou. 
Nie je jednoduché sa v nich oriento-
vať, vybrať si tie skutočne hodnotné.
Správy v médiách majú krátky ži-
vot. Sú ich tisíce, nemôžeme všet-
ky počuť, vidieť, prečítať. Preto sa 
z nich musíme naučiť vyberať tie, 

ktoré nás obohatia, potešia. Žiaľ, 
často nám médiá podsúvajú infor-
mácie bez hodnoty, nedozvieme sa 
nič o tom, čo sa deje v našom meste, 
v našom vlastnom regióne.
Rozhodli sme sa preto aj vo Vašom 
okrese ponúknuť alternatívu ku všet-
kým spomínaným nosičom správ.
Do rúk sa Vám dostávajú Naše No-
vinky Zlaté Moravce, prvé číslo dvoj-
týždenníka, ktorý je určený oby-
vateľom mesta. Práve vo februári 

k päťdesiatim šiestim členom našej 
rodiny regionálnych periodík pri-
budlo ďalších trinásť! A medzi nimi 
je aj Vaše okresné mesto.
Každý druhý týždeň budeme priná-
šať správy z diania vo Vašom oko-
lí, z kultúrnych udalostí i zo špor-
tu, predstavíme čitateľom významné 
osobnosti mesta a regiónu, podni-
kateľské aktivity. Spektrum správ 
a zaujímavostí prinesie rady, nápa-
dy či užitočné informácie týkajúce 

sa všetkých občanov. Samozrejme, 
nebude chýbať niečo na pobavenie, 
krížovka či súťaž.
Naše Novinky budú predovšetkým 
Vašimi novinkami, pretože Vy ste tí, 
pre ktorých noviny tvoríme, Vy ste tí, 
o kom noviny budú. Naše Novinky 
Zlaté Moravce do Vašich schránok 
bezplatne doručí Slovenská pošta.

Príjemné čítanie želá redakcia

Milí čitatelia!

MODERNÉ NOVINY
PRE MODERNÉ MESTO

Renesančný kaštieľ. Foto: Alexander Vojček
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Skutočne veľmi skromná ná-
dielka snehu a pomerne vysoké 
teploty počas Vianoc nepote-
šili najmä deti a takisto nedo-
dali ani tej správnej vianočnej 
atmosfére.

Posýpali dvakrát
Pokojnému, relatívne teplé-
mu, priebehu zimy sa môžu 
tešiť predovšetkým motoris-
ti či záhradkári. Komunálne 
služby v Zlatých Moravciach 
majú prakticky všetky zásoby 
posypových látok v sklade. Po-
sýpať sa doposiaľ vybrali len 
dvakrát, no aj to so zdvihnutý-
mi pluhmi. Snehu totiž nebolo. 
Išlo len o posyp primrznutých 
ciest. Takisto stav vozoviek sa 
aj vďaka „priaznivým“ teplo-
tám drží a nevznikajú žiadne 
veľké nové výtlky ako to bolo 
napríklad minulý rok.

Nepodceňujte situáciu 
na ceste
Ostražitosti za volantom však 

nie je nikdy dosť. Dokazujú to 
nehody, ktoré vznikajú v dô-
sledku občasného primŕzania 
vozovky. Kritické sú nočné ho-
diny a skoré rána. Na zamrz-
nutej ceste nepomôže vodičo-
vi, ktorý neprispôsobí rýchlosť 
jazdy stavu a povahe vozov-
ky, ani posyp. Ten môže kon-
traproduktívne pôsobiť hlav-
ne na suchej ceste, keď vodič 
v zákrute v domnienke, že je 
sucho a pomerne teplo, neráta 
s posypanou cestou a na drob-
nej súvislej vrstve kamienkov 

môže dostať šmyk. Toto sú naj-
častejšie chyby vodičov, ktoré 
pramenia z podcenenia situá-
cie na ceste, alebo nevenovania 
dostatočnej pozornosti.
Tak či onak, mierny priebeh 
zimy väčšine ľudí vyhovuje. 
A aj vedenie mesta priznáva, 
že v podstate to aj prišlo vhod. 
Zima teda akoby vedela, že krí-
za sa ešte neskončila, a tak Pe-
rinbaba zrejme nechce pridá-
vať ďalšie starosti.

Marek Modráček

Pomerne teplá 
tohoročná zima 
vyhovuje predovšetkým 
teplomilnejším ľudom, 
ktorí nemajú radi sneh 
a mrazy. Na druhej strane 
však robí vrásky na tvári 
najmä prevádzkovateľom 
vlekov a lyžiarskych 
stredísk. Hlavne tie nižšie 
položené majú už niekoľko 
rokov problémy so svojou 
existenciou.

„EKONOMICKÁ ZIMA“BOL POTREBNÝ 

AKO SOĽ
Ofi ciálna webová stránka Zlatých Moraviec bola 
už dlhší čas terčom kritiky verejnosti. To si uve-
domovalo aj samotné vedenie, no urobiť rýchlu 
a razantnú nápravu sa mu podarilo až teraz. Spleť 
údajov a neprehľadných informácií dokázala po 
niekoľkých predchádzajúcich neúspešných pokusoch upra-
tať do modernej prehľadnej formy až fi rma, ktorá sa na tvor-
bu internetových stránok špecializuje. Bolo tu treba vykonať 
aj viaceré náročné zásahy, na ktorých si pred tým viacerí vy-
lámali zuby. Nový webový portál vyšiel mesto na 1 180 eur 
a do užívania sa dostal 13. januára tohto roku. Stránka je pre-
hľadná a umožňuje užívateľom jednoduchú orientáciu. Spo-
lu s moderným dizajnom a interaktívnymi prvkami si ihneď 
získala svojich priaznivcov.

MEDZI MLYNSKÝMI 

KAMEŇMI
Spočiatku pozitívna správa o takmer stovke nových pracov-
ných miest v Zlatých Moravciach sa postupne zmenila na 
vojnovú záležitosť. Investor má totiž záujem o výrobu elek-
trickej energie z pet fl iaš dovezených z Talianska. Obyvate-
lia sa však preľakli, že pri tepelnom spracovávaní plastov by 
do ovzdušia mohli unikať škodlivé splodiny, a tak sa projek-
tu začali vehementne brániť. Primátor Zlatých Moraviec sa 
tak ocitol medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej stra-
ne investor, a na strane druhej 7 500 podpísaných nespokoj-
ných občanov sú silné protistrany, ktoré sa pokúsil uzmieriť 
aj samotný minister životného prostredia. Ten Zlatomorav-
čanov ubezpečil, že celú záležitosť dôkladne preskúma a po-
súdi vplyv fabriky na životné prostredie. Aj napriek týmto 
slovám obyvatelia Zlatých Moraviec nečakajú na úradné sta-
noviská, pokračujú v petícii a zbierajú podpisy naďalej. Zdá 
sa, že v tom majú jasno.

Marek Modráček
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Ostražitosti za volantom nie je nikdy dosť. Ilustračné foto: TASR/Roman Hanc

Zápisy prebiehajú na zák-
ladných školách podľa ur-
čených termínov od 15. ja-
nuára do 15. februára 2014. 
Bližšie informácie môžu ro-
dičia získať aj na internetovej 
stránke príslušnej školy. Ro-
dičia si môžu zvoliť pre svoj-
ho prváčika aj inú základnú 
školu mimo svojho obvodu, 
v ktorom majú trvalý pobyt. 
Musia to však nahlásiť riadi-
teľovi spádovej školy najne-
skôr do 31. marca 2014. Pri 
zápise treba predložiť osob-

né údaje zákonných zástup-
cov, preto si musia so sebou 
zobrať občiansky preukaz 
a rodný list dieťaťa. Peda-
gógovia formou rozhovoru 
a na základe výtvarného vy-
jadrenia skúmajú psychické, 
fyzické a sociálne schopnos-
ti dieťaťa, napríklad, ako si 
dieťa dokáže poradiť s roz-
poznávaním farieb, geomet-
rických tvarov, orientovať sa 
v priestore, spočítať predme-
ty do päť, či aké má komuni-
kačné schopnosti. Na základe 

návrhu materskej školy, ale-
bo ak dieťa nespĺňa podmien-
ky spôsobilosti pre nástup do 
školy, môže riaditeľ školy 
rozhodnúť o odklade nástu-
pu o jeden školský rok. O od-
klad môžu požiadať aj rodi-
čia na základe odporúčania 
všeobecného lekára pre deti 
a dorast a príslušného zaria-
denia výchovného poraden-
stva a prevencie. Všetky deti 
sa už teraz tešia, ako si po 
prvý raz zoberú do školy svo-
jú novú školskú tašku, sadnú 
si do školských lavíc a spo-
znajú nových spolužiakov.

Michaela Dobiašová

Tak ako každý rok v tomto období prebieha zápis 
prváčikov do školy. Rodičia sú povinní príhlásiť na povinnú 
školskú dochádzku deti, ktoré do 1. septembra 2014 
dovŕšia vek 6 rokov.

ZÁPIS PRVÁČIKOV JE V PLNOM PRÚDE

Prváci so šlabikármi. Ilustračné foto: TASR/Pavol Ďurčo
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O projekte sa škola dozve-
dela prostredníctvom svojich 
partnerských vzťahov z Ta-
lianska, s ktorým už dlhší 
čas spolupracuje. Dôležité 
však je, že nezaváhala, a tak 
sa žiaci 2. stupňa základnej 
školy v Skýcove mohli pre 
nich primeranou formou do-
zvedieť niečo viac o princí-
poch činnosti robotov a tiež 
nahliadnuť do tajov fungo-
vania elektrotechniky ako 
takej. Pri návšteve Strednej 
odbornej školy technickej 
v Zlatých Moravciach im 
majstri odborného výcviku 
počas dvoch hodín pood-
halili tajomstvo programo-
vania a možnosti využívať 
elektrotechniku pri príprave 
robotických modelov. „Pre 
žiakov boli asi najzaujíma-
vejšie ukážky práce s progra-
mom na tvorbu plošných spo-
jov, CICSO počítačových 
sietí a ovládania solárnych 

panelov,“ hovorí Mgr. Jo-
zef Zvolenský, riaditeľ ZŠ 
v Skýcove.

Prezentácia robotiky
Okrem exkurzie zahŕňal 
Európsky týždeň robotiky 
aj prezentáciu robotiky na 
Základnej škole v Skýco-
ve, ktorá bola prístupná pre 
širokú verejnosť. Na nej si 
okrem získania ďalších te-
oretických poznatkov bolo 
možné vyskúšať ovládanie 
robotických modelov vyro-
bených z lega, ktoré posta-
vili a naprogramovali žiaci 
základnej školy. K dispozícii 
boli chodiace dinosaury, vý-
ťah, kresliace auto, vláčik so 
zmenou smeru a zvukovými 
signálmi či auto vyhľadáva-
júce čiernu čiaru.

Motoman
Poslednou zastávkou v rámci 
spoznávania tejto zaujímavej 

časti elektrotechniky bola 
návšteva spoločnosti Secop 
Zlaté Moravce. Tu sa žiaci 
dozvedeli niečo viac o za-
čiatkoch robotiky, jej vývo-
ji a takisto i o jej možnosti 
využitia v praktickom živo-
te. Vrcholom návštevy bola 

ukážka práce robota Moto-
man, s ktorým sa pomocou 
diaľkového ovládania mohli 
pohrať aj samotní žiaci, kto-
rí neskrývali nadšenie. Pro-
jekt hodnotí pozitívne aj ria-
diteľ školy. „Pre mňa ako 
učiteľa to bola nová príleži-

tosť. Projekt ma veľmi zau-
jal a verím, že v budúcom 
roku sa do neho zapojí viac 
škôl a bude mať lepšiu pro-
pagáciu v médiách,“ dodal 
na záver Zvolenský.

Marek Modráček

Žiaci základnej školy zo Skýcova sa ešte koncom minulého 
roka zapojili ako jediní zo Slovenska do medzinárodného 
projektu Európsky týždeň robotiky. Okrem množstva 
nových skúseností a poznatkov, ktoré žiaci nadobudli, sa 
škola môže pochváliť i ďalším certifi kátom do zbierky.

ŽIACI ZO SKÝCOVA 
PROGRAMOVALI LEGO ROBOTOV

Pozor! Túto povinnosť ale 
nemajú rodičia, ktorí ešte po-
berajú rodičovský príspevok 
(pre nepriaznivý zdravotný 

stav dieťaťa do 6 rokov), ale-
bo sú na materskej dovolenke 
s ďalším dieťaťom. Po prvom 
oznamení máte povinnosť 
hlásiť dôležité zmeny mies-

ta vykonávania starostlivos-
ti o dieťa. To znamená v prí-
pade, že dieťa zmení škôlku, 
alebo ak prestane chodiť do 
škôlky a budete sa oň starať 

doma. Zmeny treba hlásiť 
do ôsmich dní. Za podstatnú 
zmenu miesta vykonávania 
starostlivosti o dieťa sa ne-
považuje choroba, absencia 

v predškolskom zariadení, 
krátkodobé dovolenky ale-
bo krátkodobé pobyty u prí-
buzných a podobne.
Ak zmeny nebudete hlásiť, 
úrad vás môže upodozrievať, 
že sa o dieťa nestaráte v sú-
lade so zákonom a záujma-
mi dieťaťa. Môže to viesť ku 
kontrole a dokonca i k poza-
staveniu vyplácania prídav-
ku na dieťa rodičom a k jeho 
následnému vyplácaniu inšti-
tútom osobitného príjemcu. 
Čiže prídavky by nedostáva-
li priamo rodičia, ale obec.
Väčšina mamičiek na túto 
zmenu reagovala negatív-
ne. Až čas ukáže, či to má 
naozaj svoje opodstatnenie 
a či to naozaj pomôže nie-
ktorým deťom.

Michaela Dobiašová

Od 1. 2. 2014 vzniká 
povinnosť rodičov detí, 
ktoré dovŕšia po tomto 
dátume tri roky, nahlásiť 
Úradu práce a sociálnych 
vecí a rodiny podľa 
miesta trvalého bydliska 
na príslušnom tlačive, či 
sa o neho staráte doma, 
máte zabezpečenú 
opatrovateľku, alebo 
navštevuje materskú 
školu. Cieľom je zistiť, kto 
a kde vychováva deti, 
a to od ich troch rokov do 
začiatku plnenia školskej 
dochádzky. Dá sa to 
nahlásiť aj elektronicky, 
pokiaľ má rodič zriadený 
elektronický podpis.

NEZABUDNITE DIEŤA PRIHLÁSIŤ NA ÚRADE PRÁCE

Auto vyhľadávajúce čiernu čiaru.

Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta
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Minulý rok sme si pripomí-
nali 900. výročie od prvej pí-
somnej zmienky Zlatých Mo-
raviec. Pre toto jubileum bolo 
v Mestskom múzeu zorgani-
zovaných postupne viacero 
tematických výstav. Jednou 
z nich je i výstava venova-
ná židovským občanom po-
chádzajúcich zo Zlatých Mo-
raviec. Pôvodne mala byť 
otvorená už pred Vianoca-
mi, no časovo to nebolo mož-
né, a tak k jej otvoreniu doš-
lo až koncom januára.
Otvorenie výstavy spre-
vádzal i kultúrny program 
v divadelnej sále MSKŠ, kde 
vystúpili viacerí interpreti. 
Okrem toho primátor mes-
ta Peter Lednár odovzdal 
viacero pamätných listov 
a udelil i titul Čestný občan 
mesta Zlaté Moravce páno-
vi Imrichovi Chlamtacovi. 
Pri tejto príležitosti došlo 

i k slávnostnému odhaleniu 
pamätnej tabule židovským 
spoluobčanom na Schlesin-
gerovom dome.

Zbierkové predmety
No a načo sa môžete tešiť? 
Čakajú tu na vás mnohé ex-
ponáty, vďaka ktorým budete 
môcť nazrieť do života židov-
ských rodín, ktoré kedysi žili 
v Zlatých Moravciach. Pripra-
vených je viacero židovských 
náboženských predmetov, ori-
ginálne dokumenty židov-
ských rodín, predmety súvisia-
ce s ich podnikaním, fotografi e 
a mnohé iné zaujímavé veci. 
Tieto zbierkové predmety 
boli zapožičané od Múzea ži-
dovskej kultúry v Bratislave 
a od viacerých súkromných 
osôb.

Dozviete sa veľa nového
Pri prehliadke výstavy sa do-

zviete, ako vyzerá židovská 
domácnosť a v čom sa od-
lišuje od iných domácnos-
tí, čo znamenalo vzdelanie 
pre židovskú rodinu a spo-
znáte tajomstvá synagógo-
vých a rodinných rituálov. 
Okrem tohto vám budú od-
halené i tragické osudy ži-
dovských rodín zo Zlatých 

Moraviec počas druhej sve-
tovej vojny.
Výstava o židovských ob-
čanoch sa stretla s veľkým 
úspechom. Od jej otvorenia 
zaznamenali v múzeu vy-
sokú návštevnosť, a to nie 
len z okolia, ale i zo vzdia-
lenejších kútov Slovenska. 
Ak ste ju doposiaľ nenavští-

vili, tak vám ju vrelo od-
porúčame. Domov si zaiste 
odnesiete krásny kultúrny zá-
žitok. A nezabudnite si pre-
zrieť i stálu expozíciu mú-
zea, ktorá je rovnako veľmi 
zaujímavá.

Peter Klimant

Milovníci histórie zo Zlatých Moraviec a širokého okolia 
sa môžu tešiť na novú výstavu v miestnom múzeu. Výstava 
sa zameriava na život židovských občanov, ktorí kedysi 
žili v Zlatých Moravciach. Nájdete tu mnohé zaujímavé 
exponáty, ktoré zaujmú všetky vekové kategórie. K jej 
slávnostnému otvoreniu došlo 24. januára a potrvá 
do polovice februára 2014.

NOVÁ VÝSTAVA
V ZLATOMORAVSKOM MÚZEU

Vrábeľská výtvarníčka 
Gabriela Murcinová, vy-
študovaná ekonómka, sa do 
maľovania intenzívne pustila 
až pred dôchodkom, keď za-
čala navštevovať Univerzitu 
tretieho veku. Tam sa nau-
čila viaceré maliarske tech-
niky, ktoré dnes využíva vo 
svojich výtvarných prácach.
Stala sa i členkou Výtvar-

ného ateliéru Emerka z Vrá-
beľ. Toto združenie vzniklo 
v januári 2011 pod vedením 
ďalšej miestnej výtvarníč-
ky – Márie Nagyovej. Ich 
cieľom je podporovať tvorbu 
a prezentáciu diel od vrábeľ-
ských amatérskych výtvar-
níkov. Gabriela Murcinová, 
spoločne s ďalšími autorka-
mi z tohto združenia, pripra-
vila viaceré výstavy svojich 
umeleckých prác. Vystavo-
vali napríklad v Krajskom 
osvetovom stredisku v Nitre, 
či v priestoroch kaštieľa Ar-
boréta Mlyňany.

Olej i akvarely
Výstava Gabriely Murci-
novej v Mestskom múzeu 
Vráble je jej prvou samostat-
nou výstavou. Návštevníci sa 
môžu tešiť na viaceré maliar-

ske a textilné diela, zamera-
né najmä na motívy krajiny, 
kvetov, ale i abstraktné mo-
tívy. V krajinkárskych die-
lach dominuje najme jeseň, 
ktorá je obľúbeným obdo-
bím autorky. Najčastejšie ju 
zachytáva olejovou techni-
kou. „Rada robím s olejom, 
a preto najviac prác je práve 
olejových. Teraz sa budem 

venovať i akvarelu, preto-
že to ma tak fascinuje a je 
to najťažšie takto maľovať,“ 
s úsmevom prezrádza vý-
tvarníčka svoje maliarske 
plány do budúcnosti. Inšpi-
ráciu čerpá i od svojich ob-
ľúbených autorov – Alfonz 
Mucha, Gustav Klimt, Clau-
de Monet a slovenský Jozef 
Chrena.

Dobré ohlasy
Relax, relax a relax. Presne 
to znamená maľovanie pre 
Gabrielu Murcinovú. Je jed-
no, či sa pozriete na jej olejo-
vé maľby či obrazy vytvore-
né z textilu, pocit príjemného 
relaxu a uvoľnenia na vás 
zaručene dopadne. Výsta-
va bola otvorená 3. februá-
ra 2014 a za ten čas ju stih-
lo navštíviť mnoho ľudí. Pri 
čítaní knihy návštev narazíte 
len na samé pozitívne ohlasy. 
Viacero návštevníkov doda-
lo, že už teraz sa tešia na jej 
ďalšiu výstavu. Pani Murci-
nová nás informovala, že na 
nových dielach už pracuje, 
a teda tento rok zaiste uvi-
díme ďalšiu výstavu tejto 
talentovanej autorky.

Text a foto: Peter Klimant

Milovníci umenia z okresu 
Nitra si v týchto dňoch 
prídu na svoje. V Mestskom 
múzeu vo Vrábľoch 
prebieha zaujímavá 
umelecká výstava 
od miestnej výtvarníčky 
Gabriely Murcinovej. Ide 
o výber prác z jej maliarskej 
a textilnej tvorby. 
Výstava potrvá 
do 14. februára 2014.

VÝTVARNÉ DIELA GABRIELY MURCINOVEJ

Ukážka z tvorby Gabriely Murcinovej.

Ilustračné foto: TASR/Martin Baumann
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Chodcom sa odporúča 
umiestniť refl exné prvky 
na dobre viditeľnom mieste 
pohyblivej časti tela, na hor-
ných alebo dolných končati-
nách, bližšie ku vozovke – 
stredovej deliacej čiare. V 
tejto súvislosti je dobré si 
pripomenúť najmä nástrahy 
zimného, jesenného i jarného 
obdobia, ktoré sa týkajú prá-
ve chodcov. Práve na jeseň 
a v zime, keď je v prevažnej 
väčšine dňa znížená viditeľ-
nosť, dopravná polícia kaž-
doročne zaznamenáva citeľ-
ný nárast počtu dopravných 
nehôd s účasťou nemotoro-
vých účastníkov cestnej pre-
mávky, a to najmä v intravi-
lánoch miest a obcí.

Refl exné prvky chodcov
V období so zníženou vidi-
teľnosťou si treba uvedomiť, 
že vidieť a byť videný je ži-
votne dôležité nielen pre vo-
dičov, ale najmä pre chodcov 
a cyklistov. Práve oni, ako 
účastníci cestnej premávky, 
sú najzraniteľnejší a pri do-
pravných nehodách dopláca-
jú ujmou na zdraví a neraz i 
životom. Okrem primeranej 

opatrnosti je preto potreb-
né používať taký odev, resp. 
jeho doplnky, ktoré sú dosta-
točne viditeľné aj za zníže-
nej viditeľnosti. Najúčinnej-
šie je používať na oblečení 
spomínané refl exné prvky, 
ktoré môžu byť aj celkom 
vhodným doplnkom vrch-
ného ošatenia.

Pravidlá bezpečnosti
Rôzne nástrahy zimného 
(i jesenného) obdobia na ces-
tách možno účinne elimino-
vať. V prvom rade sa treba 
na cestách správať zodpoved-
ne, ohľaduplne a disciplino-
vane. Dôležité je dodržiavať 
zásadu vidieť a byť videný, 
no a v neposlednom rade – 
nepreceňovať svoje schop-
nosti! Bez ohľaduplnosti 
a zodpovednosti všetkých 
účastníkov cestnej premáv-
ky nie je možné zaistiť po-
riadok a bezpečnosť na ces-
tách. Svojím zodpovedným 
správaním si chodci aj sami 
môžu chrániť život a zdra-
vie pred nepriaznivými ná-
sledkami dopravných nehôd.

(nym)

Dňom 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona 
č. 8/2009 Z. z.o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela 
zákona rozširuje povinnosť chodcov na krajnici alebo 
okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na 
sebe viditeľne umiestnené refl exné prvky alebo oblečený 
refl exný bezpečnostný odev.

CHODCI 

A REFLEXNÉ PRVKY

Prognózu vypracoval Prog-
nostický ústav Slovenskej 
akadémie vied v spoluprá-
ci výskumným demogra-
fi ckým centrom Infostatu 
a Prírodovedeckou fakul-
tou Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Odborníci 
v štúdii predpokladajú, že 
v roku 2035 ostane zacho-
vaný fakt, že obyvateľstvo 
SR možno rozdeliť na star-
ší západ, stred a krajný vý-
chod a mladší sever a vý-
chod. K okresom, kde bude 
najviac rásť priemerný vek, 
budú patriť najmä okresy zá-

padného Slovenska v okolí 
Bratislavy, kde sa priemer-
ný vek zvýši o viac ako se-
dem rokov.
Naopak, najnižší prírastok 
priemerného veku zazna-
menajú hlavne v okresoch 
západnej časti východné-
ho Slovenska. Obyvateľstvo 
piatich okresov tohto regió-
nu (Gelnica, Levoča, Spišská 
Nová Ves, Sabinov a Stará 
Ľubovňa) zostarne v prie-
mere o menej ako päť ro-
kov, pričom v okrese Gelni-
ca sa priemerný vek do roku 
2035 zvýši o necelé tri roky.

Kým v prvej desiatke najstar-
ších okresov nastane v po-
rovnaní s rokom 2012 až 
šesť zmien, v rebríčku naj-
mladších okresov sa podľa 
prognostikov udeje iba je-
diná zmena, keď okres Tvr-
došín nahradí okres Trebi-
šov. Najstarší a najmladší 
okres ostanú v priebehu 23 
rokov nezmenené. Aj v roku 
2035, podobne ako tomu bolo 
v roku 2012, bude najstarším 
okresom Slovenska okres 
Bratislava I s priemerným 
vekom obyvateľov takmer 
50 rokov, najmladším osta-
ne okres Kežmarok, ktorého 
obyvatelia budú mať podľa 
prognózy v roku 2035 prie-
merný vek 38 rokov.

TASR

Do roku 2035 sa priemerný vek obyvateľstva vo všetkých 
okresoch Slovenska zvýši v priemere o sedem rokov. 
Najväčší prírastok priemerného veku zaznamenajú okresy 
v širšom zázemí Bratislavy. Vyplýva to z Prognózy vývoja 
obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035.

OBYVATEĽSTVO 
SLOVENSKA STARNE

Ilustračné foto: TASR
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„Dlžník má možnosť požia-
dať o splátkový kalendár, 
ak splní podmienky na uza-
tvorenie. Jednou z podmie-
nok je preukázanie platobnej 
schopnosti uhradením časti 
z dlžnej sumy pred uzatvo-
rením splátkového kalen-
dára,“ povedala hovorkyňa 
Všeobecnej zdravotnej po-
isťovne Dana Gašparíková. 
Zvyšnú časť pohľadávky ná-
sledne dlžník musí uhradiť 

v šiestich splátkach.
Zdravotná poisťovňa Dô-
vera povolí splátkový ka-
lendár, ak dlžná suma u sa-
mostatne zárobkovo činnej 
osoby alebo nezamestnané-
ho je viac ako 60 eur a u za-
mestnávateľov viac ako 200 
eur. Podmienkou je tiež, aby 
mal poistenec uhradené pred-
davky za posledné tri splat-
né obdobia. Na dlžné poistné, 
ktoré je predmetom dohody, 

musí byť vystavený tiež vý-
kaz nedoplatkov. V prípade, 
že klient nebude uhrádzať 
splátky v dohodnutej výš-
ke, v stanovenom termíne 
a bežné preddavky v lehote 
splatnosti, celá dlžná suma 
sa stáva splatnou, tvrdí PR 
špecialistka Dôvery Moni-
ka Šimunová.
Union zdravotná poisťov-
ňa povolí splátky, ak mož-
no predpokladať, že v období 
nie dlhšom ako deväť mesia-
cov bude poistenec schopný 
svoj dlh uhradiť. Ako pri-
blížila hovorkyňa poisťov-
ne Judita Smatanová, poiste-
nec zároveň musí preukázať, 
že v čase posudzovania žia-

dosti o splátkový kalendár je 
schopný riadne plniť povin-
nosť platiť preddavky na po-
istné. Výšku a termín splát-

ky určí Union ZP po dohode 
s platiteľom.

TASR

Dlh na zdravotnom poistení, ktorého nesplácanie môže 
skončiť vymáhaním exekútorom či treťou osobou, 
umožňujú zdravotné poisťovne zaplatiť v niektorých 
prípadoch aj postupne. Splátkový kalendár umožňujú 
všetky tri zdravotné poisťovne na Slovensku, každá má 
však vlastné podmienky. 

DLH NA ZDRAVOTNOM 
POISTENÍ AJ NA SPLÁTKY

Ilustračné foto: TASR

Ilustračné foto: TASR

Súťaž, ktorá sa spustila na in-
ternetovej platforme Chal-
lengest, potrvá do nede-
le 9. marca. Odštartovala 
aj kampaň k nej na sociál-
nych sieťach. Na zapojenie sa 
do nej je potrebná registrácia 
na www.challengest.com, 
vytvorenie profi lu študenta 

a prijatie výzvy Ministerstva 
zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR pod ná-
zvom „Navrhni logo a pre-
cestuj svet.“ Víťazné logo 
spolu s mottom bude viditeľ-
né na všetkých ofi ciálnych 
stretnutiach, ale aj na propa-
gačných materiáloch sloven-

ského predsedníctva. To začí-
na 1. júla tohto roku. Rotujúce 
ročné predsedníctvo prevez-
me od Maďarska. Vysokoško-
láci môžu podľa ministerstva 
získať zaujímavé veci-štvor-
týždňovú stáž s ubytovaním 
na ktoromkoľvek z veľvysla-
nectiev SR vo svete, dvojdňo-
vý pobyt v Bruseli s ubytova-
ním na slovenskej ambasáde 
a ubytovanie, rovnako na veľ-
vyslanectve, pre dve osoby 
na dve noci v Ríme.

TASR

Rezort diplomacie zapojí prvý raz do prípravy 
predsedníctva SR vo Vyšehradskej štvorke 
vysokoškolských študentov. Tí môžu svojou účasťou 
v súťaži o návrh loga a motta predviesť nielen svoj talent, 
ale aj získať medzinárodné uznanie a vyhrať exkluzívnu 
stáž alebo pobyt v zahraničí.

NAVRHNI LOGO 

A PRECESTUJ SVET

Prvý z liekov pacienti užíva-
jú proti bolesti a zápalu alebo 
pri liečbe reumatoidnej artri-
tídy. Druhý nedostupný liek 
slúži na zníženie cholestero-
lu. „Ministerstvo pri oboch 
nedostupných liekoch zača-
lo konať na základe podnetu 
občanov,“ povedala jeho ho-
vorkyňa Martina Lidinská.

Prvú pokutu vo výške 
10 000 eur uložilo minis-
terstvo podľa jej slov vlani 
v novembri pre nedostup-
nosť lieku na liečbu vysoké-
ho krvného tlaku. Aj v tom-
to prípade konalo na základe 
podnetu pacienta.

Text a foto: TASR 

Ministerstvo zdravotníctva SR pokutovalo dve farmafi rmy 
za nedostupnosť liekov. Obe dostali sankciu vo výške 
10 000 eur a ministerstvo oba lieky zároveň vyradilo 
z kategorizačného zoznamu. Ide o Aceclofenac Accord 
a Spatizalex.

MZ SR: POKUTA 

PRE FARMAFIRMY
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Kampaň štartuje odbermi krvi 
nielen na klasických odbero-
vých miestach, ale aj na mobil-
ných odberoch krvi v školách, 

vo fi rmách a organizáciách 
na viacerých miestach Sloven-
ska. V Bratislave v priestoroch 
Obchodnej akadémie Imricha 
Karvaša na Hrobákovej ulici. 
Informácie, kde všade môžu 
záujemcovia krv darovať, sú 
na www.redcross.sk. „Heslo 
tohtoročnej kampane sa nepri-
hovára len zaľúbencom. Chce 
všetkým pripomenúť, že kaž-
dé rozhodnutie človeka daro-
vať krv zachraňuje niekomu 
život, a práve tá jeho môže byť 
tou pravou v rozhodujúcom mo-

mente pre odkázaného,“ infor-
movala Silvia Kostelná zo SČK.
Celoslovenská kampaň je pod-
ľa jej slov zameraná na oslovo-
vanie darcov krvi hlavne z ra-
dov mladých ľudí, no oslovuje aj 
pravidelných darcov krvi. Táto 
náborová kampaň je druhou naj-
väčšou, ktorú organizuje SČK 
v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou SR a hematolo-
gickotransfúziologickými od-
deleniami nemocníc.

TASR

Od pondelka 10. februára 
sa na celom Slovensku 
začala kampaň na podporu 
darcovstva životodarnej 
tekutiny Valentínska 
kvapka krvi. Kampaň 
Slovenského Červeného 
kríža (SČK) potrvá 
do 14. marca, jej heslom je 
„Pre niekoho si ten pravý“. 

ZAČÍNA SA VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Informoval o tom prvý námest-
ník generálneho prokurátora 
René Vanek, ktorý o tejto no-
vinke rozhodol. „Každý proku-
rátor, ktorý podáva protest pro-
ti rozhodnutiu nejakého orgánu 
verejnej správy, musí preuká-
zať, že sa skutočne tej veci ve-

noval, a že ten protest je vyargu-
mentovaný,“ zdôvodnil Vanek. 
Zverejňovanie protestov a upo-
zornení k tomu má podľa neho 
pomôcť. Podľa zákona o proku-
ratúre môžu prokurátori podať 
protest proti všeobecne záväz-
nému právnemu predpisu, ktorý 

vydal orgán verejnej správy, ak 
ním bol porušený zákon alebo 
iný všeobecne záväzný právny 
predpis. Ak orgán verejnej sprá-
vy svojim konaním, alebo ne-
činnosťou porušuje zákon, ale-
bo všeobecne záväzné predpisy, 
prokurátor je oprávnený vydať 
upozornenie.

TASR

Protesty a upozorňovania prokurátorov voči porušovaniu 
zákonov orgánmi verejnej správy budú zverejňované 
na webe. 

PROTESTY A UPOZORNENIA SA 

BUDÚ ZVEREJŇOVAŤ

Jej úlohou bude tieto pozi-
tívne trendy udržať. Uvie-
dol to predseda Správnej rady 
TASR Vladimír Masár po-
tom, ako v budove Národnej 
rady prevzali štyria novozvo-
lení členovia rady menova-
cie dekréty z rúk podpred-
sedníčky parlamentu Jany 
Laššákovej.
Národná rada 30. januá-
ra zvolila štyroch členov 

Správnej rady TASR, v ob-
lasti ekonómie opäť uspel sú-
časný predseda rady, býva-
lý guvernér Národnej banky 
Slovenska, Vladimír Masár, 
Ján Sand bol zvolený za ob-
lasť žurnalistiky. Ako od-
borník na informačné tech-
nológie bol úspešný Peter 
Alakša a ako expert na prá-
vo bol zvolený Boris Cho-
vanec. Všetci štyria boli 
členmi rady aj prvých päť 
rokov po vstupe nového zá-
kona o TASR do účinnos-
ti v roku 2009. Piateho čle-
na rady budú voliť samotní 
zamestnanci TASR. Parla-
ment volí kandidátov pod-
ľa špecifi kácií, ktoré určuje 
zákon - jeden musí byť od-
borníkom v ekonomickej ob-
lasti, ďalší v žurnalistike, tre-
tí člen Správnej rady TASR 

musí byť právnik a štvrtý ex-
pert v oblasti informačných 
technológií. Funkčné obdo-
bie člena Správnej rady TASR 
je päťročné, medzi právomo-
ci rady patrí napríklad voľba 
generálneho riaditeľa Tlačo-
vej agentúry. Potreba voľby 
Správnej rady TASR vyplýva 
zo zákona o Tlačovej agentú-
re Slovenskej republiky, ktorý 
parlament schválil v septem-
bri 2008. Podľa zákona, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. janu-
ára 2009, sa Tlačová agen-
túra SR pretransformovala 
z príspevkovej organizácie 
na verejnoprávnu inštitúciu. 
Funkčné obdobie novozvo-
lených členov Správnej rady 
TASR začne plynúť 27. feb-
ruára 2014.

TASR

Druhú päťročnicu 
verejnoprávnej TASR 
začína agentúra v pozícii, 
keď má stabilizované 
vzťahy so štátom, plní 
si úlohy dané zákonom, 
je komerčne úspešná 
a zároveň drží krok s dobou 
aj v oblasti využívania 
najmodernejších 
technológií. 

V. MASÁR: TASR MUSÍ 

PLNIŤ ZÁKONNÉ ÚLOHY

V rámci projektu študenti 
stredných škôl v SR zrealizu-
jú v marci pilotné modelové 
voľby prezidenta SR. V máji to 
budú Študentské voľby do Eu-
rópskeho parlamentu a v no-
vembri Študentské komunál-
ne voľby. „Cieľom projektu 
je bližšie zoznámiť študentov 
stredných škôl v Slovenskej 
republike so základnými de-
mokratickými princípmi fun-
govania spoločnosti a zvýšiť 
informovanosť a povedomie 
o fungovaní volebných sys-
témov v Slovenskej republike 
v cieľovej skupine 15 až 18-roč-

ných študentov stredných škôl,“ 
uviedol programový koordiná-
tor Ján Bartoš. Ako dodal, am-
bíciou projektu je vtiahnuť túto 
skupinu intenzívnejšie do ve-
rejného priestoru a zvýšiť jej 
občiansku angažovanosť pro-
stredníctvom realizovania mo-
delových volieb.
IVO tiež v rámci projektu 
poskytne učiteľom dotknutých 
predmetov na stredných ško-
lách doplnkové nástroje na zvý-
šenie efektivity výučby týchto 
predmetov.

TASR

Inštitút pre verejné otázky (IVO) spustil pilotný projekt 
Študentské voľby 2014. 

PILOTNÝ PROJEKT 

ŠTUDENTSKÉ VOĽBY

Ilustračné foto: TASR

Ilustračné foto: TASR
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Pravicová časť francúz-
skeho parlamentu – roy-
alisti, držali líniu politickej 
tradície Francúzska ako 
kráľovstva. Proti ním stáli 
girondisti – republikáni, zá-
stupcovia strednej vrstvy, 
ktorá sa predierala k hospo-
dárskej politike v Európe. Na-
ľavo stáli jakobíni (história 
ich poznala ako deti revolú-
cie), ktorí požierali sami seba 
a žiadali radikálne zmeny 
vo Francúzsku. A časť fran-
cúzskeho parlamentu tvorilo 
aj tzv. bahno. Boli to poslan-
ci, ktorí sa nechceli zapo-
jiť do žiadneho z profi lova-
ných prúdov. 
V  našich reáliách môže-
me za „bahno“ považo-
vať tých stúpencov politic-
kých tradícii francúzskeho 
parlamentu, ktorí nepatria 
ani k ľavici, ani k pravici, ani 
ku stredu. Majú svoje osobit-
né pravidlá, subjektívne cie-
le, pre ktoré vstúpili do po-
litiky a presadzujú tam svoj 
politický vplyv. Práve takí-
to poslanci veľmi často há-
džu „blatom“ po iných par-
lamentných zoskupeniach, 
po lídroch ostatných politic-
kých strán. Keďže sami stoja 
po krk v bahne a nemajú čo 
stratiť, hádžu blato na svo-
jich súperov. Dobre vedia, 
že keby sa tí od bahna chceli 
čistiť, len by sa ním zamazali. 
Niečo podobné mi napadlo, 
keď poslanci niektorých klu-
bov zvolávajú počas prezi-
dentskej volebnej kampane 
mimoriadne zasadnutie náš-
ho parlamentu. Nie preto, 
aby po rokoch otvárali kauzu 
predaja emisných kvót, ale 
preto, aby hodili blato a ča-
kali, kto sa od neho bude čis-
tiť. A kto sa zamaže.

Korene európskeho 
parlamentarizmu siahajú 
až do čias Francúzskej 
revolúcie. 

MICHAL HORSKÝ

PARLAMENTARIZMUS

„Robíme všetko preto, aby sme 
v rámci vnútorného prerozde-
lenia tento defi cit vykryli. Mo-
mentálne na to už máme 15 mi-
liónov eur,″ uviedol minister 
školstva Dušan Čaplovič. Re-
zort má podľa neho k dispozí-
cii aj vyše 10 miliónov na zvý-
šenie platov vysokoškolských 
zamestnancov.
Prezident Slovenskej rektor-
skej konferencie Libor Vo-
zár hovorí, že od minister-
stva školstva aj fi nancií má 
informáciu, že spomínaných 
15 miliónov eur sa dá získať 
presunmi výdavkov v rezor-
te školstva. „Bol som požia-
dať štátneho tajomníka minis-

terstva fi nancií, aby sa pokúsil 
nájsť šesť miliónov eur ale-
bo aspoň nejakú sumu z toho 
v rámci ministerstva fi nancií. 
Prerušili sme rokovanie, ktoré 
bude pokračovať,″ povedal Vo-
zár pre TASR. Dodal, že takú-

to sumu školy nedokážu ušet-
riť na prevádzke.
Vysoké školy stále nemajú roz-
pis dotácií na tento rok a sú 
v rozpočtovom provizóriu. 
Mesačne tak dostávajú menej 
ako dvanástinu minuloročné-

ho rozpočtu. Hovorca ministra 
školstva Michal Kaliňák pove-
dal, že organizáciám, ktoré za-
stupujú vysoké školy, má prísť 
rozpis v týchto dňoch.

Text a foto: TASR 

Ministerstvo školstva má 
k dispozícii 15 miliónov 
eur pre vysoké školy, 
ktoré majú prísť podľa 
schváleného rozpočtu 
na tento rok o vyše 
21 miliónov eur.

MILIÓNY PRE VYSOKÉ ŠKOLY

Predseda Osobitného kontrol-
ného výboru na kontrolu čin-
nosti Vojenského spravodaj-
stva Martin Fedor (SDKÚ-DS) 
pre TASR povedal, že každá 
správa o činnosti VS sa orien-

tuje na plnenie základných 
úloh a vysporiadava sa s tým, 
čo boli najdôležitejšie aktivity 
služby. „Keďže rok 2013 pri-
niesol podozrenia z nehospo-
dárneho nakladania s majet-

kom vo vtedajšej Vojenskej 
spravodajskej službe, dúfam 
a verím, že pripravovaný nový 
zákon o spravodajských služ-
bách bude refl ektovať škan-
dály a zavedú sa tam aj prv-
ky externej kontroly. Budem 
presadzovať, aby sa externá 
kontrola týkala aj ich fi nan-
covania,“ avizoval.

Text a foto: TASR 

Poslanci Národnej rady SR sa v utorok (11. 2.) zatvorili 
pred verejnosťou. V rámci pokračujúcej 29. schôdze 
ich totiž čakala správa o plnení úloh Vojenského 
spravodajstva, ktorá sa prerokúvala vo vyhradenom 
režime.

POSLANCI BUDÚ ROKOVAŤ TAJNE

Minister školstva Dušan Čaplovič.

Poslanec Martin Fedor.

Počíta s tým návrh novely vy-
sokoškolského zákona, ktorý 
predstavili poslanci KDH. Re-
agovali tak na situáciu študen-
tov, ktorí pochádzajú zo sociál-
ne slabších rodín a z rozličných 

dôvodov sa rozhodnú pre vyso-
koškolské štúdium na zahranič-
ných vysokých školách. „Štu-
denti, ktorí si vyberú študijný 
program, ktorý nie je možné 
študovať na slovenských uni-
verzitách alebo vysokých ško-
lách, sa dostávajú do nevýhod-
ného postavenia voči študentom 
študujúcim v SR, ktorí sú pobe-
rateľmi sociálneho štipendia,“ 
argumentujú.

Text a foto: TASR

Študenti zahraničných vysokých škôl pôsobiacich v SR, ale 
aj mimo nášho územia a majúci trvalý pobyt na Slovensku, 
by mali mať možnosť získať sociálne štipendium.

KDH O ŠTIPENDIÁCH

„S účinnosťou od februára 
tohto roku som sa rozhodol 
poslanecký plat (3 079 eur) 
z NR SR venovať na cha-
ritatívne účely pre ľudí tu, 
v Trenčianskom kraji, či už 
sú to sociálne slabšie rodi-
ny, resp. zdravotne postih-
nutí. Rozhodol som sa pre-
to, lebo tí ľudia to naozaj 
potrebujú,“ priblížil Baška 
s tým, že je na ostatných po-

slancoch TSK, ktorí sú záro-
veň poslancami NR SR, či 
budú jeho príklad nasledo-
vať. „Podobnú charitu som 
robil aj v minulosti, fi nančne 
som podporoval Centrum so-
ciálnych služieb v Trenčíne 
či deti postihnuté autizmom 
v Považskej Bystrici,″ dopl-
nil predseda TSK.

TASR

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslav Baška venuje až do konca volebného 
obdobia svoj plat poslanca Národnej rady SR 
na charitatívne účely. Informoval o tom 
na dnešnom brífi ngu v Trenčíne.

BAŠKOV PLAT NA CHARITU
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Zjednodušenie vízovej povin-
nosti závisí podľa Pašku aj 
od podpísania strategického 
partnerstva EÚ a Ruska. „My 
ako členská krajina Schengenu 
musíme rešpektovať pravidlá. 
Ruská strana už dnes pre zjed-
nodušenie umožňuje ľuďom 
z EÚ navštíviť bez víz Ruskú 
federáciu na 72 hodín,“ uviedol 
Paška s tým, že zjednodušeniu 
vízovej povinnosti musí pred-
chádzať dohovor v rámci schen-
genského priestoru. Podľa neho 
by bolo dobré nájsť taký mecha-
nizmus schengenského vízové-
ho systému, ktorý by nekom-
plikoval rozvoj ekonomických 

vzťahov či turizmu.
Podľa Pašku Slovensko má zá-
ujem o ruských investorov, pre-
to treba bariéry ich podnikania 
odstraňovať. „Stačí sa pozrieť 
na naše hory, ako nám klesá po-
čet návštevníkov z Ruska ale-
bo z krajín bývalého Sovietske-
ho zväzu. A často je ten dôvod 
drahý a komplikovaný vízo-
vý režim. A takisto je to po-
tom aj v obchode a vzájomnej 
ekonomickej spolupráci,“ po-
vedal Paška.
Paškova delegácia pricestova-
la na ofi ciálnu návštevu Ruska 
v stredu večer 5. februára. Počas 
návštevy absolvoval Paška sé-

riu rokovaní vrátane stretnutia 
s predsedom Štátnej dumy Fe-
derálneho zhromaždenia Rus-
kej federácie (FZ RF) Sergejom 
J. Naryškinom. Na Piskariev-

skom cintoríne si kladením 
vencov pripomenul 70. výro-
čie oslobodenia Leningradu 
od fašistickej blokády. Počas 
blokády zomreli stovky tisíc 

ľudí, väčšina z nich je pochova-
ných na tomto cintoríne.

Text a foto: TASR 

Vízové pravidlá medzi Slovenskom a Ruskom by bolo 
dobré zjednodušiť. Zhodli sa na tom predseda Národnej 
rady SR Pavol Paška a petrohradský gubernátor 
Georgij S. Poltavčenko počas ofi ciálnej návštevy 
slovenskej delegácie v Petrohrade.

P. PAŠKA A G. S. POLTAVČENKO BY CHCELI 
JEDNODUCHŠIE VÍZOVÉ PRAVIDLÁ

Letecký pohľad na palác Petrodvorec v Petrohrade.

„Je zameraný na prevenciu 
rizík v dopravnom správaní 
adolescentov. Pri tejto veko-
vej skupine často dochádza 
k úrazom a úmrtiam pri ná-
vrate zo zábavných podujatí 
v skorých ranných hodinách 
cez víkendové dni,“ uviedla 
Viktória Jakubková z ÚVZ 
SR.  Projektom sa snažia vy-
tvoriť informačnú kampaň, 
ktorá by cieľovej skupine pri-
pomínala riziká dopravných 
úrazov v čase, v ktorom sú 
mladí ľudia nesústredení, ne-
raz rozšantení, majú sklo-
ny predvádzať sa, často aj 

pod vplyvom alkoholu ale-
bo iných návykových látok. 
Úrazy vznikli najmä pri jaz-
de motorovým vozidlom, či 
už u mladých vodičov alebo 
ich spolujazdcov vracajúcich 
sa zo zábavných podujatí a aj 
pri riskantnom prechádzaní 
cez vozovku cez vyznačený 
priechod alebo mimo neho. 

V rámci projektu je priprave-
ný plagát s výzvou na vyššiu 
opatrnosť v správaní, ktorý 
by mal byť distribuovaný pre-
dovšetkým do stredných škôl 
na Slovensku. Tvárou projek-
tu na plagáte sa stala speváčka 
Celeste Buckingham.

Text a foto: TASR 

Bezpečný návrat domov 
je názov propagačného 
projektu Úradu verejného 
zdravotníctva (ÚVZ) SR 
orientovaného na mládež. 

BEZPEČNÝ NÁVRAT DOMOV

Podpredseda vlády a minis-
ter zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Mi-
roslav Lajčák dňa 7. februára 
v reakcii na vývoj udalostí 
vo viacerých mestách Bosny 
a Hercegoviny, keď pri demon-
štráciách došlo k zraneniam 

viacerých osôb, vyjadril svo-
je vážne znepokojenie: „Ná-
silím sa nahromadené prob-
lémy nevyriešia. Vyzývam 
preto na vyvarovanie sa úto-
kov a riešenie nahromadených 
problémov konštruktívnym 
dialógom všetkých zaintere-

sovaných,“ povedal M. Laj-
čák a dodal, že vôľu po zmene, 
ktorú občania krajiny v tých-
to dňoch vyjadrili, treba vy-
užiť na naštartovanie moder-
nizačných procesov.

TASR 

NÁSILIE V BOSNE A HERCEGOVINE

B. Sobotku čakali bilaterálne 
rozhovory s R. Ficom, stretol 
sa s ministrom fi nancií Petrom 
Kažimírom a s predsedom par-
lamentu Pavlom Paškom. Vy-
plynulo to z návrhu na prijatie 
delegácie vlády ČR, ktoré mi-
nisterstvo zahraničných vecí 
odoslalo na schválenie sloven-
skému kabinetu.
Diskusie sa týkali bilaterálnych 
vzťahov a východísk pre naj-
bližšie obdobie, skúseností SR 
s výberom daní, spolupráce 
v rámci Vyšehradskej skupiny 
a tiež aktuálnych európskych 
záležitostí.
Okrem toho bolo na programe 
prerokovanie prípravy a obsa-
hu plánovaného spoločného za-
sadnutia vlád SR a ČR.
Obaja premiéri taktiež verej-
ne vystúpili v rámci zasadnu-
tia Národného konventu o Eu-
rópskej únii na tému „Spoločne 

10 rokov v EÚ – akú Európu 
chceme?“ Podujatie bolo na-
plánované do Rektorskej siene 
Univerzity Komenského na Ša-
fárikovom námestí v Bratislave.

Text a foto: TASR 

Novovymenovaný český premiér Bohuslav Sobotka 
pricestoval na pozvanie svojho slovenského partnera 
Roberta Fica na návštevu SR. Týmto sa pokračuje v tradícii 
prvých slovensko-českých návštev po zvolení najvyšších 
ústavných činiteľov.

ČESKÝ PREMIÉR 

NA NÁVŠTEVE SR

Český premiér Bohuslav Sobotka.
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Prečo je rodina 
pre vás taká dôležitá?
Puto k rodine sa u nás dedí 
alebo skôr odovzdáva z gene-
rácie na generáciu. Od malič-
ka som vyrastal v prostredí, 
kde rodina z otcovej aj z ma-
minej strany držala veľmi 
silno spolu. Toto puto sa ná-
sledne prenieslo aj na mňa 
so sestrou – hoci nás delia ti-
síce kilometrov, sme neustá-
le v kontakte a navštevujeme 
sa tak často ako sa len dá. Ve-
domie, že za mnou stojí rodi-
na čokoľvek by sa stalo, mi 
dodáva silu napredovať. Ro-
dina je to najcennejšie, ove-
ľa cennejšie ako úspech, ka-
riéra alebo peniaze.

Ovládate vynikajúco 
viacero jazykov. Kedy 
ste sa ich stihli naučiť?
Rodičia nás vždy viedli k ja-
zykom. Ešte pred revolúciou 
som chodil na základnú jazy-
kovú nemeckú školu. Strednú 
školu som absolvoval na ne-
meckom bilingválnom gym-
náziu a maturoval som z nem-
činy aj angličtiny. Na vysokej 
škole sme si už v prvom roč-
níku museli zvoliť ďalší jazyk 
a ja som si vybral španielči-
nu. Od druhého ročníka som 

si potom pribral ako voliteľ-
ný predmet ruštinu.

Vyštudovali ste odbor 
medzinárodný podnikový 
manažment vo Viedni. 
Kde ste zbierali prvé 
pracovné skúsenosti?
Začal som pracovať už po-
pri škole. Aby som si zarobil 
na internát a na školu, praco-
val som aj ako predavač su-
venírov v hoteli alebo doučo-
val rakúske deti matematiku. 
V treťom ročníku sa mi po-
darilo prejsť trojkolovým vý-

berom do známej a prestížnej 
fi rmy zaoberajúcej sa audi-
tom a fi nančným a daňovým 
poradenstvom. Následne som 
pracoval v novovzniknutej 
konzultantskej spoločnosti. 
To bol jediný rok, kedy som 
pracoval na Slovensku a do-
chádzal do školy do Viedne. 
V ďalšom roku sa mi poda-
rilo získať trvalé povolenie 
na prácu v Rakúsku a za-
čal som pracovať vo Vied-
ni ako audítor v medziná-
rodnej spoločnosti, pričom 
som neskôr prestúpil do od-

delenia poskytujúceho po-
radenstvo pri transakciách. 
Zameriaval som sa pritom 
najmä na klientov z oblasti 
nehnuteľností.

Dnes ste vo významnej 
pozícii v nadnárodnej spo-
ločnosti pôsobiacej v reali-
tách. Nie je jednoduché do-
stať sa na taký post v takej 
veľkej spoločnosti.
V júli 2007 som nastúpil 
do developerského oddele-
nia vo fi rme Immofi nanz, 
pričom som sa mal venovať 

hlavne Slovensku a Českej 
republike. Nakoniec som ale 
skončil v Bulharsku, kde som 
tri roky pracoval na obrov-
skom offi ce projekte. Neskôr 
som dostal na starosť riade-
nie projektu výstavby ná-
kupného centra v rumunskej 
Konstanci. Po dvoch rokoch 
sa centrum úspešne a načas 
otvorilo, pričom na jeho re-
alizácii sa v mojom tíme po-
dieľali ľudia z celej Európy. 
Projekt dokonca získal cenu 
za Najlepší projekt roka 2011 
spomedzi nákupných centier 
v Rumunsku.
Po ukončení práce v Ru-
munsku som mal našetre-
nej toľko dovolenky, že som 
si zobral viacmesačné voľno 
na oddych a načerpanie no-
vých síl. Hneď po návrate 
som sa však dostal k pro-
jektu v Moskve, kde riadim 
výstavbu nákupného centra.

Ako vyzerá váš 
pracovný život?
V pondelok väčšinou idem 
do Viedne, kde je sídlo na-
šej spoločnosti a nočným 
letom sa potom presúvam 
do Moskvy. Do piatka som 
plne vyťažený, venujem sa 
práci priemerne 12 – 14 hodín 

Usilovnosťou sa vo svojom mladom veku prepracoval na vrcholovú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti. Zamestnávateľ mu platí komfortný hotel 
v Moskve. Viac si však vychutná chalupu na Spiši bez tečúcej vody a krásnu slovenskú prírodu. Miluje svoju rodinu a považuje ju za základ, ktorý mu 
dodáva v živote silu. Rozprávali sme sa s Michalom Bubánom (33) o jeho pestrom a aktívnom živote.

RODINA JE NAJDÔLEŽITEJŠIA
MICHAL BUBÁN: 

Najlepšie miesto na relax je v slovenských horách.

So starostom mesta Konstanca a CEO Immofi nanz pri otváraní nákupného strediska.
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denne. V piatok sa posled-
ným letom vraciam na ví-
kend domov na Slovensko, 
ale aj cez víkend musím často 
aspoň jeden deň pracovať. 
Po ukončení predošlého pro-
jektu v Rumunsku som si 
myslel, že nič ťažšieho ma 
už nečaká, no mýlil som sa. 
Aktuálny projekt v Rusku je 
ešte náročnejší. Vo fi rme som 
takpovediac „troubleshoo-
ter“, to je ten, kto dostáva 
tie najnáročnejšie projekty.

Ako vnímate Moskvu?
Moskva je obrovská metro-
pola a Rusi sú hrdý a silný 
národ. Je to energické a fas-
cinujúce mesto, v ktorom je 
poriadok, minimálna neza-
mestnanosť a zároveň kon-
centrácia bohatstva, moci 
a vplyvných ľudí. Moskva je 
bohaté a drahé mesto, v kto-
rom v dnešnej dobe vidíte 
viac áut značky Porsche ako 
Lada. Moskovčania radi utrá-
cajú peniaze a je tam veľmi 
veľa milionárov. Potrpia si 
na to, aby bolo vidieť, že sú 
majetní, čo majú oblečené, 
v čom sa vozia. Samozrej-
me, nákupné centrá z toh-
to životného štýlu profi tujú, 
je to pre ne veľká obchodná 
príležitosť. Pre cudzincov je 
ťažké sa v Moskve presadiť, 
beriem to ako výzvu.

Na čo si neviete 
v Moskve zvyknúť?
Na šero a zimu. Nemám rád 
zimné obdobie v Moskve. 

Ráno do deviatej je ešte tma. 
Potom je často len také šero 
a od pol štvrtej popoludní je 
znova tma. Veľmi často je 
tam v zime nízka oblačnosť 
a slnko vidno len výnimoč-
ne. Pre mňa je to o to nároč-
nejšie, že sa musím každý 
týždeň vyrovnať s časovým 
posunom, ktorý je v zimnom 
období až tri hodiny. Zato 
leto v Moskve vie byť veľ-
mi pekné, sú tam krásne dlhé 
a často slnečné dni, takže sa 
to kompenzuje.

Pri tomto pracovnom 
nasadení stíhate aj 
súkromný život?
Minulý rok som sa stihol ože-
niť, no nebyť manželky, ne-
zvládol by som to. Som jej 
vďačný, že všetko zorganizo-
vala a že stále stojí za mnou 
a je mi oporou. Momentálne 
som taký víkendový man-
žel. Žiaľ, na Slovensku to 
nie je nič výnimočné, keď-
že veľa slovenských mužov 
chodí za prácou mimo svojho 
bydliska, aby uživili rodinu.
Snažím sa aspoň cez víkend 
venovať rodine a kamará-
tom, ale žiaľ, nevychádza 
mi na to toľko času, koľko 
by som chcel. Keď sa dá, 
idem si zašportovať. Veľmi 
ma vie nabiť energiou čas 
strávený v slovenských ho-
rách, kam v lete s manžel-
kou často chodíme na výle-
ty. Keď sa dá, chodíme tiež 
navštevovať naše sestry, kto-
ré žijú v zahraničí.

Takže máte 
takpovediac 
„európsku“ rodinu?
Dá sa to tak povedať. Moja 
sestra Katarína žije vo Švaj-
čiarsku, rodičia sú na Sloven-
sku a ja cez týždeň v Rusku 
alebo v Rakúsku. Manžel-
kina sestra zasa žije dlho-
dobo v Londýne. Žiaľ, všet-
ci spolu sa vídame počas 
roka len veľmi málo, väč-
šinou len na Vianoce alebo 
na Veľkú noc. Okrem toho 
máme ale pekný rodinný 
zvyk – raz za rok spoločne 
na víkend navštíviť nejaké 

európske mesto. Naposledy 
to bola Praha.

Nechýba Vám 
Slovensko?
Slovensko mám veľmi rád 
a je to môj domov. Ja mám 
to šťastie, že aspoň cez ví-
kendy môžem byť tu, doma 
na Slovensku. No zdá sa mi, 
že medzičasom je na Sloven-
sku už každá druhá rodina 
„európska“.
Mnohí, najmä mladí ľudia, od-
chádzajú zo Slovenska za štú-
diom alebo za prácou do za-
hraničia. Je skvelé, že vďaka 

Európskej únii máme možnosť 
žiť a pracovať v zahraničí, na-
učiť sa cudzie jazyky a získať 
nové poznatky a skúsenosti. 
No zároveň je smutné, že len 
malá časť z týchto mladých, 
šikovných ľudí sa vracia na-
späť na Slovensko, pretože tu 
nemajú také uplatnenie a kva-
litu života, ako inde v Európe. 
Myslím si, že je potrebné za-
čať meniť spoločnosť, či skôr 
spôsob fungovania štátu, aby 
sa Slovensko konečne vyrov-
nalo modernej Európe.

(mi)

Michal Bubán pri preberaní CIJ award za najlepší projekt roka v Rumunsku.

Michal Bubán s manželkou a so strýkom na jednej z početných rodinných osláv a stretnutí.
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Zväčša preto, lebo v honbe za 
super fi gúrou z nášho jedálnič-
ka vylúčime všetky tuky a čo 
si budeme nahovárať, náš or-
ganizmus jednoducho utrápime 
hladom. Ak ale dodržiavame 
striktnú diétu a zo svojej stra-
vy nadobro vylúčime tuky, ris-
kujeme ohlúpnutie, lebo nám 
klesne IQ.

Bez tukov niet nálady
Na tému tuky v strave sa už 
napísalo všeličo, ale všeobec-
ný záver o ich škodlivosti pre 
náš organizmus najnovšie už 
neplatí. Podľa odborníkov na 
zdravú výživu úplné vylúče-
nie tukov z jedálnička je veľ-
kou chybou. Dôležitejšie je, 
vedieť si ustrážiť ich množ-
stvo a tiež správne tuky vy-
berať. Tuky by mali tvoriť
25 až 30 percent celkového 
denného energetického príj-
mu. Na pozore sa treba mať 

pred skrytými tukmi v mlieč-
nych, obilninových a mäso-
vých výrobkoch a samo-
zrejme pred sladkosťami, 
ktoré sa na príjme podieľajú
až 65 percentami. Nadmerná 
konzumácia zlých tukov zvy-
šuje hladinu cholesterolu v krvi 
a tým aj riziko vzniku srdco-
vo-cievnych ochorení.
Dobré tuky majú opačný efekt 
– chránia srdce, podporujú cel-

kové zdravie, starajú sa o dobrú 
náladu, pomáhajú proti únave 
a s nimi dokážeme schudnúť.
Napríklad vlašský orech obsa-
huje mastné kyseliny, ktoré sú 
zdrojom výživy a energie pre 
činnosť mozgu. Priamo vplý-
vajú na výkonnosť mozgových 
činností a teda aj IQ. Možno 
aj preto vlašský orech nápad-
ne pripomína mozog. Do ka-
tegórie „dobrých tukov“ patrí 

aj olivový či sezamový olej, 
avokádo, olivy či tučne ryby.

Strážcovia cholesterolu
Udržať zlé tuky a cholesterol 
na uzde môže pomôcť moder-
ná technika. Napríklad smart-
fóny so špeciálnymi čítačkami 
už v priebehu minúty dokážu 
diagnostikovať hladinu choles-
terolu v krvi. Ak vám z neja-
kého dôvodu „nevonia“ inteli-
gentná aplikácia, zapamätajte 
si jednoduchú, ale veľmi dôle-
žitú radu – riaďte sa tretinovým 
pravidlom. Ide o to, že jednou 
tretinou by sa na tvorbe ener-
gie mali podieľať živočíšne 
tuky, ako je masť, mäso, sla-
nina, maslo, mlieko a mlieč-
ne výrobky. Druhú tretinu by 
sme mali prenechať monone-
nasýteným mastným kyseli-
nám, ktorých hlavnou hrdin-
kou je kyselina olejová z radu 

n-9. Nachádza sa v rastlinných 
olejoch a kvalitných rastlin-
ných margarínoch.
Tretia tretina by mala pozo-
stávať z polynenasýtených n-6 
a n-3 mastných kyselín, kto-
ré sú pre zdravie mimoriadne 
významné. Nájdeme ich nie-
len v rastlinných olejoch, ale aj 
v tuku morských rýb a živočí-
chov. Majú schopnosť znižovať 
hladinu „zlého“ LDL choles-
terolu v krvi a naopak zvyšujú 
hladinu „dobrého“ HDL cho-
lesterolu. Dôležitým doplnkom 
zdravých tukov sú semienka 
a oriešky, ktoré dokážu mier-
ne znížiť hladinu cholesterolu. 
Ak sa týmto pravidlom budeme 
riadiť celý rok, nemusíme si dá-
vať žiadne novoročné predsa-
vzatia a vyhneme sa zbytočnej 
frustrácii z ich nedodržania.

(yz)

TUKOV SA NETREBA BÁŤ,
NIEKTORÉ SÚ ZDRAVÉ

Košík „dobrých tukov“
Oleje: olivový, repkový, slnečnicový, arašidový,

sezamový, kukuričný, sójový
Orechy: mandle, arašidy, makadamské, lieskové,

pekanové, kešu, vlašské
Semienka: slnečnice, sezamu, tekvicové, ľanové
Ryby: tuniak, losos, makrela
Iné: avokádo, olivy, arašidové maslo

Vlašský orech je zdrojom výživy a energie pre mozog. Ilustračné foto: TASR/Štefan Puškáš

Poznáte to? Do nového 
roka vstupujete s novými 
predsavzatiami, že 
prestanete fajčiť, že začnete 
zdravšie žiť a že schudnete. 
V januári takmer všetky 
fi tká praskajú vo švíkoch 
a naše chladničky, naopak, 
zívajú prázdnotou.
Pár týždňov všetko ide 
podľa plánu, ale potom
to na niečom stroskotá.

Úplné vylúčenie tukov z jedálnička je veľkou chybou. Foto: archív autora
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Každoročne slávia 14. februá-
ra zamilovaní ľudia deň sv. Va-
lentína. Najpopulárnejším prí-
behom o vzniku tohto sviatku 
je legenda o kňazovi Valentíno-
vi. Vtedajší panovník Ríma, ci-
sár Claudius II., zakazoval svo-
jim vojakom sobášiť sa. Bál sa 
toho, že muži zostanú doma pri 
svojich manželkách a v jeho 
vojsku nebude mať kto bojovať. 
Kňaz Valentín sa však vzoprel 
tomuto nariadeniu a vojakov 
a ich milé tajne oddával. Úrady 
však čoskoro jeho činnosť od-
halili. Aj napriek tomu, že ho 
mučili, svojej viery sa odmietol 
vzdať. Bol popravený sťatím prá-
ve 14. februára, na základe čoho 
sa tento deň aj slávi. Podľa menej 
rozšíreného príbehu je Deň sv. 
Valentína odvodený od sviatku 
Lupercalia, ktorý slávili v staro-
vekom Ríme. V predvečer tohto 
dňa sa do „urny lásky“ vkladali 
lístky s menami mladých diev-
čať vhodných na vydaj. Mláden-
ci si tieto lístky postupne ťaha-
li a s tou, ktorej meno tam bolo 
napísané, sa mali podľa tradície 
do roka zosobášiť.

DEŇ 

SVÄTÉHO 

VALENTÍNA
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Na Slovensku sa podobne dlhé 
zápasy odohrali vo futbale, plá-
žovom volejbale či futsale, no 
doposiaľ nik nezorganizoval 
takto dlhý zápas práve v hokej-
bale. O zorganizovanie tohto 
zaujímavého podujatia sa po-
starali hráči z Vrábeľskej ho-
kejbalovej ligy. „Inšpiroval ma 
kolega organizátor, ktorý sa zú-
častnil ako rozhodca na 24 ho-
dinách futbalu a povedal si, že 
by to bolo dobré spraviť aj pre 
Vrábeľskú hokejbalovú ligu, 
ale aj hráčov zo širšieho oko-
lia,“ odpovedal Tomáš Nízl, 
hlavný organizátor podujatia, 
na otázku, čo ich inšpirovalo k 
usporiadaniu tohto podujatia.

Amatéri
i poloprofesionáli
Proti sebe stáli dva tímy po-
skladané z viacerých amatér-
skych či poloprofesionálnych 
hráčov. Najviac hráčov bolo 
prihlásených z Vrábeľskej ho-
kejbalovej ligy, z tímov ako sú 
Patrioti, Midus, Amsterdam 
a Nota team. Okrem nich tu 
boli i hráči z klubu Novozá-
mockí vlci a mnohí jednotliv-
ci zo Zlatých Moraviec, Nitry 
či dokonca Senice. Najmladší 

hráč mal len 18 rokov a naj-
starší 40 rokov.

Hrali po päť hodín
Všetci hráči boli rozdele-
ní do dvoch tímov – East a 
West. Každý tím bol zložený 
z 5 skupín, ktoré sa striedali 
v hraní, pričom jedna skupi-
na hrala celú hodinu. Potom 
ju vystriedala ďalšia, až sa vy-
striedali všetky skupiny. Každá 
skupina mala odohrať dokopy 
5 hodín, pričom na posledné 4 
hodiny zápasu bolo plánova-
né, že v každom tíme sa jedna 

skupina rozdelí medzi ostatné 
skupiny tímu, aby to časovo 
vyšlo na 24 hodín. Pôvodné 
plány sa ale napokon nepo-
darilo dodržať. Hráči vydrža-
li hrať miesto plánovaných 24 
hodín, len 16 hodín a 45 mi-
nút. Hra sa začala v sobotu 
o 9. hodine ráno a bola ukon-
čená v nedeľu skoro ráno o 1. 
hodine a 45 minúte. Hokejbal 
je fyzicky náročný šport, a tak 
sa nemôžeme čudovať, že ne-
bola pokorená hranica 24 ho-
dín. Napriek tomu takmer 17 
hodín nepretržitej hry hodno-

tíme ako krásny výkon.

Športovanie 
i hodovanie
Samozrejme, aby hráči vlá-
dali a mali dostatok síl, bolo 
pre nich pripravené bohaté ob-
čerstvenie. Čakal na nich gu-
láš, kapustnica, párky, čaj a 
dokonca i varené víno. Počas 
nočných hodín boli pre hrá-
čov na striedačke pripravené 
i lôžka, kde si mohli trochu 
pospať. Nechýbal ani sprie-
vodný program v podobe pre-
mietania fi lmov a mini súťa-

že, pri ktorých si mohli diváci 
zastrieľať do voľných bránok. 
Počas celého zápasu panovala 
skvelá nálada medzi hráčmi i 
divákmi. Z víťazstva sa nako-
niec radoval tím West, no pri 
tomto podujatí vôbec nešlo o 
víťazstvo, ale o skvelú zábavu, 
ktorú si vo veľkom užili všetci 
zúčastnení. Ostáva nám dúfať, 
že sa z tejto skvelej športovej 
akcie stane tradícia a dočkáme 
sa viacerých ročníkov.

Text a foto: Peter Klimant

V sobotu 8. februára sa 
v obci Červený Hrádok, 
ležiacej neďaleko Zlatých 
Moraviec, uskutočnilo 
jedinečné športové 
podujatie, ktoré na 
Slovensku doposiaľ nemalo 
obdobu. Konal sa tu pokus 
o odohranie 24 hodín 
dlhého hokejbalového 
zápasu dvoch tímov.

HOKEJBALOVÁ UDALOSŤ ROKA: HRANICA 
24 HODÍN NEBOLA POKORENÁ

Slovenská Corgoň liga je 
v rebríčku k 30. januáru 2014 
na 65. pozícii. To znamená pre-
pad o desať miest oproti posled-
nému zverejneniu. IFFHS zve-

rejňuje ranking líg už od roku 
1991. V prvej desiatke sa obja-
vila aj kolumbijská najvyššia 
súťaž na deviatom mieste, kto-
rá si polepšila až o 12 priečok. TASR

Najkvalitnejšou futbalovou ligou sveta v minulom 
roku bola podľa Medzinárodnej federácie futbalových 
historikov a štatistikov (IFFHS) už štvrtýkrát v rade 
španielska Primera Division. Na druhé miesto poskočila 
z piatej priečky anglická Premier League.

CORGOŇ LIGA 

NA 65. MIESTE

Rebríček líg podľa IFFHS 
k 30. januáru 2014:

1. (1.) Španielsko 1155 bodov
2. (5.) Anglicko 1128
3. (3.) Nemecko 1056
4. (4.) Taliansko 927
5. (2.) Brazília 896
6. (6.) Argentína 868
7. (7.) Francúzsko 796
8. (19.) Rusko 739,5
9. (21.) Kolumbia 724,5
10. (14.) Rumunsko 722,5
65. (55.) Slovensko 310,5

Corgoňliga nepatrí do najlepšej 50 svetových líg. Foto: TASR
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Kde si začínal s futbalom 
a ako si sa k nemu dostal?
S futbalom som začínal ako 
6-ročný v Spartaku Vráble, kde 
ma priniesol na prvý tréning 
môj starý otec, ktorý ma k fut-
balu aj dotlačil. Veľmi pekne 
mu za to ďakujem, lebo futbal 
je krásny šport.

Na akom poste hrávaš?
Môj post je útočník, ale lep-
šie sa mi hrá ako podhrotový 
útočník, kde sa častejšie vi-
dím s loptou.

Aké má váš klub ambí-
cie a aké sú pre zmenu tvo-
je ciele?
Náš klub má určite ambície 
ísť od zápasu k zápasu za ví-
ťazstvom, skončiť čo najlep-
šie a konečne mať podarenú 
jarnú časť sezóny. V duchu 

si všetci prajeme tú vysníva-
nú futbalovú Európu, snáď sa 
nám to podarí. Ja mám ambí-
cie jednoduché, zdokonaľovať 
sa a byť čo najviac minút na 
ihrisku, kde môžem pomáhať 

svojmu mužstvu.

Futbal a zranenia pat-
ria, žiaľ, k sebe, dokážu po-
riadne uškodiť a zastaviť aj 
sľubne vyvíjajúcu sa karié-
ru nejedného hráča. Stretli 
ťa nejaké zranenia? Ako si 
sa s nimi vyrovnal?
Zranenie sa mi stalo nedáv-
no v zápase práve proti môj-
mu materskému klubu Spar-
taku Vráble. Natiahol som si 
predný stehenný sval na ľa-
vej nohe. Bol som z toho ne-
šťastný, lebo som sa strašne 
tešil na tento zápas. Možno 
práve preto sa to stalo, keďže 
som bol príliš premotivova-
ný a dohrával som všetky sú-
boje naplno, čo sa mi vypom-
stilo. Ale už sa to lepší, masér 
ma dal do poriadku a pomaly 
začínam trénovať. Dúfam, že 
to bude držať všetko, ako má 
a budem môcť opäť na ihris-
ku zaberať naplno.

Ako by si charakterizo-
val FC ViOn Zlaté Moravce?
Myslím, že ViOn je na vy-
sokej úrovni. Máme výborné 
podmienky, na trénovanie aj 
na regeneráciu. Náš tréner je 
Branislav Mráz a asistentom 

je Martin Ondrejka. Majú kva-
litné tréningy, z ktorých si be-
rieme naozaj veľa športových 
skúseností. Hlavne v tejto fáze 
zimnej prípravy, ktorú osobne 
pokladám za najnáročnejšiu.

Čo si myslíš o Zlatých Mo-
ravciach a akí sú v tomto 
meste fanúšikovia?
Nesťažujem sa na toto mesto. 
Je tu pohoda, získal som tu 
veľa priateľstiev, chodil som 
sem dokonca aj na strednú ško-
lu, takže nič zlé povedať ne-
môžem. Fanúšikov si veľmi 
vážim. Ľudia sa prídu pozrieť 
na futbal, aspoň tí najvernejší 
určite. Návštevnosť by mohla 
byť síce vyššia, ale verím, že 
hrou ich presvedčíme a ove-
ľa viac ľudí si nájde čas na to, 
aby nás hnali za víťazstvami.

Aký ste kolektív, prebie-
ha medzi vami aj rivalita?
Sme úžasný kolektív, v kabí-
ne sa cítim naozaj ako doma. 
Možno to mnohých prekva-
pí, ale v našom klube vlád-
ne spravodlivosť. O všetkom 

diskutujeme s trénermi, a pre-
to je zdravá rivalita namieste. 
Každý, kto má výkony, si za-
slúži miesto v základnej zo-
stave a podľa toho aj pristu-
pujeme k tréningom. Keďže 
základom úspechu klubu sú 
dobré vzťahy, náš klub sa ich 
snaží udržovať a my takisto.

Každý hráč má svoj fut-
balový vzor, niekoho, kto 
ho motivuje a na koho sa 
snaží svojou hrou podobať. 
Prezradíš nám ten svoj?
Odmalička to bol Ronaldin-
ho, ale ako odišiel z Európy do 
Brazílie, tak tam ho už veľmi 
nesledujem. Teraz sa mi páči 
Avaro Negredo ako útočník, 
ktorý mi svojím herným vní-
maním sedí najviac.

Chodievate na zahranič-

né sústredenia alebo na 
medzinárodné zápasy? Ak 
áno, kde všade si už s fut-
balom bol?
Na medzinárodné zápasy sa 
chodí pravidelne s A-muž-
stvom. Pred dvomi rokmi sme 
boli v Rakúsku hrať proti tak 
silnému súperovi Red Bull 
Salzburg, ktorý proti nám na-
sadil kvalitné mužstvo a nie-
len dorastencov, ako by to ča-
kali ostatní. Minulý rok sme 
taktiež navštívili Rakúsko, ale 
súper sa zmenil, tentoraz sme 
zastihli na sústredení mužstvo 
Rubin Kazaň. No a aktuálne 
tento rok sme boli v Maďar-
sku hrať proti MTK Buda-
pešť. Sú to zaujímavé mož-
nosti hrať s mužstvami, ktoré 
niečo znamenajú vo futbalo-
vej Európe a každý zápas je 
pre nás cenný, či už z pohľa-
du skúseností, alebo aj hod-
notných spomienok.

Koho pokladáš za naj-
väčšiu osobnosť, ktorú si 
vďaka futbalu spoznal?
Najzaujímavejší človek, ktoré-
ho som spoznal, je určite Ľu-
bomír Moravčík. Je to skve-
lý futbalista a bola to pre mňa 
obrovská česť spoznať také-
ho velikána našej futbalovej 
histórie.

V čom je život futbalistu 
iný od životov ostatných 
ľudí?
Byť futbalistom je veľká dri-
na, na ktorú treba vynaložiť 
„kopec“ fyzických aj psychic-
kých síl. Trénujeme niekedy 
dvakrát za deň, čiže dvojfá-
zovo, teraz v zimnej príprave 
je to samozrejmosť. Špeciál-
ne stravovanie ani nemám, 
stravujeme sa spoločne me-
dzi tréningami v hoteli. Mys-
lím, že po každom tréningu sa 
cítim lepší a lepší, dávajú mi 
veľa a som silnejší aj kondične.

Matej Brath, foto: archív lm

Lukáš Mihálik, ktorý 
oblieka dres klubu FC 
ViOn Zlaté Moravce, nám 
prezradil niečo o plánoch, 
ktoré má tento ambiciózny 
klub, niečo o výstavbe 
štadióna a porozprával 
nám aj zákulisné 
informácie z „kuchyne“ 
zlatomoraveckého klubu.

LUKÁŠ MIHÁLIK:
BYŤ FUTBALISTOM JE VEĽKÁ DRINA

Lukáš Mihálik



16 naše novinkynovinkyŠPORT

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII

 meno a priezvisko

 adresa 

 dátum narodenia

 telefón

 e-mail 

Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás: 

www.strana-tip.sk/okrskar 

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie 
volebnej komisie. Do volebnej komisie sa môžete hlásiť do 23. 2. 2014.

tel.: 0908 057 597

HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA  
24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV. 

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU
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Pred odchodom slovenskej výpravy do Soči sa množstvo 
Slovákov pozeralo pesimisticky na možnosť, že Slovensko získa 
na olympijských hrách cenný kov. Zabudli však na jedno, že 
Anastasia Kuzminová je veľká bojovníčka, ktorá vie správne 
načasovať formu. Dokázala to pred štyrmi rokmi vo Vancouveri 
a na olympiáde v Soči to úspešnou obhajobou zlata potvrdila.

 

Kuzminová sa teší na pódiu zo zisku zlatej medaily. Foto: TASR/Michal Svítok
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