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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Učiteľku obťažoval odhalený žiak 
[26.02.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tim] 

 
 

Hrôza pred Základnou školou v Rudňanoch 
Toto by nechcela zažiť žiadna žena. Silvia učí na Základnej škole v Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves. 

Keď pred niekoľkými dňami odchádzala z práce, jeden zo žiakov susednej špeciálnej školy si pred ňou odhaľoval 
intímnu časť svojho tela. 

,,Otočil sa a ako som zatvárala dvere, už som videla, že má v ruke pohlavný úd,“ opísala svoj otrasný zážitok 
učiteľka pre TV JOJ. Silvia sa snažila rýchlo dostať do svojho zaparkovaného auta. „Stále sa ma niečo vypytoval 
a mala som sa naňho pozerať. Vyžadoval si pozornosť. To je strašný pocit. Stále myslíte len na to, čo sa môže 
stať,“ dodala učiteľka Silvia zhrozene. Situácia bola o to vážnejšia, že mladík nebol sám. Na všetko sa prizeral 
jeho rehotajúci sa kamarát. Na smrť vydesená učiteľka si vydýchla, až keď si sadla do auta a zamkla dvere. Ak by 
sa totiž mladíci z miestnej osady o niečo pokúsili, neubránila by sa. Prípad vyšetruje Obvodné oddelenie 
Policajného zboru Markušovce ako podozrenie z prečinu výtržníctva. tim, FOTO: TV JOJ 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Vydali výstrahy na ďalšie dni 
[26.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; sita] 

 
 

VÝCHOD. Nasledujúce dve noci budú na Slovensku mimoriadne chladné. SHMÚ vydal výstrahu druhého 
stupňa pred nízkymi teplotami pre noc z nedele na pondelok aj z pondelka na utorok. Výstraha platí pre severné 
okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Teplota tam môže klesnúť až na -20 až 

-23 °C. „Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je 
vysoká,“ varuje SHMÚ. Pre ďalšie okresy stredného a severu východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, 
teploty môžu klesnúť na -15 až -19 °C. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Vrátili sa na východ, odkiaľ každý odchádza. Sú šťastní 
[26.02.2018; Denník N; SPRAVODAJSTVO; s. 4,5; ĽUDMILA KOLESÁROVÁ] 

 
 

Ľudmila Kolesárová, ktorá sa vrátila žiť na východ, napísala príbehy mladých ľudí, ktorí prišli žiť späť domov z 
Ameriky, Británie či z Bratislavy 

Slováci odchádzajú do zahraničia, niektorí východniari aspoň do Bratislavy. Ale sú aj takí, ktorí sa do 
vyľudnených miest Slovenska vracajú. Odôvodňujú to často spomienkami, láskou k rodine a pokojom malomesta 
– hovoria, že sa vracajú za vôňou chleba z pekárne ich detstva a starými rodičmi na obede za tým istým stolom. 
Nechávajú za sebou kariéru v korporáciách či bohatstvo vo veľkom svete. Keďže sama som sa vrátila žiť na 
východ, zaujíma ma, čo je to, čo ostatných ťahá domov? Je to vlastenectvo, nostalgia, alebo len strach, že nás 
hektika zomelie? A vracia sa vôbec niekto? Zhovárala som sa s ľuďmi, ktorí žili v USA, Anglicku, Brazílii, alebo 
mali dobrú prácu v Bratislave a predsa sa vrátili do Sniny, Humenného, Spišskej Novej Vsi či Kežmarku. Dá sa 

tu na východe dobre žiť? Oni hovoria, že dokonca najlepšie. Vnášajú sem nový vzduch, pokrokové móresy a 
veria, že neduhy, ktoré východ trápia, sa raz podarí odstrániť. Aj vďaka navrátilcom. 

Princovi sme robili praženicu od sliepok z dvora, tu by to nešlo 
MICHAL REPČÁK, TATRY (35 ROKOV) 
Kežmarčan, syn učiteľky a otca pracujúceho vo fabrike Tatraľan, sa od detstva pozeral na Tatry a od detstva 

vedel, že raz v nich bude mať hotel. Preto sa prihlásil na hotelovú školu v Kežmarku. Dostal sa z nej na stáž do 
Benátok aj do Švajčiarska. Po strednej nastúpil na vysokú školu, ale keďže na splnenie sna potreboval peniaze, 
začal pracovať v Mníchove a diaľkové štúdium po dvoch rokoch vzdal. Potom pracoval na dovolenkovej lodi v 
bare a následne v Anglicku. Tam ostal desať rokov. Naučili ho všetko, čo potreboval. Že skutočné peniaze sa 
naozaj dajú zarobiť len poctivou prácou. Pohyboval sa medzi bohatými ľuďmi, vedľa reštaurácie, kde pracoval, 
mal haciendu Robbie Williams, nahrávacie štúdio Peter Gabriel. A tí bohatí ľudia chodili za ním, aby dal prácu ich 
deťom: aspoň umývať riady. „Deti sa musia učiť pracovať, robiť rozhodnutia.“ To sa mu na Angličanoch veľmi 
páčilo, nemusel sa zaoberať tým, kto nadobudol majetok privatizáciou, kto korupciou. „Práca ja najdôležitejšia.“ 
Dnes vie, že rovnako bude viesť svoje dcéry, bez ohľadu na to, koľko majetku má. V rodinnom podniku pri meste 
Bath postupne budovali sieť hotelov a reštaurácií. Všetci mu dôverovali, už po pol roku dostal kľúče od sejfu. Ako 
Slovák nerozumel, kde sa v Angličanoch berie toľko dôvery. Dnes vie, že je to preto, že oni sami o podvodoch 
neuvažujú. Za desať rokov si v Anglicku vybudoval skvelú pozíciu aj silné vzťahy. Ponúkli mu podiel v podniku, v 
ktorom pracoval. Ale on vedel, že raz sa vráti na Slovensko. Všade o tom rozprával, nosil do Anglicka knihy o 
Slovensku, slovenské výrobky, neskôr vodil Britov na Slovensko. Väčšina z nich dovtedy netušila, kde Slovensko 
je. A hoci v Anglicku zapúšťal korene stále hlbšie, v roku 2016, už ako otec dvoch detí so slovenskou manželkou, 
sa rozhodol vrátiť domov. Čo je domov? Slovensko, Tatry, rodina, spomienky detstva, nedeľné obedy u rodičov, 
výšivka na kroji. Miluje Slovensko. No zároveň ho prekvapuje, ako krajina funguje. Dnes spravuje penzión 
Raimund v Dolnom Smokovci a hotel Zvonica. Len v oblasti stravovania sa nevie vynačudovať absurdnostiam. 
„Bazírujú tu na veciach, ktoré sú nepodstatné a podstatné veci im unikajú.“ Najradšej by mal v reštaurácii všetko 
domáce. Ale na všetko treba certifikáty. „Načo? Veď ja nemôžem hostí oklamať, otráviť, ja chcem, aby sa vrátili, 
tešili sa k nám. Tak som raz panej z hygieny rozpovedal príbeh: „Do našej reštaurácie v Anglicku prišiel princ 
Harry, objednal si praženicu. Po dvore päťhviezdičkového hotela chodili kury, zobrali sme vajíčka, on to videl, 
urobili sme mu praženicu. Tu by ste ma za to zavreli.“ Na Slovensku máme na všetko papiere a normy, ale etika a 
morálka nehrá rolu. V Anglicku je to naopak. „Slovensko má aj veľký potenciál, no zatiaľ ho nevie dostatočne 
využiť. Keď si predstavím, koľko dokáže zarobiť len taká kopa kameňov, ako je Stonehenge, a my tu máme oveľa 
krajšie veci. Možno by stačili len lepšie cesty. A odstrániť bilbordy. Cestou z letiska do Smokovca sa všetci 
Angličania čudujú, prečo si nimi tak nechávame špatiť krajinu. Ale aj tak som rád, že som tu.“ Michal má pocit, že 
by mal krajine splácať dlh za to, že z neho urobila to, čím je. Aj svojej škole. Pomáha jej sponzoringom, chodí do 
poroty na súťaže. Michal hovorí o Slovensku s veľkou láskou. V jeho prítomnosti cítite, že vlastenectvo môže byť 



krásne, nielen znôška nacionalistických bludov. Prispieva na sochy dejateľov, zaujímal sa aj o Maticu slovenskú, 
sklamalo ho, ako funguje. Podporuje folklór, propaguje vo svete slovenské vína. Jeho menu sa volá Poctivé menu 
a to preto, lebo naozaj chce, aby všetko v ňom bolo poctivé a slovenské. Najradšej by ponúkal všetko domáce, 
ale hygiena nepovolí. Tak aspoň všetko lokálne, mäso, vajcia, pstruhy. „Vidím na ľuďoch, ktorí sa tiež vrátili zo 
zahraničia, že už sú náročnejší, chcú vedieť, čo jedia. Teším sa tomu.” 

Cez New York a Bratislavu naspäť do Humenného vďaka bicyklu 
SILVIA KNAPIKOVÁ, 
HUMENNÉ (42 ROKOV) Riaditeľka Červeného kríža v Humennom, ktorá urobila z nenápadnej organizácie 

najlepšie fungujúcu vec v meste, možno v danej oblasti aj na Slovensku, ešte nedávno chovala na svojom dvore 
v dedine pri Humennom sliepky a ovce. Sotva by ste povedali, že má za sebou päť rokov života v štáte New York 
a štyri v Bratislave. Silvia Knapiková sa vydala ako dvadsaťjedenročná. Nemusela, chcela. Hneď nato vycestovali 
s manželom do Spojených štátov. Taká bola doba. Päť rokov nevidela Humenné, zažila veľký svet, rôzne práce, 
vyplatené aj nevyplatené mzdy. To, prečo odišla do USA, snaha odísť od rodiny, odísť z východu, z diery do 
veľkého sveta, sa po rokoch premenilo na to, čo ju začalo ťahať domov – rodina a pokojný malý svet. Postupne 
pomýšľala na návrat. Raz, keď kráčala po Manhattane, zazdalo sa jej, že sa odniekiaľ ozýva pesnička od 
Tublatanky. Hudba pripomínajúca domov ju rozplakala. Kúpila letenky sebe aj mužovi. (V celom jej príbehu je 
pekné, že kde je spokojná ona, spokojný je aj jej manžel.) Bol august 2001. Na rozlúčku s USA sa išli pozrieť na 
newyorské dvojičky. O dva týždne na Slovensku šokovaní sledovali, ako mrakodrapy padli. Po návrate na 
Slovensko zostali v Bratislave. Našli si nájom a čoskoro si za zarobené peniaze v USA kúpili byt v novostavbe v 
Ružinove. Nepoznali nikoho. Nemali známych. Začalo sa druhé kolo pochybností, hlavne u Silvie, či sú na dobrej 
adrese. Ako je možné, že nepozná susedu? Sama o sebe hovorí, že je rodinný typ a ani v Bratislave svoju rodinu 
nemala. Prácu si našli ihneď a aj dobre platenú. Keď sa im narodila dcéra, Silvia už trochu uvažovala o návrate 
domov, do Humenného. Chýbal posledný diel skladačky. Ten prišiel v momente, keď jej ukradli bicykel z balkóna. 
Nahnevalo ju to, niekto bol u nej. V čase, keď bola doma sama s dieťaťom. Stačilo! A hoci nevedeli, čo budú v 
Humennom robiť, nebáli sa. Mali peniaze z predaja bytu a nejako si poradia. Budú blízko rodiny, deti budú 
vyrastať v pokojnom malom meste. Silvia má veľkú rodinu, vie sa ich nazbierať až šesťdesiatpäť. Aj deti je kde 
zložiť, aj sa s kým zasmiať. Aj si ako pomôcť. Prácu si našli v Humennom obaja, Silvia bola riaditeľkou v jazykovej 
škole a popritom robila kognitívnu rehabilitáciu, pamäťové cvičenia pre ľudí po mozgovej príhode, teda to, čo 
vyštudovala. Keď vypísal Červený kríž v roku 2010 konkurz na riaditeľku, rozhodla sa ísť. Nevedela, čo Červený 
kríž robí. Ale vedela, čo by v ich meste robiť mal. Na konci republiky, odkiaľ všetci mladí odchádzajú, je predsa 
veľa chorých starých a osamelých ľudí. Cítila potrebu vyraziť k ľuďom do terénu. V Červenom kríži spustila 
asistenčnú službu. Aktivační pracovníci, za sedem rokov sa ich vystriedalo viac ako sto, začali pomáhať starým 
ľuďom do schodov, vystáť rad na lieky, sprevádzali ich na vyšetrenia… Z toho napokon získal každý, ešte aj 
aktivační pracovníci sa začali týmto stretnutiam tešiť, niektorí si vďaka tomu našli prácu. Potom sa jej podarilo 
dostať k autu, starej embéčke, a spustili prepravnú službu. Dnes majú už aj dve špeciálne vozidlá. Na jedno 
zbierala Silvia s dobrovoľníkmi po päť eur, s druhým pomohol sponzor. Otvorili požičovňu zdravotníckych potrieb, 
vzdelávajú mládež, robia kurzy, hromadné odbery krvi, opatrujú chorých. Čo ju v Humennom najviac trápi? Že 
mladé ženy tu nechávajú malé deti a idú robiť opatrovateľky do Rakúska. Neverí, že to rodinu nepoznamená. 
Sama vie, aké to je odísť od blízkych. O čo ťažšie musí byť opúšťať vlastné malé deti? „Je to absurdné, že ženy 
odtiaľto musia odchádzať opatrovať cudzích ľudí, keď tu je najviac práce práve v opatrovaní. Len tu na to nie sú 
peniaze. A tak ony opatrujú cudzích v cudzine a my sa im tu zatiaľ staráme, aspoň ako vieme, o ich starkých.“ 

Chce naučiť ľudí piť kávu vonku, nie doma 
LUKÁŠ RABATIN, SPIŠSKÁ NOVÁ VES (29 ROKOV) 

Prvý raz vycestoval do sveta, do Brazílie, už ako sedemnásťročný študent strojariny na tri týždne. Krajina mu 
učarovala a tak sa tam vybral po treťom ročníku znova a to na celý rok. Zmaturoval až potom. Lukáš vždy sníval o 
vlastnej kaviarni. Možno preto, že celú strednú školu vypomáhal v kaviarňach doma na Spiši, neskôr v 
Španielsku. Ako vysokoškolák sa vybral cez Erazmus do Portugalska. Fascinovalo ho, ako v Portugalsku pijú 
ľudia kávu na ulici, ako sa káva stáva tmelom vzťahov a komunít a veril, že si raz kaviareň otvorí aj on. Doma. V 
Spišskej Novej Vsi. Po škole strávil ešte dva roky vo Volkswagene v Bratislave, pol roka v Rakúsku, no začal 

kávu aspoň dovážať. Pred rokom sa presťahoval na Spiš. Spolu s priateľkou, zubárkou. Ani raz návrat 
neoľutovali, práve naopak: „Každý deň si povieme: ako dobre, že sme práve tu.“ Život na Spiši im vyhovuje nielen 
pre hory, Slovenský raj a Tatry, ktoré majú radi, ale aj pre životné tempo. „Bratislavu mám rád, raz mesačne tam 
zájdem pracovne, ale tu žijeme pokojnejšie, aj my sme pokojnejší. Z práce vo Volkswagene som niekedy chodil 
až neskoro večer, keď som si predstavil zápchu na Prístavnom moste.“ Kaviareň Mlynček v Spišskej Novej Vsi 

je Lukášov splnený sen. Príjem má zatiaľ len z práce pre Curaprox, no verí, že jedného dňa ho dokáže káva 
uživiť. „Chcem naučiť ľudí piť kávu vonku, nie doma. Ceny mám primerané kúpnej sile regiónu. Každý by mal mať 
právo dať si kávu mimo domu, v komunite.“ V kaviarni organizuje aj diskusie. V meste ostalo málo mladých, aj 99 
percent jeho spolužiakov odišlo. Považuje to za veľkú škodu pre región, ale uznáva, že každý môže žiť tam, kde 
sa mu páči. „Čo mi prekáža, je výsmech tých, ktorí sa rozhodli z domu odísť a už sa nevrátiť. Človek si predsa 
vytvorí ideálne podmienky pre život kdekoľvek, pokiaľ je šikovný, má nápady a chuť posúvať veci vpred. A ešte mi 
prekáža, keď ľudia vycestujú žiť do Švajčiarska, ale týždeň pred koncom roka pribehnú domov a chcú si dať 
urobiť zuby. Človek, ak sa rozhodne niekde žiť, mal by sa stať plnou súčasťou systému danej krajiny.“ 

Nikde som nejedol taký dobrý chlieb, ako sa pečie v našej pekárni 
MICHAL ČOP, SNINA (28 ROKOV) 
Snina je mesto na okraji Polonín, neďaleko ukrajinskej hranice. Michal sa z mesta, odkiaľ všetci odchádzajú, 

vybral na vysokú školu do Trnavy a potom do Bratislavy. Ani jedno z miest ho na rozdiel od iných absolventov 
nepresvedčilo o tom, aby sa do Sniny nevrátil. Vyštudovaný politológ si vzal po škole Sninčanku, vyštudovanú 



ekonómku. Dominika má vyštudovaný medzinárodný obchod v angličtine a Michalovce nadšenie vrátiť sa domov 
do Sniny spočiatku nezdieľala. Vzťahy sú však o kompromisoch a tak sa v roku 2014 nasťahovali v Snine do 
nájomného bytu. Prácu sa jej podarilo nájsť prvej – v banke. Michal hľadal prácu pol roka. Nechcel robiť hocičo, 
veril, že bude robiť to, čo ho bude napĺňať. Postupne došiel k záveru, ktorý má paralelu s príbehom o 
predavačoch topánok, ktorí sa vybrali predávať topánky do Afriky. Jeden napísal domov zúfalý telegram: „Je to 
zlé. Stop. Tu nikto nenosí topánky. Stop. Druhý napísal domov nadšený: „Je to skvelé. Stop. Nekonečné 
príležitosti. Stop. Tu nik nenosí topánky. Stop.“ „Na východe veľa vecí nie je a práve v tom vidí Michal príležitosť. 
Začal tam s priateľmi rozbiehať stredoškolské kolégiá. Je to ročné nadstavbové štúdium, ktoré prinesie študentom 
tretieho ročníka strednej školy nové poznatky v oblasti morálnej filozofie, rečníctva, zlepšuje čitateľskú 
gramotnosť. Manželka je na materskej dovolenke, majú dve malé deti. Práve vďaka deťom sa im aspoň trochu 
podarilo odstrániť samotu, ktorú spočiatku cítili. Hoci rodinu majú veľkú a srdečnú, priateľstvá odchodmi ostatných 
mladých zanikli. No postupne sa práve pri prechádzkach a akciách s deťmi nové vytvorili. Prečo sa Michal chcel 
vrátiť? „Som tu doma. Tu slávime Vianoce aj tie rusnácke. Tu rozumiem reči, veciam, chutí mi tu jesť, nikde som 
nejedol taký dobrý chlieb, ako sa pečie v našej pekárni. A voda je tu najlepšia na svete. Veď steká z Polonín. V 
Bratislave, hoci mám to mesto rád, som mal z vody dokonca žalúdočné problémy, nielenže mi nechutila. “ Druhý 
dôvod, prečo sa vrátil, je ten, že nemá rád, keď ľudia na niečo frflú: že sa tu nedá žiť, a čakajú, že niekto iný musí 
urobiť podmienky na to, aby sa tu žiť dalo. „Je to výzva pre nás, rodákov, robiť na tom, aby sa tu žilo lepšie. Nie 
pre niekoho zvonku.“ Nevie si vynachváliť blízkosť starých rodičov, ktorí sa venujú vnúčatám. Aj si ich užijú aj 
pomôžu. „Rodina žije oveľa súdržnejšie.“ Odliv mladých zo Sniny označuje slovom brutálny. Nedávno počítal a z 
30 spolužiakov vie len o šiestich, ktorí v Snine ostali. Avšak teší ho, že má známeho, ktorý pracoval na vysokej 
pozícii v Bratislave, a tiež sa vrátil. Hneď si dokonca našiel prácu. Samozrejme, nie za taký plat ako v Bratislave. 
Ale dokáže uživiť rodinu. To stačí. „Teraz, keď vyhrala Nasťa medailu, mi na okno zaklopal sused, že ´podzme si 
vypiť´ na tú medailu. To by sa mi vo svete nestalo.“ 

ĽUDMILA KOLESÁROVÁ Dobrý aniel 
Foto: 
Michal Repčák je po rokoch v Anglicku šťastný v Tatrách. FOTO - ĽUDMILA KOLESÁROVÁ 
Silvia Knapiková v Humennom rozbehla Červený kríž. FOTO – NATÁLIA VESMA 
Dobrá káva zo Spišskej Novej Vsi. FOTO - ARCHÍV L.R. 

Čopovci sú šťastní v Snine. FOTO - ARCHÍV M.Č. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. UŽ LEN DOBRE SA ZABABUŠIŤ! 
[26.02.2018; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 17; JÁN FELIX] 

 
 

Nasledujúce noci budú na Slovensku mimoriadne chladné. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal 
výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami aj pre z pondelka na utorok. Výstraha platí pre severné okresy 
Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, 

Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Teplota tam môže klesnúť až na -20 až -23 °C. Pre ďalšie okresy stredného 
a severu východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, teploty môžu klesnúť na -15 až -19 °C. V polohách do 
1000 m nad morom očakávame ešte väčší pokles teplôt a je dosť pravdepodobné, že počas niektorej z 
najbližších nocí klesne teplota vzduchu na Spiši, Orave, Liptove alebo na Horehroní aj na hodnotu pod -25 
stupňov Celzia, tvrdí SHMÚ. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Návraty na východ 
[26.02.2018; Denník N; Titulná strana; s. 1; Redakcia] 

 
 

Žili v Spojených štátoch, Anglicku, Brazílii, mali dobrú prácu v Bratislave, a predsa sa vrátili do Sniny, 
Humenného, Spišskej Novej Vsi či Kežmarku. Zistili, že doma na východe sa veľmi dobre žije a snažia sa svet 

okolo seba ešte trochu vylepšiť 
[Späť na obsah] 

 
 

6. SHMU varuje pred mrazom 
[26.02.2018; Pravda; Slovensko; s. 7; sita] 



 
 

Nasledujúca noc bude na Slovensku mimoriadne chladná. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
vydal výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami pre noc z pondelka na utorok. Výstraha platí pre severné 
okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, 

Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Teplota tam môže klesnúť až na -20 až -23 stupňov. „Očakávaný mráz je v 
danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká," varuje SHMÚ. Pre 
ďalšie okresy stredného a severu východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, teploty môžu klesnúť na -15 až 
-19 °C. Mrazivá bola aj noc zo soboty na nedeľu. V nedeľu ráno namerali v Liptovskej Tepličke -23,4 °C. „Je to 
doteraz najnižšia teplota tejto zimy pre polohy do 1000 metrov nad morom na Slovensku," uviedol SHMÚ. 
Rekordne chladno bolo na Lomnickom štíte, kde zaznamenali -27,2 °C. Táto hodnota predstavuje na daný dátum 
rekord od roku 1951. Na juhozápade územia bolo minimum pri pomerne silnom vetre zväčša na úrovni -10 až -12 
stupňov a pre väčšinu staníc na juhozápade to boli zatiaľ tiež najnižšie teploty tejto zimy. „V polohách do 1 000 m 
nad morom očakávame ešte väčší pokles teplôt a je dosť pravdepodobné, že nočná teplota vzduchu na Spiši, 
Orave, v Liptove alebo na Horehroní môže padnúť aj na hodnotu pod -25 stupňov Celzia," tvrdí SHMÚ s tým, že 
pocitovú teplotu môže ešte znížiť silný severný a severovýchodný vietor. Súčasné mrazivé počasie oddiali 
prebúdzanie živočíchov, ktoré prečkávajú zimu v spánku. „Rýchlosť prebúdzania je priamo úmerná rýchlosti 
otepľovania," vysvetlil Vladimír Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Na Slovensku sa na zimný spánok 
ukladajú napríklad medvede, veverice, ježe či svište. „Najdlhšie spia v našich podmienkach svište v Tatrách, až 
sedem mesiacov, od októbra do apríla. Najkratšie spia zrejme medvede. Keď si pred zimou nenájdu dostatok 
potravy, aby si vytvorili dostatočnú zásobu tuku, nespia vôbec," uviedol Slobodník. Spia zatiaľ aj sysle, ktoré sa 
minulý rok zobudili ako prvé už 3. marca. V zimnom období sa na Slovensku vyskytuje aj menej druhov vtákov. 
Momentálne sú tu druhy, ktoré tu žijú celoročne, napríklad jastrab lesný, myšiak hôrny, brhlík obyčajný, vrabce či 
ďatle. Pomerne široké spektrum tvoria takzvaní zimní hostia. Prilietajú k nám na určitú časť roka, spravidla od 
jesene do jari. Patrí k nim napríklad myšiarka močiarna, kaňa sivá, myšiak severský či sokol kobec. „Zimní 
návštevníci pomaly odlietajú. Hniezdiť už začal orliak morský, výr skalný, sova dlhochvostá aj myšiarka ušatá," 
konštatoval Slobodník. 

Zimný spánok môže byť aj nepravý. Vyznačuje sa len čiastočnou strnulosťou a iba miernym znížením telesnej 
teploty. Táto forma spánku je typická pre medveďa, jazveca a vevericu. Veverice spávajú počas zimy len niekoľko 
dní, počas dní s najnepriaznivejšími klimatickými podmienkami. U medvedíc je zimný spánok nepravý, lebo v tom 
čase rodia a dojčia mláďatá a občas vyjdú aj z brloha. Pravý prerušovaný zimný spánok je charakteristický 
výrazným znížením teploty organizmu. Typický je pre chrčka a mnohé druhy netopierov. Vyskytuje sa aj u plchov, 
svišťa, sysľa, ježa a niektorých druhov netopierov. 

sita 
Zimným spánkom spia zatiaľ aj sysle, ktoré sa minulý rok zobudili ako prvé už 3. marca. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kam za kultúrou - pondelok 26. februára 
[26.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Aféra v Pentagone o 17.50, 20.20, Nočná hra o 18.20, 20.30, Pračlovek o 13.50, Večne 

tvoja neverná o 19.40, Coco 3D o 13.10, Čierny Panter 3D o 18.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 
3D o 15.30, 15:17 Paríž o 17.30, Coco o 15.20, Čierny Panter o 13.00, 15.40, 20.50, Ferdinand o 13.00, Jumanji: 
Vitajte v džungli o 13.40, 15.10, Muž vo vlaku o 20.40, Obyčajná tvár o 16.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 
15.50, 18.30, 21.00, Podoba vody o 17.40, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 13.10, 14.20, The 
Disaster Artist o 20.10, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.40 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Nočná hra o 20.20, Pračlovek o 14.00, 16.10, The Post: Aféra v Pentagone o 
20.10, Večne tvoja neverná o 18.20, Čierny Panter o 15.50, 17.50, 19.50, Podoba vody o 17.30, Päťdesiat 
odtieňov slobody o 16.00, 18.00, 20.00, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 14.20, 15.40, Coco o 13.30, 
Ferdinand o 13.50 hod., 

ÚSMEV - Pračlovek o 16.30, Quizzical uvádza: Filmový kvíz #12 o 19.00 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Nočná hra o 20.20, Pračlovek o 16.10, The Post: Aféra 

v Pentagone o 20.10, Večne tvoja neverná o 18.20, Čierny Panter o 15.50, 17.50, Päťdesiat odtieňov slobody o 
16.00, 18.00, 20.00, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 14.20, Coco o 13.30, Ferdinand o 13.50 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Tom, Dick a Harry o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - 

Denník Anny Frankovej o 19.00 hod., DOM UMENIA Malá sála - Biele noci o 19.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20767091/kam-za-kulturou-pondelok-26-februara.html


MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), ŠOPA GALLERY 
(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Katarína Tekeľová Blažová - Šťastné dni (do 30. 3.), KASÁRNE/KULTURPARK 
(Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: Totum pro arte (do 15. 3.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 
48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre 
nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 3.), 
VÝMENNÍK BRIGÁDNICKÁ - Výstava Scénografia (do 28. 2.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 
9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA 
- Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z 
V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála 
expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 
poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef 

Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 
zbierok galérie, Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok 
galérie (do 25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) 
Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, 
ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na 
strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na 
historických fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr, SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Výstava: 
Emília Blašková & Marek Mertinko # LE_BO (do 11. 3.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Pod bielym závojom - 
Svadba v kontexte dejín (do 28. 2.), LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, BANÍCKE MÚZEUM 
(Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA 
GORAZDA ZVONICKÉHO - Slovensko krajina plná tajomstiev (do 28. 2.), ZEMPLÍNSKE OSVETOVÉ 
STREDISKO - Výstava študentov - Náš od(b)raz (do 2. 3.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00, Queer café: 

YOUTUBE COMING OUT PÁRTY o 19.30 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Aféra v Pentagone o 19.40, Nočná hra o 18.00, 20.10, Pračlovek o 13.40, 16.20, 

Večne tvoja neverná o 20.40, Čierny Panter 3D o 18.10, 15:17 Paríž o 15.20, Coco 13.20, Čierny Panter o 15.40, 
20.50, Ferdinand o 14.00, Jumanji: Vitajte v Džungli o 13.00, Obyčajná tvár o 18.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 
15.50, 18.30, 21.00, Podoba vody o 15.30, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a adu o 13.10, The Disaster Artist 
o 17.20 hod., SCALA - MM Kabaret Milan Markovič a Páni bratia o 19.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Aféra v 
Pentagone o 18.30, Nočná hra o 20.00, Pračlovek o 13.20, 15.40, Čierny Panter 20.40, 3D o 15.30, Obyčajná 
tvár o 16.00, Päťdesiat odtieňov slobody o 18.20, 21.00, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 13.30, The 
Disaster Artist o 17.40, Ferdinand o 13.40 hod., HUMENNÉ: FAJN - Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 
15.00, Čierny panter o 17.00, Aféra v Pentagone o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Eugen Onegin o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ 
SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 
RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), Minulosť 
odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, Výstava: Výtvarné krídlo - Červený Kláštor - výber žiackych prác z medzinárodného 
maliarskeho plenéru (do 4. 4.), SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 
fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 
KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Norbert Kelecsényi, Milina Zimková - výber z tvorby (do 15. 
3.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 
ELEKTRÁREŇ TG - Výstavy: Peter Krupa - Genetika miesta (do 11. 3.), Martin Kratochvíl - Biely šum (do 11. 3.), 
ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - 
so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála 
expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Umelci Tatrám (do 11. 3.), SPIŠSKÁ STARÁ 
VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda 
Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej 
techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty 
pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), 
STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 2. 3.); PRED 
a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a 
ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 



[Späť na obsah] 

 
 

8. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 26. februára 
[26.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20767090/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-26-februara.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, 

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Elixír, Akad. Pavlova 1329/49 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 
TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Zlatý had, L. Novomeského 3918 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
BENU, Družstevná 39 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Dr. Max, Strojárska 104 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
RODINNÁ LEKÁREŇ, Čsl. Armády 3724 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
BENU, Humenská cesta 5822/2 

https://korzar.sme.sk/c/20767090/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-26-februara.html


Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Víkendový program pre snúbencov 
[25.02.2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Katarína Plavčanová / Lucia Pálešová] 

 
 

Lucia Pálešová, moderátorka: „Hnutie kresťanskej rodine zorganizovalo víkendový program pre páry, ktoré 
spolu chodia a plánujú vstúpiť do manželstva. Duchovné cvičenie Ohne - stretnutie snúbencov je vhodné ako 
príprava na manželstvo alebo na prehĺbenie vzájomného vzťahu. Cez víkend sa snúbenci zo Spiša, ale aj z 
väčšej vzdialenosti stretli v Spišskej Novej Vsi. Na stretnutí nechýbala Katarína Plavčanová.“ 

Katarína Plavčanová, redaktorka: „Program vedie kňaz a tri manželské páry, ktoré ho dopĺňajú skúsenosťami 
zo svojho každodenného života. Snúbenecké páry majú možnosť si to vypočuť a osamote vo dvojici vedú dialóg 
na načatú tému. Pokračuje organizátorka Viera Mikolajová.“ 

Viera Mikolajová, organizátorka: „Mladí ľudia hovoria, že aj keď už chodia dlhší čas spolu, o niektorých 
veciach sa vôbec nerozprávajú, lebo ich to jednoducho nenapadne. My im ponúkame rôzne témy manželského 
života a vedieme ich k tomu, aby sa o tom museli rozprávať, ak sa chcú o tom rozprávať. A tým, že si to objasnia 
je dosť veľký predpoklad, že v manželstve ich to už potom neprekvapí.“ 

Katarína Plavčanová: „Greguškovci sa programu zúčastnili ako štvormesační manželia. Po dvadsiatich piatich 
rokoch spolužitia ukazujú cestu aj iným. Iveta a Peter.“ 

Iveta: „Tento program ukazuje mladým ľuďom ako žiť v manželstve, ako vydržať, ale hlavne ako žiť jednotu 
medzi sebou navzájom a s Bohom. Ako aj zvládať krízy, prekážky a zvládať spolu radosti.“ 

Peter: „Mňa veľmi oslovilo na prvých manželských rekolekciách, že manželia sa len neschválili o tom, čo 
pekné zažili, ale hovorili o tom, čo pokazili a akým spôsobom to potom s Božou pomocou napravili. A my našimi 
svedectvami sa snažíme pootvoriť tie dvere našej kuchyne, ukázať im tie problémy, ktoré prirodzene prichádzajú 
do života a hovoríme o tom ako vlastnými silami, ale hlavne s Božou pomocou dokážeme tieto situácie v 
manželstve riešiť.“ 

Katarína Plavčanová: „Certifikát o absolvovaní programu môže slúžiť ako doklad o príprave na prijatie 
sviatosti manželstva. Ďalšie duchovné cvičenie pre snúbencov na Spiši bude v septembri.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Udalosti z februára 1948 sa dotkli aj podtatranského regiónu 
[25.02.2018; teraz.sk; .SK; 11:30; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/poprad-udalosti-z-februara-1948-sa-dotkl/310535-clanok.html 

 
 

Z okresu Poprad násilne odvliekli 851 civilných obyvateľov do pracovných táborov v bývalom ZSSR tzv. 
gulagov. 

Poprad 25. februára (TASR) - Príchod februára 1948 občania podtatranského regiónu pocítili už v roku 1945, 
kedy vojská NKVD (ľudový komisariát vnútorných záležitostí) z okresu Poprad násilne odvliekli 851 civilných 
obyvateľov do pracovných táborov v bývalom ZSSR tzv. gulagov. „Mnohí z nich zomreli už počas transportu v 
dobytčích vagónoch alebo nevydržali kruté podmienky v týchto koncentračných táboroch," uviedol pre TASR 
František Bednár zo Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). 

Tým, že sa bývalé Československo na základe dohôd víťazných mocností dostalo do sféry sovietskeho 
vplyvu, nastal podľa neho ekonomicky úpadok pretože z krajiny, ktorá patrila v období medzi dvoma svetovými 
vojnami medzi desať priemyselne najvyspelejších štátov sveta, sa štát dostal na úroveň rozvojových krajín. „Aj 
náš región opustilo v dvoch vlnách emigrácie množstvo vzdelaných ľudí a odborníkov. Prvá bola po februári 1948 
a druhá po okupácii v roku 1968," konštatoval Bednár. 

SZBPV je jedným z troch združení zastupujúcich politických väzňov, násilne odvlečených ľudí a príslušníkov 
pomocných technických práporov (PTP). „Podľa našich údajov po nástupe komunistov sa začali represie hlavne 
proti reholiam a predstaviteľom cirkvi. V Podolínci bol aj internačný tábor. V našom regióne boli stovky 
postihnutých a pri politických procesoch, ktoré sa začali v 50. rokoch minulého storočia, bolo odsúdených 15 ľudí 
z regiónu vo veku od 17 rokov, spolu na 122 rokov žalára v procese z tzv. Bielou légiou," upozornil Bednár s tým, 
že ich osudy spracoval v publikácii Obete organizovaného bezprávia a zločinnosti nebohý Jozef Kalafút zo 
Spišskej Belej. Túto publikáciu aj s počtami väznených by chcelo združenie aj knižne vydať a dostať do škôl. 

„Ak sa nám podarí získať finančné prostriedky, chceli by sme v Poprade odhaliť pamätnú tabuľu študentovi 
Antonovi Mačugovi z Popradu, ktorý zomrel v dôsledku vyšetrovania Štátnej bezpečnosti. Udal ho spolužiak a 

http://www.teraz.sk/slovensko/poprad-udalosti-z-februara-1948-sa-dotkl/310535-clanok.html


dôvodom jeho obvinenia bolo len to, že chcel študovať vo Francúzku," zdôraznil Bednár, ktorý sa sám dostal na 
slobodu po novembri 1989 po vyše šiestich rokoch väzenia na politickom oddelení tzv. Hlava 1. 

SZBPV v Kežmarku pred 14 rokmi odhalilo pamätník dvom mladým ľuďom z podtatranského regiónu, ktorí 
boli v roku 1980 usmrtení pri pokuse o útek do Rakúska. „Od roku 1948 zahynulo na hraniciach vyše 400 ľudí a 
tento pamätník má pripomínať aj ich osudy," konštatoval Bednár. Okrem toho sa združenie podieľalo na odhalení 
pamätníka obetiam okupácie z 21. augusta 1968 v Poprade a pamätnej tabule v Liptovskej Tepličke 
nespravodlivo väznenému františkánovi pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi. 

SZBPV eviduje viacero pamätníkov týchto udalostí, je medzi nimi aj 94-ročný Jozef Tekeli zo Spišského 
Podhradia, ktorý bol vyše osem rokov v gulagu, či Ján Maník odsúdený na 15 rokov za vykonštruovanú 
vlastizradu. „Ondrej Bartko z Kežmarku bol vyše troch rokov ako „pétepák" a boli tu mnohí ďalší, ktorých tieto 
udalosti negatívne zasiahli," doplnil Bednár. 

Podľa neho by sme si mali stále pripomínať, čo sa stalo pred 70 rokmi a príkladom by nám mali byť Židia, ktorí 
nezabúdajú na svoje obete a náležite si ich ctia. Bednár upozorňuje, že ak sa národ vzdá svojej historickej 
pamäte, nečaká ho nikdy ani sloboda ani lepšia a spravodlivejšia budúcnosť. 

„Je nám ľúto, že naše aktivity nie sú dostatočné podporované, a že o naše prednášky na školách prejavili 
záujem len školy v Spišskej Novej Vsi," uzatvára Bednár. 

Prečítajte si aj: 
Ľudové milície - ozbrojená päsť robotníckej triedy 
Profesor Lukeš o februári 1948: Isté veci sa opakujú 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Zablúdených turistov ratovali záchranári v Tatrách aj v Raji 
[25.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Belej] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20768141/zabludenych-turistov-ratovali-zachranari-v-tatrach-aj-v-raji.html 

 
 

Strata orientácie mohla mať v silných mrazoch fatálne následky. 
VYSOKÉ TATRY/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zásahy pri stratených turistoch, resp. horolezcoch mali členovia 

Horskej záchrannej služby (HZS) v sobotu v rôznych pohoriach. 
Za dobrého počasia možno banálne prípady sa v aktuálne panujúcich silných mrazoch mohli skončiť veľmi 

zle. 
O prípadoch informovali na svojom webe. 
Pátranie pod Jahňacím štítom 
Prečítajte si tiež:Záchranári v Tatrách ošetrovali zlomeniny aj iné úrazy 
Popoludní sa s HZS skontaktoval chatár z chaty pri Zelenom plese. 
Ohlásil, že pod Jahňacím štítom sa nachádzajú dvaja Poliaci, ktorí v teréne v zlom počasí stratili orientáciu a 

zablúdili. 
Na pomoc odišli záchranári HZS, po získaní ich GPS pozície ich našli na juhovýchodnej strane Jahňacieho 

štítu, nad červeným turistickým chodníkom pri Bielom plese. 
Po navigovaní už do príchodu záchranárov obaja zišli bezpečne na chatu. Horolezci boli bez zranení. 
Stratili sa v Raji 
V sobotu podvečer sa na linku Horskej záchrannej služby dovolal 22-ročný turista z Francúzska, ktorý spolu 

so svojou 23-ročnou kamarátko, zablúdil v oblasti pod Suchým vrchom v Slovenskom raji. 
Prečítajte si tiež:V Tatrách musel vrtuľník zachraňovať horského vodcu 
Nachádzali sa na červenom značkovanom chodníku, na pkmoc im odišli traja záchranári. 
Turisti neboli zranení, ale v neznámom teréne stratili orientáciu a v silnom mraze im hrozilo podchladenie. 
Záchranári na snežnom skútri smerovali na Geravy a inštruovali turistov, aby im išli naproti a zahriali sa. 
Premrznutých a vyčerpaných turistov po stretnutí záchranári zateplili a previezli na Čingov, kde prečkali noc v 

dome HZS. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Udalosti z februára 1948 sa dotkli aj podtatranského regiónu 
[25.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/udalosti-z-februara-1948-sa-dotkli-aj-podtatranskeho-regionu-cl569738.html 

 
 

Príchod februára 1948 občania podtatranského regiónu pocítili už v roku 1945, kedy vojská NKVD (ľudový 
komisariát vnútorných záležitostí) z okresu Poprad násilne … 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20768141/zabludenych-turistov-ratovali-zachranari-v-tatrach-aj-v-raji.html
http://www.24hod.sk/udalosti-z-februara-1948-sa-dotkli-aj-podtatranskeho-regionu-cl569738.html


Poprad 25. februára (TASR) - Príchod februára 1948 občania podtatranského regiónu pocítili už v roku 1945, 
kedy vojská NKVD (ľudový komisariát vnútorných záležitostí) z okresu Poprad násilne odvliekli 851 civilných 
obyvateľov do pracovných táborov v bývalom ZSSR tzv. gulagov. „Mnohí z nich zomreli už počas transportu v 
dobytčích vagónoch alebo nevydržali kruté podmienky v týchto koncentračných táboroch," uviedol pre TASR 
František Bednár zo Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV). 

Tým, že sa bývalé Československo na základe dohôd víťazných mocností dostalo do sféry sovietskeho 
vplyvu, nastal podľa neho ekonomicky úpadok pretože z krajiny, ktorá patrila v období medzi dvoma  svetovými 
vojnami medzi desať priemyselne najvyspelejších štátov sveta, sa štát dostal na úroveň rozvojových krajín. „Aj 
náš región opustilo v dvoch vlnách emigrácie množstvo vzdelaných ľudí a odborníkov. Prvá bola po februári 1948 
a druhá po okupácii v roku 1968," konštatoval Bednár. 

SZBPV je jedným z troch združení zastupujúcich politických väzňov, násilne odvlečených ľudí a príslušníkov 
pomocných technických práporov (PTP). „Podľa našich údajov po nástupe komunistov sa začali represie hlavne 
proti reholiam a predstaviteľom cirkvi. V Podolínci bol aj internačný tábor. V našom regióne boli stovky 
postihnutých a pri politických procesoch, ktoré sa začali v 50. rokoch minulého storočia, bolo odsúdených 15 ľudí 
z regiónu vo veku od 17 rokov, spolu na 122 rokov žalára v procese z tzv. Bielou légiou," upozornil Bednár s tým, 
že ich osudy spracoval v publikácii Obete organizovaného bezprávia a zločinnosti nebohý Jozef Kalafút zo 
Spišskej Belej. Túto publikáciu aj s počtami väznených by chcelo združenie aj knižne vydať a dostať do škôl. 

„Ak sa nám podarí získať finančné prostriedky, chceli by sme v Poprade odhaliť pamätnú tabuľu študentovi 
Antonovi Mačugovi z Popradu, ktorý zomrel v dôsledku vyšetrovania Štátnej bezpečnosti. Udal ho spolužiak a 
dôvodom jeho obvinenia bolo len to, že chcel študovať vo Francúzku," zdôraznil Bednár, ktorý sa sám dostal na 
slobodu po novembri 1989 po vyše šiestich rokoch väzenia na politickom oddelení tzv. Hlava 1. 

SZBPV v Kežmarku pred 14 rokmi odhalilo pamätník dvom mladým ľuďom z podtatranského regiónu, ktorí 
boli v roku 1980 usmrtení pri pokuse o útek do Rakúska. „Od roku 1948 zahynulo na hraniciach vyše 400 ľudí a 
tento pamätník má pripomínať aj ich osudy," konštatoval Bednár. Okrem toho sa združenie podieľalo na odhalení 
pamätníka obetiam okupácie z 21. augusta 1968 v Poprade a pamätnej tabule v Liptovskej Tepličke 
nespravodlivo väznenému františkánovi pátrovi Cyrilovi Bystríkovi Janíkovi. 

SZBPV eviduje viacero pamätníkov týchto udalostí, je medzi nimi aj 94-ročný Jozef Tekeli zo Spišského 
Podhradia, ktorý bol vyše osem rokov v gulagu, či Ján Maník odsúdený na 15 rokov za vykonštruovanú 
vlastizradu. „Ondrej Bartko z Kežmarku bol vyše troch rokov ako „pétepák" a boli tu mnohí ďalší, ktorých tieto 
udalosti negatívne zasiahli," doplnil Bednár. 

Podľa neho by sme si mali stále pripomínať, čo sa stalo pred 70 rokmi a príkladom by nám mali byť Židia, ktorí 
nezabúdajú na svoje obete a náležite si ich ctia. Bednár upozorňuje, že ak sa národ vzdá svojej historickej 
pamäte, nečaká ho nikdy ani sloboda ani lepšia a spravodlivejšia budúcnosť. 

„Je nám ľúto, že naše aktivity nie sú dostatočné podporované, a že o naše prednášky na školách prejavili 
záujem len školy v Spišskej Novej Vsi," uzatvára Bednár. 

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

 
 

13. Spravodajský sumár týždňa: Aké témy Novovešťanov a spol. zaujali 

najviac? 
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Nestíhali ste sa v ostatných dňoch venovať spravodajstvu zo Spišskej? Vybrali sme pre vás tri najklikanejšie 
články nášho portálu z celého týždňa. 

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
V našom meste sa konalo slávnostne podujatie, na ktorom boli ocenení najúspešnejší športovci Spišskej 

Novej Vsi za rok 2017. Oceňovalo sa v niekoľkých kategóriách. Spolu bolo 54 nominácií a 30 ocenení. 

Olympiáda v škôlke 
Olympijská atmosféra vládne celým svetom. A takú malú olympiádu si užili aj deti v jednej z materských škôl v 

Spišskej Novej Vsi. Nechýbali rôzne disciplíny, či olympijský oheň. 

Rozhovor s Ľubomírom Vaicom 
Svoju kariéru hokejistu zavesil na klinec pred rokom. Ako sa mu lúčilo s profesionálnou dráhou a čomu sa 

venuje dnes? Aj to nám prezradil Ľubomír Vaic v rozhovore. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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14. Na Lomnickom štíte bolo rekordne chladno, výstrahy pred nízkymi 

teplotami platia aj na ďalšie dni 
[25.02.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 
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1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Sneh na Lomnickom štíte. 
BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – Nasledujúce dve noci budú na Slovensku mimoriadne chladné. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami pre noc z 
nedele na pondelok aj z pondelka na utorok. 

Výstraha platí pre severné okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Teplota tam môže klesnúť až na -20 

až -23 °C. 
„Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je 

vysoká,“ varuje SHMÚ. Pre ďalšie okresy stredného a severu východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, 
teploty môžu klesnúť na -15 až -19 °C. 

Mimoriadne chladná bola aj noc zo soboty na nedeľu. Ako informuje SHMÚ na svojej facebookovej stránke, v 
nedeľu ráno namerali v Liptovskej Tepličke -23,4 °C. 

„Je to doteraz najnižšia teplota tejto zimy pre polohy do 1000 metrov nad morom na Slovensku,“ uviedol 
SHMÚ. Rekordne chladno bolo na Lomnickom štíte, kde namerali -27,2 °C. Táto hodnota predstavuje na daný 
dátum rekord od roku 1951. 

Na juhozápade územia bolo minimum pri pomerne silnom vetre zväčša na úrovni -10 až -12 stupňov Celzia a 
pre väčšinu staníc na juhozápade to boli zatiaľ tiež najnižšie teploty tejto zimy. 

„V polohách do 1000 m nad morom očakávame ešte väčší pokles teplôt a je dosť pravdepodobné, že počas 
niektorej z najbližších nocí klesne teplota vzduchu na Spiši, Orave, Liptove alebo na Horehroní aj na hodnotu pod 
-25 stupňov Celzia,“ tvrdí SHMÚ s tým, že pocitovú teplotu môže ešte znížiť silný severný a severovýchodný 
vietor. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Slováci, pripravte sa na extrémne počasie: Prichádza ZIMA, aká tu ešte 

tento rok nebola 
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BRATISLAVA - Ak ste ešte doteraz nevytiahli tie najteplejšie kabáty a bundy zo skrine, spravte tak teraz, 
najbližšie dni ich budete potrebovať. Podľa predpovede nás totiž čakajú najväčšie mrazy tejto zimy. Na celom 
území môžeme očakávať mínusové teploty, a to ako v noci, tak aj cez deň. 

PONDELOK 
NOC: 
Jasno až polojasno, na severe prechodne aj zväčšená oblačnosť a tu ojedinele slabé sneženie. Ojedinele 

tvorba snehových jazykov. VEĽMI CHLADNO! Najnižšia nočná teplota -10 až -17, v dolinách a kotlinách väčšinou 
-17 až -24 st. 

DEŇ: 
Jasno až polooblačno, na severe prechodne aj zväčšená oblačnosť a tu ojedinele slabé sneženie alebo 

prehánky. Popoludní od juhu pribúdanie vysokej oblačnosti. Ojedinele tvorba snehových jazykov. VEĽMI 
CHLADNO! Najvyššia denná teplota -5 až 0, v Žilinskom, Prešovskom kraji 

a na Horehroní zväčša -11 až -6 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -17. Severný až 
severovýchodný vietor 2 až 7, na juhovýchode, Horehroní, strednom a dolnom Považí okolo 10 m/s (5 až 25, 35 
km/h), v nárazoch lokálne okolo 15 m/s (55 km/h). 

UTOROK 
Po okraji mohutnej tlakovej výše nad Škandináviou bude do strednej Európy pokračovať prílev arktického 

vzduchu od východu. Oblačno až zamračené a od juhu postupne miestami sneženie - najmä vo východnej 
polovici. V noci spočiatku aj zmenšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Naďalej mimoriadne chladno. Najnižšia 
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nočná teplota -9 až -16, v horských dolinách a kotlinách miestami -16 až -23 st. Najvyššia denná teplota -8 až -3, 
v severnej polovici väčšinou -13 až -8 st. Prevažne severovýchodný vietor 3 až 9 (10 až 30 km/h), v nárazoch 
miestami do 15 m/s (55 km/h). Ojedinele tvorba snehových jazykov. 

STREDA 
Oblačno až zamračené, na juhozápade a popoludní miestami aj na ostatnom území, zmenšená oblačnosť. V 

noci miestami, cez deň už len ojedinele, sneženie. Naďalej mimoriadne chladno. Najnižšia nočná teplota -10 až -
16, v horských dolinách a kotlinách miestami -16 až -22 st. Najvyššia denná teplota -8 až -3, v severnej polovici 
väčšinou -13 až -8 st. Prevažne severovýchodný vietor 2 až 6, na juhovýchode do 9 m/s (5 až 20, 30 km/h) a tu v 
nárazoch do 15 m/s (55 km/h). Ojedinele tvorba snehových jazykov. 

ŠTVRTOK 
V arktickom vzduchu bude do strednej Európy od severu zasahovať slabnúci výbežok vyššieho tlaku vzduchu. 

Jasno až polojasno, len ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou s možnosťou slabého sneženia. Naďalej 
mimoriadne chladno. Najnižšia nočná teplota -11 až -18, v horských dolinách a kotlinách miestami -19 až -26 st. 
Najvyššia denná teplota -7 až -2, v dolinách miestami okolo -9 st. 

PIATOK 
V brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi od juhu do našej oblasti teplý front. Oblačno až zamračené, v noci 

spočiatku ešte zmenšená oblačnosť. Od juhu postupne miestami sneženie. Najnižšia nočná teplota -6 až -13, v 
horských dolinách a kotlinách miestami -14 až -20 st. Najvyššia denná teplota -6 až 0 st. 

Pozor na výstrahy 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami pre noc 

z nedele na pondelok aj z pondelka na utorok. Výstraha platí pre severné okresy Dolný Kubín, Námestovo, 
Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Stará 

Ľubovňa. Teplota tam môže klesnúť až na -20 až -23 °C. “Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti 
zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,” varuje SHMÚ. Pre ďalšie okresy stredného a 
severu východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, teploty môžu klesnúť na -15 až -19 °C. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Lucia Klein Svoboda: U nás sa pravda neukazuje 
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Je herečka, režisérka a producentka, ktorá nemá rada prikrášľovanie. Už prvý film Lucie Klein Svoboda Pirko 
sa dotýkal nepohodlnej témy, v snímke Jako v ráji, ktorú začína nakrúcať, zaostruje na tabuizované spolužitie 
moslimov a kresťanov. 

Váš druhý celovečerný film Jako v ráji, ktorý onedlho začnete nakrúcať, je o kultúrnych rozdieloch medzi 
moslimami a kresťanmi. Aká cesta viedla k tejto chúlostivej téme? 

Jako v ráji sleduje osudy štyroch ľudí v stredoeurópskom priestore, mapuje spolužitie partnerov, ktorí 
pochádzajú z odlišných častí sveta, z odlišných kultúr. Keďže naša kultúra je postavená na kresťanských 
základoch, dá sa povedať, že sa dotýkame kresťansko-moslimskej otázky. Jako v ráji sa odohráva v krajinách 
visegrádskej štvorky, je o tom, ako vnímame súčasný stav a aká je naša skúsenosť s moslimami. Každá z krajín 
je na tom celkom inak – Poliaci majú napríklad na svojom území Čečencov, ktorí začali v roku 2000 utekať pred 
Ramzanom Kadyrovom. 

Herečka a režisérka Lucia Klein Svoboda. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Inšpirovali ste sa migračnou krízou? 
Scenár som začala písať ešte pred krízou, pred piatimi rokmi. Som často v zahraničí, kde prednášam a 

stretávam sa s ľuďmi z akademickej pôdy. Práve oni problém s migrantmi naznačovali skôr, než sa prevalil. Veľmi 
ma táto téma zaujala, začala som sa jej venovať a asi po roku a pol bol scenár na svete. Samozrejme, neustále 
reagujem na súčasnosť a dnes už mám asi dvadsiatu štvrtú verziu scenára. Nakoniec sa z toho stala téma, ktorá 
hýbe súčasným svetom. 

Váš scenár bol ocenený na festivale v Karlových Varoch, potešilo vás to? 
Na scenári som spolupracovala s deviatimi profesormi orientalistiky z celej Európy. Možno aj vďaka tomu, že 

je zastrešený odborníkmi, scenár získal hlavnú cenu Filmovej nadácie. Potešilo ma to o to viac, že ho ocenili 
profesionáli a vzdelaní ľudia, ktorí filmu dobre rozumejú. 

Pomohla vám cena získať ďalších sponzorov alebo grant? 
Áno, u súkromníkov cena zarezonovala pozitívne, to sa však nedá povedať o štátnych inštitúciách, ktoré majú 

oveľa väčšie obavy. Téma je taká horúca, že akokoľvek ju uchopíme, bude politicky nekorektná. Je to 
tabuizovaná téma, pri ktorej sa nezvykne odhaľovať realita. Projekt nepodporili Státní fond kinematografie ani 
Audiovizuálny fond na Slovensku. S odôvodnením komisie, že majú obavu, ako to pochopí masa menej 
inteligentných ľudí. To je podľa mňa cenzúra. Šancu získať podporu od štátneho fondu by som mala len vtedy, ak 
by som scenár prepísala v pozitívnom duchu, teda pozitívne pre moslimskú menšinu. Hoci bola v Česku úroveň 
komisie trochu vyššia, takisto som sa stretla s lineárnosťou až multikultúrnou militantnosťou, ktorá mi nie je 
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sympatická. Máme predsa právo na vlastný umelecký alebo politický názor. Ten musíme dať najavo a nie 
nestranne sa prizerať, ako za nás rozhodujú iní. 

Odkiaľ máte prostriedky na film? 
Tak ako pri Pirku, ktorý podporili Jozef a Tatiana Fabovci, pretože sa im páčila myšlienka, aj druhý film 

budeme čiastočne financovať zo súkromných zdrojov. Rokujem aj so štátnymi televíziami jednotlivých krajín 
vrátane slovenskej. Máme tiež maďarského a poľského koproducenta. Samozrejme, rokujeme ďalej aj so 
súkromnými investormi. Ak by mal niekto záujem zapojiť sa, je to otvorené. Film sa onedlho začne nakrúcať a 
plánujeme ho dokončiť o rok. 

Váš celovečerný debut Pirko je z prostredia detských domovov, života prostitútok a drogového podsvetia. Ako 
sa spája toto prostredie s vaším životom? 

Nepatrím do skupiny ľudí, ktorá prichádza na nápady niekoho iného. Počas práce na doktoráte som 
pravidelne chodila do reedukačných centier, detských domovov a väzníc. Bol to teda môj nápad a moja vôľa 
nakrútiť film z tohto prostredia. 

Aký mal úspech film Pirko? 
Na Slovensku veľmi dobrý a v Česku sme sa tiež dostali do veľkej distribučnej siete. Hrali nás všetky artové 

kiná, boli sme na áčkových festivaloch, boli sme v estónskom Tallinne, v Litve aj v Ázii. Film doteraz cestuje, ale 
to už skôr sleduje môj manžel. On je obchodník, ja som skôr kreatívec. 

Čím podľa vás film zabodoval u divákov? Témou alebo veľmi realistickým spracovaním? 
Tento film nevnucuje názor. Necháva diváka projektovať sa do deja, do danej situácie. O to je to pre neho 

náročnejšie. Pirko ľudí buď nadchne, hlboko ich zasiahne alebo, naopak, bránia sa tak, že o ňom nechcú ani 
počuť. Filmoví fajnšmekri hodnotia pozitívne aj jeho spracovanie, pretože u nás sa nakrúcajú skôr lyrickejšie, 
poetickejšie filmy. Čo neznášam. 

Bolo ťažké či nebezpečné získavať informácie viac-menej z nelegálnej činnosti? 
Muž sa mi smial, že sa nemôže so mnou prejsť po Václavskom námestí, lebo ma zdravia všetky prostitútky a 

pasáci. Realita je brutálna. Dievčatám som sľúbila, že ľudia sa dozvedia, čo cítia, a čo prežívajú. Pretože do 
verejných domov a do bytov, kde sa prostitúcia odohráva, nechodia žiadni modeli. Nebolo fér poetizovať 
skutočnosť, napriek tomu, že film je istým spôsobom aj tak prikrášlený. 

Plátno by realitu neunieslo? 
U nás sa pravda neukazuje. V súčasnom francúzskom filme je bežné, že dve mladé vyštudované herečky 

hrajú lesby. Vidno im skutočne všetko a nehanbia sa. Chápu, že je to súčasť človeka. Keď povieme slovenskej 
alebo českej herečke, aby ukázala prsia, začne sa vykrúcať. U nás sa všetko prikrášľuje, obrusuje, až kým z filmu 
neostane jedno veľké, nič nehovoriace maslo, ktoré nikomu neubližuje. Herec musí byť vyhranený, musí mať 
názor. Ak ho nemá, potom mu nehovorme umelec, ale ľudový zabávač, ktorý robí príjemnú zábavu, aby ľuďom 
rýchlejšie ušiel čas. 

Herečka a režisérka Lucia Klein Svoboda - jej scenár k filmu Jako v ráji získal v Karlových varoch cenu 
Filmovej nadácie. Autor: archív L. K. S. 

Aká je realita bez prikrášlenia? 
Moja osobná štatistika hovorí, že 73 % percent dievčat z detských domovov končí ako prostitútky a 82 % 

chlapcov ako bezdomovci. Nemám však k tomu písomné podklady, ktoré odo mňa zvyknú pýtať. Nemôžem 
predsa ísť za pasákom a povedať mu: Rozdaj dievčatám tento dotazník, nech vyplnia, ako dlho to robia a odkiaľ 
sú. K týmto informáciám som sa mohla dostať preto, že som si v rozhovoroch s nimi získala ich dôveru. A 
vychádzali nám v ústrety. V Darlingu, v najväčšom verejnom dome v Prahe, kde stojí hodina nakrúcania vyše 
päťdesiattisíc korún, sme pracovali dva dni zadarmo. 

Nemajú deti z detských domovov skutočne šancu na lepší život? 
To je otázka pre politikov a kompetentných ľudí. Ja som umelec. Moja povinnosť je zaznamenať, poukázať a 

stvárniť. Mám súkromný názor, ako by to asi išlo, ale je to veľmi zložitá otázka, ktorej sa treba venovať. Nie je to 
iba naivné prianie alebo túžba. Každý štát by to mohol zvládnuť oveľa lepšie. Miesto nakrúcania seriálov o tom, 
ako sa nám žije dobre. Najmä vtedy, keď päťdesiat percent Slovákov nemá čo jesť a žije od výplaty k výplate. 

Videli film dievčatá z reedukačných centier a detských domovov? 
Keď nás detský domov požiadal, že film chcú premietať, vždy sme im ho dali zadarmo. Žiaľ, nepožiadali nás 

všetky zariadenia. Oslovila som aj pár nadácií, ktoré robia s detskými domovmi, či by sme nemohli urobiť 
projekciu. Keďže by však z toho nemali peniaze, nemali záujem. 

Darí sa vám získať hercov do vašich filmov? 
Stojím o dobrých hercov, u nás je však filmových hercov málo. Máme divadelných, ktorí nakrúcajú seriály, ale 

aj to je divadelné herectvo. Nie je tiež etické brať iným filmovým režisérom ich hercov. Asi by som ťažko oslovila 
takých, čo hrávajú v Nvotových či Šulíkových filmoch, a ponúkla im identickú postavu, ktorú už stvárnili. Na druhej 
strane nemám problém zobrať do svojho filmu človeka, ktorý nikdy nehral a naučiť ho to. V slovenskej časti filmu 
Jako v ráji je hlavnou postavou mladý chlapec, ktorý nemá skúsenosť s filmom. Teším sa, čo z neho dostanem. 

Zahráte si, tak ako v Pirku, aj v ďalšom filme jednu z úloh? 
Po dopísaní scenára som si s úsmevom uvedomila, že som si zasa nenapísala rolu… V Pirku som hrala 

preto, lebo mi vypadla herečka. Rolu matky alkoholičky som skutočne netúžila hrať. Manžel na mňa dva týždne 
radšej pozeral z bezpečného odstupu. 

Skutočne ste ju zahrali dôveryhodne… Filmové a divadelné herectvo ste zavesili na klinec? 
Keď som odišla do Česka, dostala som ponuky z divadiel, na nakrúcanie seriálov aj do filmových projektov. 

Po medializácii, ktorá prišla po smrti Petrovho otca, som však na to nebola pripravená. Nechcela som byť 
viditeľná a ani teraz nemám potrebu sa ukazovať. 

Do Česka ste odišli kvôli partnerovi, Petrovi Svobodovi? 



V tom čase som mala angažmán v Astorke. Bolo to pekné, ale nenapĺňalo ma to. Môj duch sa dral niekam 
inam. Po tragickej smrti Petrovho otca (hudobného skladateľa Karla Svobodu – pozn. red.) som istý čas 
dochádzala z Bratislavy do Prahy. To však veľmi ťažko znášali kolegovia a bolo lepšie sa rozlúčiť. Odišla som. 

Odhliadnuc od všetkého negatívneho, čo vás spája s Karlom Svobodom starším?. Aký bol? 
Najviac nás spájajú jeho vnúčatá, teda moje deti. Peter ma niekedy upozorní na určité povahové črty, ktoré sú 

vraj identické s ich dedkom. Verím tomu, no ja som Petrovho otca poznala ako galantného pána, ktorý sa 
nesmierne zaujímal o architektúru a umenie. Poznala som ho tri a pol roka, kým sa stalo to nešťastie. 

Aké boli vaše začiatky v Prahe? 
Ťažké, pretože médiá nás sledovali na každom kroku. Stratili sme súkromie, neustále sme čítali a počúvali 

neopodstatnené negatívne hodnotenia na našu adresu. Keď sa však ocitnete na dne, potom už je len dobre. 
Nedá sa padnúť ešte hlbšie. 

Ocitli ste sa na dne? 
Každý umelec potrebuje padnúť na dno. Verím, že to nebolo moje prvé ani posledné dno. Bojujem stále. 

Priemerných ľudí je veľa, a najmä na dôležitých postoch. 
Lucia Klein Svoboda s manželom spolupracuje takmer na všetkých projektoch. Autor: David Neff/Mafra 
Bojujete aj sama so sebou? So svojimi emóciami? 
Som vo fáze, keď nechcem mať žiadne pocity. Emočné výkyvy človeka len brzdia. Pocitmi sa netreba nechať 

unášať. Musím ich vedieť racionálne vyhodnotiť. Zamestnávam ľudí, potrebujem dodržiavať termíny a platiť 
faktúry. Zorganizovaná som začala byť, keď sa mi narodili deti. Krúžky, lekári – každá mama je manažérka. 

Pomáha vám niekto s deťmi? 
Syn má deväť a dcéra bude mať štyri. Nikto mi s nimi nepomáha a všade ich beriem so sebou. Všetko vidia. 

Boli dokonca aj pri nakrúcaní v Darlingu. Prostitútky sú úžasne citlivé k deťom, Sonny aj Gretka sa v ich 
spoločnosti cítili veľmi dobre. Dievčatá boli pekne oblečené a veselé, syna učili tancovať pri tyči… Viete, aj život 
na okraji spoločnosti je často tabuizovaný alebo, naopak, dramatizovaný. Realita môže byť aj úplne obyčajná, a 
práve medzi prostitútkami je nielen veľké percento dievčat z detských domovov, ale aj slobodných matiek. Okrem 
toho, že pracujete a staráte sa o deti, stále študujete, dopĺňate si vedomosti. 

Potrebuje herečka a režisérka dva akademické tituly? 
Moja mama je vedkyňa, ja som tiež vždy veľa študovala. Docentúra klope na dvere a určite nekončím. 

Myslím, že človek by sa mal vzdelávať celý život, najmä keď tvorí, keď píše a režíruje. 
Pomáhajú vám poznatky z psychológie pri písaní scenárov? 
Je to neodmysliteľná súčasť mojej tvorivej práce. Ovládanie aspoň základov fungovania psychológie, 

porozumieť sociálnym väzbám je veľmi dôležité pri budovaní príbehu a charakterov postáv. 
Kedy začala mať vaša túžba režírovať reálne kontúry? 
Ešte pred herectvom som študovala filmovú réžiu v Nórsku. Väčšina z nás nerobí len to, po čom túži. Život 

nás často dostane do situácií, kam sa nám možno ani nechcelo ísť. Moja cesta k réžii bola prirodzená a dnes ma 
baví zo všetkého najviac. Nestojím len za kamerou. Za každým projektom je príprava, písanie scenára, kreslenie. 
V Pirku som si robila aj prácu architekta. Napríklad priestor, v ktorom sa časť filmu odohrávala, bol pôvodne 
holobyt. Hľadali sme tapety, patinovali sme steny. Je to vynikajúca práca, ktorá zasahuje do všetkých sfér a 
mojich potrieb, kde sa môžem realizovať. 

Zastanete všetko sama alebo viete aj delegovať? 
Počas nakrúcania som mala dve prezývky – vedoucí a Sauron, čo je postava z Tolkienovho Pána prsteňov. 

To oko, ktoré všetko vidí… Umenie nemôžete robiť sám. Treba sa spojiť aspoň s malou, príbuznou skupinou ľudí, 
lebo sa zbláznite. Tak ako maliari, aj vo filme vznikajú skupiny, ktoré spolu držia. 

Vaša sestra je výtvarníčka, formovalo vás umelecké prostredie? 
Nedá sa povedať, že sme vyrastali v umeleckom prostredí, k umeniu sme si našli cestu. Vyrastali sme na 

sídlisku. Počas mladosti som najviac času trávila v krčme s pankáčmi a skinhedmi. V Spišskej Novej Vsi nebolo 

okrem krčmy nič. Áno, bola som medzi samými umelcami… Nad nami býval sused, ktorý vždy, keď sa opil, 
spieval ruské piesne. Každý druhý večer. Sídlisko je čisto umelecké prostredie… Pri sledovaní Búrlivého vína 
som nechápala, odkiaľ sa tá šľachta zobrala. Veď všetci sme z panelákov, či nie? Stále sa tam rada vraciam, je to 
pekné miesto a ľudia, ktorí tam žili tak nahusto, museli spolu vedieť vychádzať. Boli k sebe oveľa slušnejší. 

So súčasným bývaním ste asi spokojná? 
Bývame v lese, v nádhernej vile v Jevanoch. Máme jazero. Žijem v takom luxuse, že nikto ma preto nemôže 

mať rád. Čo mám s tým robiť? Je to nádherné miesto. 
Ako veľmi vám pomáha, že spolupracujete s manželom? 
Veľmi. Je to môj najlepší kamoš. Vzdelaný človek, študoval v L.A., má neuveriteľný rozhľad a pochádza z 

úplne iných pomerov ako ja. Máme takú rozdielnu minulosť, že sme jeden pre druhého zaujímaví. On nikdy 
nepoznal to, čo ja a naopak. Tým, že kreatívne tvoríme, je medzi nami istá tenzia, máme dve deti, zatiaľ teda náš 
štrnásťročný vzťah nestagnuje. 

Radi cestujete, kde ste boli naposledy? 
Vyše mesiaca sme boli v Thajsku, kde sme nakrúcali dokument. Bola som taká „šikovná“, že som so sebou 

zobrala aj deti. Vôbec som si neuvedomila, že necestujeme do turistickej zóny. Nakrúcali sme rozdie ly medzi 
budhistickou časťou Thajska a tou južnou, moslimskou. Väčšinu času sme strávili na ostrovoch, kde bol sotva 
telefónny signál. Bez elektriny, bojovali sme s opicami a divokými psami. Často sme nemali čo jesť. Bolo to 
príšerné! Neviem, či sa tam chcem ešte niekedy vrátiť. 

Ako vám napadne také pološialenstvo, ísť nakrúcať dokument do oblastí, ktoré môžu byť nebezpečné? 



Nemyslím si, že je to pološialenstvo. Ľudia, ktorí idú po srsti, sú podľa mňa šialení. Ako prežijú svoj život, keď 
sa nechávajú viesť, nehľadajú, nenachádzajú, nemajú ideály, pre ktoré by žili? Každý nech si robí, čo chce, nech 
si žije, ako chce. Ja som sa rozhodla takto a provokujem toľko ľudí, že si to neviete predstaviť… 

Ale zase máte slobodu. 
Áno, Svobodu mám. A slobodu tiež. No dlho mi trvalo, než som sa oslobodila od všetkých pút, ktorými nás 

spoločnosť zväzuje. Každý z nás hrá rôzne úlohy, ale nie vždy musí. Keď chceme slobodu, keď chceme ísť ďalej, 
musíme strach prekonať. 

Lucia Klein Svoboda 
Herečka, speváčka a režisérka sa narodila 2. februára 1979 v Levoči, vyrastala v Spišskej Novej Vsi. Na 

VŠMU v Bratislave vyštudovala herectvo, potom absolvovala filmovú réžiu v Nórsku. Pokračovala v štúdiu 
sociálnej práce. Ako herečka pôsobila v divadle Astorka Korzo’90, v Štúdiu L+S aj v SND, tiež v Divadle Bolka 
Polívku. Hrala vo filmoch Milenci a vrazi, Kruté radosti, Bathory, Cinka Panna a v seriáli Rodinné tajomstvá. Na 
svojom konte má aj hudobné projekty – albumy Malá Zoe a Solitéři. Je autorkou scenára a režisérkou filmu Pirko, 
jej scenár k filmu Jako v ráji, ktorý začína nakrúcať, dostal na Filmovom festivale v Karlových Varoch hlavnú cenu. 
S manželom Petrom Klein Svobodom vychovávajú syna Ferdinanda Sonnyho a dcéru Gretu Elizabeth. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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17. S tragickou cestou si nik nevie rady 
[24.02.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 12,13; Igor Ľudma;kz;joc] 

 
 

Autor: Igor Ľudma, kz, joc I Foto: iglu, pz sr 
SPIŠSKÉ BYSTRÉ - Nie je to prvý a, žiaľ, ani poslednýkrát! Na ceste do osady v Spišskom Bystrom (okr. 

Poprad) sa stalo už niekoľko vážnych dopravných nehôd. Len zhodou okolností zatiaľ nik nezomrel. Posledná 
nehoda, keď do skupiny detí vracajúcich sa domov vrazilo auto, však môže mať tragické následky. Dve ťažko 
zranené dievčatá bojujú v nemocnici o život. Obyvateľmi osady zmietajú emócie. Smútia a zároveň hromžia na 
starostu aj na ministra vnútra. Kto môže za celú situáciu? 

Popri ceste do nelegálnej osady v Spišskom Bystrom nevedie chodník a autobus tam ani nechodí. „Bolo by 
fajn, keby tu bol chodník, no my na cudzích, v tomto prípade cirkevných pozemkoch nemôžeme stavať. Aj celá 
osada je nelegálna. Žije v nej asi 300 ľudí a naozaj si s tým nevieme rady,“ tvrdí starosta Spišského Bystrého 
Marián Luha (48). Na ceste sa stalo už niekoľko vážnych nehôd. Jeden muž utrpel taký úraz hlavy, že mu museli 
odstrániť časť lebky. „Väčšinou vinu niesli nedisciplinovaní chodci, ktorí buď išli stredom vozovky alebo boli pod 
vplyvom alkoholu,“ pokračuje starosta, bývalý dopravný policajt. Obec pred časom zriadila hliadky, ktoré 
sprevádzali deti do školy, no osadníci nemali o pomoc veľký záujem. 

V osade to vrie 
V osade nad obcou je veľmi napätá situácia. Niektorí rodičia v piatok dokonca odmietli poslať deti do školy, 

báli sa o ich bezpečnosť. „Starostu už roky žiadame, aby nám urobil chodník, niekoľkokrát do roka tu niekto zrazí 
dieťa a stále sa nič nerobí. Šoféri strašia deti tým, že urobia pred nimi myšičku, tento pán to ale nezvládol a vidíte, 
čo sa teraz stalo!“ povedal otec jedného z ľahko zranených chlapcov. Nehoda sa stala vo štvrtok okolo druhej 
popoludní. Opel Astra sa podľa svedkov veľkou rýchlosťou blížil ku skupine asi 15 detí vracajúcich sa zo školy. 
Šofér Jozef Kostka (67) z Kežmarku obiehajúci manéver nezvládol a v šmyku do nich vrazil. Na zemi ostalo ležať 
10 detí. Kostka sa nechce vyjadrovať, jeho manželka včera povedala, že je na plánovanom vyšetrení v 
nemocnici. „Je to hrozné, celý život jazdí bez nehody, neviem čo bude ďalej. Verím, že sa to poriadne vyšetrí,“ 
žiali manželka. 

DVE DIEVČATÁ BOJUJÚ O ŽIVOT 
Najhoršie z detí je na tom Alžbeta (13). „Je v kritickom stave. Nachádza sa na oddelení ARO,“ povedala 

hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin Katarína Kapustová. Vanesu (12), ktorá utrpela ťažké zranenia hlavy, 
hospitalizovali v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Ďalších šesť detí leží v Poprade, Levoči, Spišskej 
Novej Vsi a v Univerzitnej nemocnici v Košiciach. 

ŠOFÉR PRED JAZDOU NEPIL 
Vodič z Kežmarku sa z prevráteného Opla dostal sám, ešte pred príchodom záchranárov. Okamžite sa snažil 

pomôcť zraneným deťom. Potom sa zo strachu o život ukryl v areáli poľnohospodárskeho družstva, kde ho našli 
policajti. „Vodič nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do skupiny detí na ceste. Alkohol uňho zistený nebol,“ 
informoval krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. 

NA CESTE ZRAZILI AJ JÁNA 
Ján Čonka (48) v osade žije od narodenia. Pred dvoma rokmi ho neďaleko miesta štvrtkovej nehody zrazilo 

auto. Mal veľmi vážne poranenú hlavu, chýba mu časť lebky. „Šiel som od autobusu, bol už podvečer a zrazilo 
ma auto. Ja si na nič nepamätám, ale povedali mi, že keď ma sanitka odvážala, bol som už mŕtvy. Aj lekári 
vraveli, že je to zázrak, že žijem,“ tvrdí muž, ktorý po nehode veľmi ťažko rozpráva. 

[Späť na obsah] 

 
 



18. Prelomové matičné obdobie 
[24.02.2018; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 12; Rastislav ZACHER] 

 
 

OČAMI MATIČIARA 
Domnievam sa, že Matica slovenská sa v súčasnosti nachádza na akejsi pomyselnej križovatke. Má tak azda 

možno poslednú šancu presvedčiť širokú verejnosť o tom, že jej právom patrí dôstojné miesto v dnešnej 
modernej, lenže veľakrát skomercionalizovanej dobe 21. storočia. Pred časom sa v tomto duchu vyjadril aj 
súčasný minister kultúry SR. 

Možno konštatovať, že prelomové matičné obdobie sa začalo valným zhromaždením MS, ktoré sa konalo v 
novembri minulého roka v Liptovskom Mikuláši. Som nesmierne rád, že v našej ustanovizni dostáva na 
presadzovanie svojich nápadov a myšlienok čoraz väčší priestor práve mladá a stredná generácia. Podľa môjho 
názoru však netreba zabúdať najmä na skúsenosti staršej generácie matičiarov. Iba vzájomnou spoluprácou, 
toleranciou a porozumením medzi matičiarmi sa môže Matici dariť aj v budúcnosti. 

Samozrejme, v inštitúcii je aj dnes ešte veľa problémov, ktoré bude treba v krátkom čase riešiť. Pre mňa ako 
matičiarskeho funkcionára, ktorý vyrástol z členskej základne, súčasná Matica slovenská stojí najmä na existencii 
a podpore členskej základne, matičných domov a MO MS v daných regiónoch. Miestne odbory by sa podľa mojej 
mienky mali aj naďalej významnou mierou podporovať. Pre ústredie MS by sa mali stať prioritou pozornosti, 
keďže boli, sú a aj budú jej základným pilierom. Myslím si tiež, že pre budúcnosť MO MS v regiónoch je priam 
nevyhnutné, aby sa aj naďalej každý rok postupnými krokmi zvyšovali finančné prostriedky pre miestnu a 
regionálnu kultúru MS. Teší ma, že si túto prioritu osvojilo aj súčasné vedenie MS, ktoré sa touto problematikou 
zaoberá. Treba si však zároveň uvedomiť, že bez dobrého fungovania Neografie, a. s., a jej príspevku do 
matičného rozpočtu, ale aj stabilnej či vyššej dotácie z MK SR to veru v krátkej budúcnosti nepôjde. Je preto iba 
na nás matičiaroch či kontroverzné témy, minulosť necháme na historikov a naozaj dokážeme presvedčiť svojou 
každodennou prácou samotnú verejnosť, médiá či MK SR o tom, že súčasná MS si zaslúži omnoho viac, a to 
nielen finančnú podporu, ale najmä lepšie postavenie v spoločnosti. Držme si teda všetci palce, nedeľme sa a 
buďme súdržní. Iba takýmto spôsobom sa nám to môže podariť. 

Rastislav ZACHER, člen výboru MS, riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Embraco prinesie 500 miest 
[24.02.2018; Sme; Titulná strana; s. 1; mku] 

 
 

Firma zatvára fabriku v Taliansku, zrejme rozšíri výrobu na Slovensku. 
BRATISLAVA. Spoločnosť Embraco, ktorá patrí pod americký koncern Whirlpool, môže čoskoro na Slovensku 

vytvoriť 500 nových pracovných miest. Na severe Talianska totiž ruší svoj závod na výrobu kompresorov do 
chladničiek. Podľa medializovaných správ a informácií SME je veľká šanca, že výrobu presunie k nám. V 
súčasnosti už má Embraco závod v Spišskej Novej Vsi, kde zamestnáva 2390 ľudí. Priemerná mzda bez 

manažmentu, teda pre operátorov výroby, sa v hrubom má pohybovať na úrovni 940 eur. Samotný podnik sa k 
presunu na Slovensko vyjadrovať nechce. Zatvorenie fabriky v Taliansku oficiálne priznáva. Koncom januára 
preto zamestnanci vyšli protestne do ulíc. (mku) 

Viac na 7. strane 
2390 ľudí zamestnáva zatiaľ Embraco na Slovensku. 
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20. Lekári o zrazenom dieťati: Zlé prognózy 
[24.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

ZRANENÍ ŠKOLÁCI MAJÚ RÔZNE TYPY PORANENÍ 
V nemocniciach ostáva po nehode viacero doráňaných školákov. 
POPRAD. Niektoré z dvanástich detí, ktoré vo štvrtok popoludní zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú 

v nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je 
kritický. Malého pacienta s vážnymi zraneniami okamžite previezli z levočskej nemocnice na špecializované 
pracovisko Univerzitnej nemocnice v Martine. „Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah 
jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila hovorkyňa martinskej nemocnice 
Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 



Na pľúcnej ventilácii 
Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 

Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Nemocnice na Spiši 
Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Prepustia ich domov 
Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 

potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. Podľa hovorkyne popradskej 
nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Vo štvrtok po nehode tam 
ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované pracoviská v 
regióne. Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. (tasr) 
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21. Auto zrazilo dvanásť detí, obec sa nechystá postaviť chodníky 
[24.02.2018; Pravda; Správy; s. 2,3; Zlatica Beňová] 

 
 

Zlatica Beňová © Bratislava 
Tragická udalosť pri obci Spišské Bystré v okrese Poprad, keď šofér zrazil niekoľko detí, prináša niekoľko 

nezodpovedaných otázok. Dalo sa nehode predísť? Ako zabezpečiť, aby sa takéto nešťastie neopakovalo? Hoci 
ide o cestu tretej triedy, tvorí spojnicu s ďalšími obcami a denne po nej okrem áut prechádza asi tridsiatka detí. 
Inú trasu ako sa dostať do a zo školy, nemajú. Starosta Marián Luha tvrdí, že výstavbu chodníkov neplánujú, 
pretože ide o nelegálnu osadu. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz oponuje, že je to 
nedostatočný argument. 

Nešťastie sa stalo vo štvrtok popoludní, keď osobné auto dostalo šmyk a vrazilo do skupiny detí, ktoré sa 
vracali zo školy. Pri nehode zasahovala polícia, hasiči, leteckí aj zdravotnícki záchranári. V nemocnici skončilo 
dvanásť detí vo veku od päť do 12 rokov s rôznymi zraneniami, dve sú vo vážnom stave. 

S vážnymi zraneniami priviezli jedno dieťa na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice v Martine. 
„Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je žiaľ zlá prognóza vývoja jeho 
zdravotného stavu, priblížila pre TASR hovorkyňa Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na klinike 
detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Ďalšie ťažko zranené dievča vo veku približne 12 rokov utrpelo vážny úraz hlavy. Po napojení na umelú 
pľúcnu ventiláciu bolo v kritickom stave letecky dopravené do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. „Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu neposkytneme, nemáme na to povolenie od rodičov," uviedla 
nemocnica. 

Dve zranené deti previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Jedna z pacientok bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá, so zlomeninou v oblasti kosti panvy, zostala na chirurgickom oddelení. Ďalšie 
dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici a v najbližších dňoch by ich mali 
prepustiť do domácej starostlivosti. 

V popradskej nemocnici ostávajú na oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Podľa hovorkyne Sylvie Galajda po 
nehode vo štvrtok ošetrili celkovo šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované 
pracoviská v regióne. 

Starosta obce Spišské Bystré s približne 2 500 obyvateľmi Marián Luha tvrdí, že cesta, po ktorej denne chodí 
asi tridsať detí do školy, patrí obci. „Je to cesta tretej triedy, ale je asfaltová a spája aj ďalšie dediny - Kravany, 
Vikartovce či Liptovskú Tepličku. Deti denne po nej musia prejsť asi 600 metrov, iná trasa tam nie je možná," 
povedal Luha. Chodník starosta neplánuje postaviť. „Z pohľadu obce je to komplikované, pretože je to nelegálna 
kolónia, potom je ťažké niečo riešiť či postaviť," poznamenal. Priznal, že to nie je prvá nehoda, ktorá sa na ceste 
stala. V minulosti tu bolo viac kolízii, nie však také tragické. „Smrteľnú nehodu sme tu mali tak pred siedmimi či 
ôsmimi rokmi," dodal. 

Splnomocnenec pre rómske komunity Ravasz si však nemyslí, že je to dobrý argument, najmä keď ide o 
bezpečnosť detí. Podľa neho existuje viacero rôznych programov, ktoré môžu danú situáciu pomôcť riešiť. 
„Napríklad dotačná schéma nášho úradu umožňuje uchádzať sa o podporu na budovanie chodníkov. Nemal som 
možnosť zistiť to presne, ale predpokladám, že Spišské Bystré sa neuchádzalo o takúto podporu," povedal 
Ravasz. V tomto roku podľa neho tiež ministerstvo vnútra spúšťa projekt, kde sa z eurofondov môžu obce 
uchádzať o oveľa väčšie sumy určené aj na úpravy ciest. 



Ravasz pripomína, že dnes je možné vysporiadať nelegálne pozemky pod rómskymi osídleniami, umožňuje to 
legislatíva. „Zákon o pozemkových úpravách sa zmenil a je v platnosti už od minulého septembra. V zásade 
starostova môžu iniciovať takéto procesy, to znamená, že vo vlastnej kompetencii začať pozemkové úpravy, a 
tým pádom sa môže osada zmeniť na legálnu lokalitu," podotkol s tým, že postupná legalizácia je lepšia cesta 
ako presun celej osady. „To, že je lokalita na nelegálnom pozemku, a tak obec nebude investovať do 
bezpečnosti, to nevidím ako silnú argumentáciu," skonštatoval. 

Polícia v prípade nehody nemá zatiaľ nové informácie. „Od nehody neuplynulo ani 24 hodín, stále prebieha 
vyšetrovanie," povedal včera krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Predbežné vyšetrovanie 
ukazuje, že auto pravdepodobne dostalo šmyk. 

Dopravný analytik Ján Bazovský pre Pravdu uviedol, že príčin nehody mohlo byť viac. Mohlo ísť o šmykľavý 
povrch cesty, šofér mohol chodcov neskoro zaregistrovať, zľakol sa a neprimerane reagoval. „V kombinácii s 
nepriaznivým stavom vozovky však jeho reakcia bola neúčinná," poznamenal analytik. Ďalšia vec je, že tam 
mohol byť aj nesprávny spôsob jazdy. Bazovský pripustil, že vyšetrovanie bude zložité, pretože ide o malé deti, 
ktoré sa môžu na ceste správať nevyspytateľne. 

A deti zatiaľ chodia do školy a potom domov po ceste bez chodníka. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
—- 
Foto: 
Po ceste, na ktorej sa stala nehoda, chodia rómske deti denne do školy. FOTO: PZ SR 
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22. Talianov nahneval aj odchod Embraca 
[24.02.2018; Sme; Zahraničie; s. 7; Michaela Štalmach Kušnírová] 

 
 

Embraco odchádza pre ekonomiku. Proti presunu na Slovensko Taliani protestujú 
BRATISLAVA. Ľudia držia v rukách transparenty a vlajky. „Americká hanba. Nevidí, nepočuje, nič nehovorí“, 

píše sa na jednom z plagátov. Zamestnanci firmy Embraco v Taliansku vyšli koncom januára do ulíc protestovať 
proti odchodu podniku z krajiny. Skončiť má závod na severe Talianska, o prácu tam tak môže prísť 497 ľudí. O 
pláne zamestnancov informovalo samotné Embraco, ktoré patrí pod americký koncern Whirlpool. Tento týždeň 
zahraničné médiá priniesli správu, že výrobu chce firma presunúť na Slovensko. Že ide o veľmi pravdepodobný 
scenár, potvrdili aj zdroje denníka SME. 

Zaoberať sa tým chce Komisia 
Situácia v Taliansku je napätá. Pracovník Embraco Daniel Simoni sa dokonca v utorok pripútal povrazom k 

bráne do podniku. „Nechcem sa vzdať, je to fabrika, ktorá ma živila 25 rokov,“ povedal pre zahraničné médiá. 
Správy o presune prišli pár dní pred parlamentnými voľbami, čo využili opozičné strany, ktoré dlhodobo obviňujú 
Európsku úniu z viacerých ekonomických problémov krajiny a priliali do diskusie viac emócií. Taliansky minister 
priemyslu Carlo Calenda preto tento týždeň v Bruseli presviedčal eurokomisárku pre hospodársku súťaž 
Margrethe Vestagerovú, že Slovensko o Embraco zabojovalo cez nelegálnu štátnu pomoc. Komisárka uviedla, že 
presun bude pozorne sledovať. Koniec výroby pre vysoké náklady priznáva aj samotná firma. „Rozhodnutie je 
motivované faktom, že v priemyselnej výrobe kompresorov vládne tvrdá konkurencia a taliansky závod dlhodobo 
nevykazoval priaznivé ekonomické ukazovatele,“ povedala pre SME hovorkyňa slovenského Embraca Emília 
Gondeková. 

Na východe sa im darí 
Reakcie na koniec výroby sú až neporovnateľné s tým, ako u nás ľudia reagovali na informácie o zatváraní 

fabriky Samsungu vo Voderadoch. V oboch prípadoch ide spoločnosti s nízkou pridanou hodnotou. Embraco v 
Taliansku vyrába kompresory do chladničiek. To isté robí firma aj u nás v Spišskej Novej Vsi, kam by sa zrejme 

mala výroba aj presunúť. Mohlo by tam vzniknúť 500 nových pracovných miest. Podľa odborárov v Embracu na 
Slovensku v súčasnosti pracuje 2390 ľudí, z toho 150 cez personálne agentúry. Priemerná mzda operátorov 
výroby sa v hrubom má pohybovať na úrovni 940 eur. Podľa Finstatu sa spoločnosti u nás darí. V roku 2016 
dosiahla zisk 7,8 milióna a tržby 222 miliónov eur. Embraco informácie o presune na Slovensko nekomentovalo. 
Už v roku 2002 ale podľa manažérky Vincott People Jany Mesárovej do Spišskej Novej Vsi presunulo firmu 

práve tiež z Talianska. Oficiálne o plánoch nevie ani slovenská vláda či ústredie práce. Podľa hovorcu 
ministerstva hospodárstva Maroša Stana podnik zatiaľ kvôli presunu nepožiadal o žiadny investičný stimul. 
„Vyjadrenia talianskych predstaviteľov vnímame čisto v kontexte politiky a predvolebnej kampane. Minister Peter 
Žiga sa už na stretnutí s talianskym veľvyslancom ohradil proti nepravdivým tvrdeniam a výmyslom,“ dodal Stano. 
Embraco dostalo od slovenskej vlády stimuly už dvakrát. V roku 2010 v hodnote 6,5 milióna eur na rozšírenie 
výroby. Druhýkrát v roku 2014 v hodnote 900-tisíc na nové vývojové centrum. 

Michaela Štalmach Kušnírová © SME 
2390 ľudí momentálne pracuje v slovenskej pobočke firmy Embraco. 
Foto: 
Závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. 
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23. Toto sú naše najväčšie esá na olympiáde! Máme nielen pekné baby, ale aj 

chlapov: Veď sa pozrite 
[24.02.2018; casprezeny.azet.sk; Čas pre ženy; 13:00; Mily Sekulová] 

 
https://casprezeny.azet.sk/clanok/130739/toto-su-nase-najvacsie-esa-na-olympiade-mame-nielen-pekne-
baby-ale-aj-chlapov-ved-sa-pozrite 

 
 

Zimné olympijské hry sa pomaly chýlia ku koncu. V kórejskom Pjongčangu máme 56 nádejných športovcov. 
Klaudia Medlová Galéria (10) 
Zobraziť celúgalériu 
Počet disciplín po prvý raz prekročil stovku a my so zatajeným dychom sledujeme, ako sa našim športovcom 

darí. 
Adam Žampa (27), zjazdové lyžovanie 
Lyžuje od svojich troch rokov a v rodine tvorí už štvrtú generáciu, ktorá sa tomuto športu venuje. Najväčší 

úspech z olympiády dosiahol v Soči, kde obsadil 5. miesto. 
Záľuby: motošport, extrémne športy 
Zaujímavosť: Je známy pod prezývkou Sangy, riadi sa mottom „Všetko, čo sme, je výsledkom našich 

myšlienok“. 
Adam Žampa 
Jakub Šimoňák (21), sánkovanie 
V Pjongčangu sa nachádza aj päť slovenských sánkarov, medzi ktorými je aj Jakub. Športu sa venuje od 10 

rokov a vyštudoval FTVŠ na Univerzite Komenského v Bratislave. 
Záľuby: skejtbording, bicyklovanie, vodné športy 
Zaujímavosť: Riadi sa mottom „Tvrdá práca sa vypláca“. 
Jakub Šimoňák 
Jakub Šimoňák 
Klaudia Medlová (24), snoubording 
Pochádza z Liptovského Mikuláša a v disciplíne snoubordingu nás reprezentuje ako jediná Slovenka. Je 

aktívna na sociálnych sieťach, kde má už 25-tisíc sledovateľov. 
Záľuby: gymnastika, hudba, spev, tanec 
Zaujímavosť: Ako prvej žene na svete sa jej v roku 2015 podarilo ustáť trik backside double rodeo 900. 
Klaudia Medlová 
Martin Bakoš (27), hokej 
V našom hokejovom tíme je aj rodák zo Spišskej Novej Vsi. Útočník je už štyri roky ženatý s herečkou 

Paulou Staroňovou Bakoš, s ktorou sa spoznali cez internet. 
Záľuby: rodina 
Zaujímavosť: Riadi sa mottom „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“. 
Martin Bakoš 
Petra Vlhová (22), zjazdové lyžovanie 
Rodáčka z Liptovského Mikuláša má vyštudovanú hotelovú akadémiu a lyžovaniu sa venuje od troch rokov. 

Jej najväčšou oporou sú rodičia. 
Záľuby: čítanie 
Zaujímavosť: Na olympiádu si zobrala 20 párov lyží. 
Petra Vlhová 
Veronika Velez-Zuzulová (33), zjazdové lyžovanie 
Hoci ju nedávno trápilo zranené koleno, bojovníčka sa zotavila a vycestovala na olympiádu. Veronika lyžuje 

od troch rokov a je vydatá za francúzskeho trénera Romaina Velez. 
Záľuby: tenis, čítanie, priatelia, windsurfing, nakupovanie 
Zaujímavosť: Ako prvá na svete absolvovala špeciálnu operáciu kolena, ktorá ju po troch mesiacoch opäť 

postavila na lyže. 
Veronika Velez-Zuzulová 
Nicole Rajičová (22), krasokorčuľovanie 
Pre Nicole, ktorá sa tejto disciplíne venuje od troch rokov, je to v poradí už druhá olympiáda. V detstve sa 

intenzívne venovala aj tenisu, no napokon sa rozhodla pre krasokorčuľovanie. 
Záľuby: čítanie, lyžovanie, plávanie 
Zaujímavosť: Narodila sa v štáte New York v USA a riadi sa mottom „Nikdy sa nevzdávaj“. 
Nicole Rajičová 
Anastasia Kuzminová (33), biatlon 
Naša najslávnejšia biatlonistka, ktorá si svojou skromnou povahou získala Slovensko, má na konte už dve 

zlaté medaily z predchádzajúcich olympiád a z tejto si privezie tri ďalšie – zlatú a dve strieborné. Je vydatá za 
Daniela Kuzminu a má dve deti – Jeliseja a Olíviu. 

https://casprezeny.azet.sk/clanok/130739/toto-su-nase-najvacsie-esa-na-olympiade-mame-nielen-pekne-baby-ale-aj-chlapov-ved-sa-pozrite
https://casprezeny.azet.sk/clanok/130739/toto-su-nase-najvacsie-esa-na-olympiade-mame-nielen-pekne-baby-ale-aj-chlapov-ved-sa-pozrite


Záľuby: varenie, hudba,rodina, kvety 
Zaujímavosť: V minulosti bola policajtka. 
Anastasia Kuzminová 
Miroslav Šulek (24), beh na lyžiach 
Pochádza zo Zvolena a športu sa venuje od svojich šiestich rokov. 
Záľuby: cestovanie, gastronómia 
Zaujímavosť: Minulý rok obsadil 3. miesto v behu na kolieskových lyžiach. 
Miroslav Šulek 
Olympiáda v číslach 
102 – počet disciplín na olympiáde 
1,18 milióna – počet vstupeniek, ktoré šli do predaja 
5 – priemerná teplota v Pjongčangu vo februári 
2 miliardy eur – rozpočet hier 
4 – toľko olympiád sa konalo v Ázii 
50 000 eur – toľko dostane športovec za zlatú medailu 
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24. V Spišskom Bystrom vodič vpálil do 12 detí: Starosta je bezradný, s 

tragickou cestou si nevie rady! 
[24.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 09:00; Igor Ľudma;kz;joc] 

 
https://www.cas.sk/clanok/661422/v-spisskom-bystrom-vodic-vpalil-do-12-deti-starosta-je-bezradny-s-
tragickou-cestou-si-nevie-rady/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Nie je to prvý a, žiaľ, ani poslednýkrát! Na ceste do osady v Spišskom Bystrom (okr. Poprad) sa stalo už 

niekoľko vážnych dopravných nehôd. 
Len zhodou okolností zatiaľ nik nezomrel. Posledná nehoda, keď do skupiny detí vracajúcich sa domov vrazilo 

auto, však môže mať tragické následky. Dve ťažko zranené dievčatá bojujú v nemocnici o život. 
Obyvateľmi osady zmietajú emócie. Smútia a zároveň hromžia na starostu aj na ministra vnútra. Kto môže za 

celú situáciu? 
Fotogaléria 
7 
fotiek v galérii 
Popri ceste do nelegálnej osady v Spišskom Bystrom nevedie chodník a autobus tam ani nechodí. „Bolo by 

fajn, keby tu bol chodník, no my na cudzích, v tomto prípade cirkevných pozemkoch nemôžeme stavať. Aj celá 
osada je nelegálna. Žije v nej asi 300 ľudí a naozaj si s tým nevieme rady,“ tvrdí starosta Spišského Bystrého 
Marián Luha (48). Na ceste sa stalo už niekoľko vážnych nehôd. Jeden muž utrpel taký úraz hlavy, že mu museli 
odstrániť časť lebky. „Väčšinou vinu niesli nedisciplinovaní chodci, ktorí buď išli stredom vozovky alebo boli pod 
vplyvom alkoholu,“ pokračuje starosta, bývalý dopravný policajt. Obec pred časom zriadila hliadky, ktoré 
sprevádzali deti do školy, no osadníci nemali o pomoc veľký záujem. 

V osade to vrie 
V osade nad obcou je veľmi napätá situácia. Niektorí rodičia v piatok dokonca odmietli poslať deti do školy, 

báli sa o ich bezpečnosť. „Starostu už roky žiadame, aby nám urobil chodník, niekoľkokrát do roka tu niekto zrazí 
dieťa a stále sa nič nerobí. Šoféri strašia deti tým, že urobia pred nimi myšičku, tento pán to ale nezvládol a vidíte, 
čo sa teraz stalo!“ povedal otec jedného z ľahko zranených chlapcov. 

Nehoda sa stala vo štvrtok okolo druhej popoludní. Opel Astra sa podľa svedkov veľkou rýchlosťou blížil ku 
skupine asi 15 detí vracajúcich sa zo školy. Šofér Jozef Kostka (67) z Kežmarku obiehajúci manéver nezvládol a 
v šmyku do nich vrazil. Na zemi ostalo ležať 10 detí. Kostka sa nechce vyjadrovať, jeho manželka včera 
povedala, že je na plánovanom vyšetrení v nemocnici. „Je to hrozné, celý život jazdí bez nehody, neviem čo bude 
ďalej. Verím, že sa to poriadne vyšetrí,“ žiali manželka. 

Otvoriť galériu 
NA CESTE ZRAZILI AJ JÁNA 
Ján Čonka (48) v osade žije od narodenia. Pred dvoma rokmi ho neďaleko miesta štvrtkovej nehody zrazilo 

auto. Mal veľmi vážne poranenú hlavu, chýba mu časť lebky. „Šiel som od autobusu, bol už podvečer a zrazilo 
ma auto. Ja si na nič nepamätám, ale povedali mi, že keď ma sanitka odvážala, bol som už mŕtvy. Aj lekári 
vraveli, že je to zázrak, že žijem,“ tvrdí muž, ktorý po nehode veľmi ťažko rozpráva. 

DVE DIEVČATÁ BOJUJÚ O ŽIVOT 
Najhoršie z detí je na tom Alžbeta (13). „Je v kritickom stave. Nachádza sa na oddelení ARO,“ povedala 

hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin Katarína Kapustová. Vanesu (12), ktorá utrpela ťažké zranenia hlavy, 
hospitalizovali v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Ďalších šesť detí leží v Poprade, Levoči, Spišskej 
Novej Vsi a v Univerzitnej nemocnici v Košiciach. 

https://www.cas.sk/clanok/661422/v-spisskom-bystrom-vodic-vpalil-do-12-deti-starosta-je-bezradny-s-tragickou-cestou-si-nevie-rady/
https://www.cas.sk/clanok/661422/v-spisskom-bystrom-vodic-vpalil-do-12-deti-starosta-je-bezradny-s-tragickou-cestou-si-nevie-rady/


Otvoriť galériu 
ŠOFÉR PRED JAZDOU NEPIL 
Vodič z Kežmarku sa z prevráteného Opla dostal sám, ešte pred príchodom záchranárov. Okamžite sa snažil 

pomôcť zraneným deťom. Potom sa zo strachu o život ukryl v areáli poľnohospodárskeho družstva, kde ho našli 
policajti. „Vodič nezvládol riadenie, dostal šmyk a narazil do skupiny detí na ceste. Alkohol uňho zistený nebol,“ 
informoval krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. 

Foto: 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Učiteľku základnej školy ohrozoval žiak s odhaleným prirodzením 
[24.02.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/311037-ucitelku-zakladnej-skoly-ohrozoval-ziak-s-odhalenym-prirodzenim 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Učiteľka základnej školy zažila hrôzostrašné momenty. Pred školou na ňu jeden zo 

žiakov vytiahol prirodzenie a neustále si od nej vyžadoval pozornosť. Učiteľka pritom ani žiaka neučí. 
Mladík najprv iba postával s kamarátom pred vchodom do školy. Keď sa na budove otvorili dvere a vyšla z 

nich učiteľka, okúsila nechutný zážitok. Chlapec na ňu vytiahol svoje prirodzenie. “Ten chlapec sa otočil a ako 
som zatvárala dvere, už som videla, že má v ruke pohlavný úd,” opísala udalosti učiteľka. 

Žena preto zrýchlila a chcela sa dostať čo najskôr do svojho zaparkovaného auta. Mladík bol neodbytný a 
pustil sa za ňou s množstvom otázok. “Stále sa ma niečo vypytoval a mala som sa naňho pozerať. Vyžadoval si 
pozornosť. To je strašný pocit. Stále myslíte len na to, čo sa môže stať,” dodala zhrozená učiteľka 

Chlapec pri škole nebol sám, obďaleč stál jeho kamarát ktorý sa stále smial. Ohrozená učiteľka sa cítila 
bezpečne až vo svojom aute. Ak by sa osadníci o niečo pokúsili, bola by bezmocná. 

Žena chlapca vôbec neučí. “Zistilo sa, že je to žiak zo špeciálnej školy. Sám sa priznal,” povedala učiteľka. 
“Prípad vyšetruje obvodné oddelenie policajného zboru Markušovce ako podozrenie z prečinu výtržníctva. Po 
zabezpečení potrebných materiálov polícia v danej veci, v zákonnej lehote a zákonným spôsobom, rozhodne,” 
uviedla Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice. 

Tento prípad nie je ojedinelý. Učitelia majú v rudňanských základných školách dosť nechutných zážitkov a 
stretávajú sa aj s agresivitou u žiakov. Podľa napadnutej pedagogičky už sa stalo aj to, že dvaja chlapci začali 
počas hodiny v triede masturbovať. “Je to veľmi ťažké. Situácia sa týka vyučovania a ich správania v škole. 
Zákony sú tak postavené, že my učitelia nemôžme nič, oni môžu všetko,” dodáva s ľútosťou učiteľka. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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26. Rómske deti idú zo školy 
[24.02.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Martin Dropa] 

 
https://martindroppa.blog.sme.sk/c/476985/romske-deti-idu-zo-skoly.html?ref=rss 

 
 

• Tragédia pri Spišskom Bystrom — link, pri ktorej vodič nechtiac vrazil do skupiny detí, ktoré išli zo školy, 
vyvolala vo mne paradoxne príjemnú spomienku na rómskych školákov, ktorých som kedysi stretol. • 

• Najskôr pár slov k tej mimoriadnej tragédii pri Spišskom Bystrom, ktorej príčiny sú nateraz stále vo fáze 
vyšetrovania. Je mi veľmi ľúto všetkých tých detí, ktoré na dopravnú nehodu viac alebo menej doplatili - či už 
ľahkými alebo ťažkými zraneniami. Úprimne im prajem, aby sa čo najskôr vyliečili a aby sa udalosť na nich 
nepodpísala trvalými zdravotnými následkami. Je mi ľúto aj 66-ročného pána, vodiča osobného auta, ktorý určite 
nehodu nespôsobil úmyselne. Jeho manželka v televíznych správach povedala, že jej manžela, vodiča, veľmi 
mrzí a trápi to, čo sa stalo. Trpí poruchami spánku, asi aj depresiou. Dúfam, že sa “z toho” skoro dostane a 
hlavne že sa okolnosti nehody vysvetlia, vyšetria. Dúfam, že nešťastie, ktoré sa stalo na úzkej ceste, kde 
prakticky nie sú krajnice, iniciuje vybudovanie bezpečného chodníka popri nej - aj keď je to, ako povedal v 
televízii Marián Luha, starosta Spišského Bystrého, veľmi ťažké. Pozemky okolo cesty totiž nie sú obecné a v 
niektorých úsekoch nie sú ani vysporiadané. Prvoradá je ale bezpečnosť chodcov na tejto ceste. Určite by 
pomohlo, keby sa napríklad všetky tie rôzne mimovládky a občianske združenia, ktoré sa tak rady vyjadrujú k 
rómskym problémom a otázkam u nás, poskladali na pohodlný mikrobus. Prispela by aj obec, možno z nejakého 
fondu, na základe vypracovaného projektu. Spišské Bystré by tak malo vlastný malý školský autobus, ktorý by 
vozil deti do školy a zo školy a ktorý by spájal miestnu rómsku osadu s obcou. Tak, aby po nebezpečnej ceste 
nemuseli chodiť žiadni chodci, ani deti. • 

https://www.noviny.sk/krimi/311037-ucitelku-zakladnej-skoly-ohrozoval-ziak-s-odhalenym-prirodzenim
https://martindroppa.blog.sme.sk/c/476985/romske-deti-idu-zo-skoly.html?ref=rss


Deti v školskej triede. (Foto: František Iván, TASR. Zdroj: www.tasr.sk) 
• Teraz k mojej spomienke - presnejšie k dvom spomienkam. Jedného dlhého letného dňa som cestoval 

lokálnym autobusom z Humenného do Osadného, neveľkej dedinky na severovýchodnom konci mapy Slovenska. 
V ktorejsi obci, už si nespomeniem v ktorej, nastúpilo do autobusu vari vyše dvadsať rómskych detí so školskými 
taškami. Všetky deti boli pekne upravené, poobliekané v čistých šatách, aj keď v mnohých prípadoch zánovných. 
Chlapci boli vyčesaní, nejeden mal módne nagélované vlasy. Dievčence mali upravené úšesy, každá pekné 
náušnice, retiazky, samozrejme aj prstene. Mládež bola plná hlasného rozhovoru. V peknej slovenčine. Čoskoro 
autobus naplnila zmes vôní rôznych lacnejších voňaviek a sprejov. V autobuse som bol jediný cudzinec. Nikto ma 
nepoznal. Preto ma neprekvapilo, keď sa mi jeden mládenec prihovoril, že kam cestujem. Odpovedal som 
pravdivo a dali sme sa do rozhovoru, ktorý vzbudil pozornosť ostatných veselých detí. Skončilo sa to tak, že sa mi 
viaceré z nich začali chváliť výsledkami v škole. Na dôkaz mi ukazovali svoje žiacke knižky, kde mali hlavne 
dvojky, občas jednotky, ale horšiu známku ako trojku som tam nenašiel. Jeden z chlapcov chcel byť 
automechanikom, druhý kuchárom, jedna žiačka mi povedala, že bude opatrovať starých ľudí, ďalšia chcela byť 
kvetinárkou a iná predavačkou, jej kamarátka mala v pláne vyučiť sa za čašníčku… Keď som sledoval správy o 
nešťastí v Spišskom Bystrom, spomenul som si na rómske deti, ktoré cestovali zo školy v “mojom” autobuse a z 
ktorých sa každé šoférovi pekne pozdravilo. Ktovie, ako tie deti skončili, či sa im splnili ich priania, či sú 
zamestnané, spokojné, dokonca aj šťastné. • 

Trieda plná detí. (Zdroj: www.aeronet.cz) 
• Druhá spomienka sa vzťahuje k mojej návšteve rómskej osady a komunitného centra v Starej Ľubovni. 

Stretol som sa tam aj s mladou ženou, mohla mať okolo 25 rokov. Vyučená cukrárka s maturitou. Rozprávala o 
tom, ako po úspešnom ukončení odbornej školy nikde v okolí, ani v Levoči, v Spišskej Novej vsi, v Poprade… 

nemohla získať prácu v odbore. Napriek tomu, že v niektorých cukrárňach alebo cukrárenských výrobniach 
hľadali zamestnancov či zamestnankyne. “Rómov nikde nebrali,” povedala mi so starým, neprekonaným smútkom 
v hlase. Mladé dievča sa aj s kamarátkou z osady vybrali “na skusy” za prácou do Anglicka. “Tam sa nás nikto 
nepýtal čo sme, kto sme, či sme z nejakej rómskej osady,” spomínala: “Dostala som prácu v malej firme na 
výrobu zákuskov. Začala som pracovať aj zarábať. Majitelia boli spokojní, dokonca som po čase získala aj nejaké 
certifikáty. Spomínam si na to, ako si u nás objednávali zákusky a hlavne torty aj veľmi bohatí zákazníci - na 
rôzne oslavy, slávnosti. Pre našu prácu to znamenalo prestížne ocenenie, nezaplatiteľné peniazmi.” Keď sa 
dievča vrátilo z Anglicka domov, nepomohlo jej nič - ani výučný list, ani certifikáty a odporúčania z Anglicka. Nikde 
ju nezamestnali. Pretože je Rómka. Cítil som sa ako hlupák a hanbil som sa - aj keď som sa nemal za čo. Za nič 
som predsa nebol zodpovedný. Len som sa cítil akoby prešpikovaný trápnymi pocitmi z typickej slovenskej 
nevraživosti, malosti, odmietania, odsudzovania, rasovej segregácie a neznášanlivosti, chorých, zadubených 
predsudkov. • 

Prváčka. (Foto: Michal Svítok, TASR. Zdroj: www.tasr.sk) 
• Dostali sme sa k slovenskej segregácii rómskych detí v našich školách. Nedávno, v stredu 14. februára, 

Věra Jourová - eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, po rokovaní s Martinou 
Lubyovou - slovenskou ministerkou školstva, vyhlásila: “Som skutočne znepokojená situáciou rómskych detí a 
žiakov na Slovensku. Je nemysliteľné, že v srdci Európy diskriminácia a segregácia nielen prevládajú, ale aj 
rastú. Nemôžeme si dovoliť ďalšiu stratenú generáciu slovenských rómskych detí v ich domovskej krajine. 
Jednoducho si to nezaslúžia.” Eurokomisárka Jourová “nám odkázala,” že od slovenských orgánov očakáva 
“aktívnu snahu o nápravu a upustenie od obviňovania samotných Rómov.” Zdôraznila, že “urobí všetko preto, aby 
sa táto situácia na Slovensku napravila.” Zároveň eurokomisárka pripomenula, že “ak to bude nevyhnutné, v hre 
je aj žaloba Európskej komisie voči Slovensku.” Komisii podľa Jourovej prekáža, že slovenské rómske deti sú v 
školách vzdelávané oddelene od nerómskych detí a kritizuje vysoké zastúpenie rómskych detí v špeciálnych 
školách aj triedach. Slovensko tak porušuje Smernicu Rady Európy č. 2000 / 43, ktorou sa zavádza zásada 
rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod. Vyhlásenie eurokomisárky 
Jourovej môže byť posledným verejným varovaním pred tým, než sa Európska komisia so žalobou na Slovensko 
skutočne obráti na Súdny dvor Európskej únie. Ak by Slovensko spor prehralo, hrozili by mu aj finančné sankcie. 
Naša ministerka Lubyová vyhlásila, že s eurokomisárkou Jourovou diskutovala “v pozitívnom a konštruktívnom 
duchu” a požiadala ju, aby sa závery zo stretnutia zatiaľ netlmočili. Ministerka Lubyová dodala - a tomu, priznám 
sa, vôbec nerozumiem - že “kabinet eurokomisárky pripravil negatívne stanovisko, ktoré hovorilo o taktike 
obviňovania a vyhovárania sa zo strany slovenských orgánov. Na základe nášho rozhovoru bolo toto stanovisko z 
kabinetu eurokomisárky Jourovej modifikované na pozitívne.” • Zdroj: Chceme vedieť viac — link. • • 

Prváčik. (Zdroj: www.tasr.sk) 
• Tak teda ako je to v skutočnosti? Diskriminujeme a segregujeme rómske deti a mládež (“podľa vzoru” Věry 

Jourovej) alebo rómske deti a mládež nediskriminujeme a nesegregujeme (“podľa vzoru” Martiny Lubyovej)? Je 
vôbec možné ministerským zásahom, vyhlásením “modifikovať” negatívnu kritiku na pozitívum? Na toto a ďalšie 
súvisiace otázky by mali odpovedať predovšetkým kompetentní a hlavne učiteľky a učitelia, ktorí s deťmi denne 
prichádzajú vo vyučovacom procese do kontaktov. Čo sa samotných rómskych detí týka - ale napokon sa to týka 
aj tých nerómskych, jednoducho všetkých slovenských detí a mládeže, tak ich prvoradým záujmom (a záujmom aj 
ich rodičov) by malo byť to, aby sa v škole dobre učili a aby naplno vnímali a chápali, že úlohou školy je pripraviť 
ich na ďalší život, ktorý majú pred sebou. Spoločnosť by im všetkým k tomu mala na každej úrovni vytvoriť 
podmienky. Medzi nimi aj také, aby sa deti vždy bezpečne a v zdraví dostali do školy aj zo školy. • 

[Späť na obsah] 

 
 



27. Oddych počas voľných dní nezaškodí: Aké podujatia sú v pláne v Spišskej? 
[24.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/oddych-pocas-volnych-dni-nezaskodi-ake-podujatia-su-v-plane-v-spisskej-
292231 

 
 

Oddýchnite si počas víkendu aj vy. Aké akcie sú v pláne v Spišskej? Vybrali sme pre vás niekoľko 
zaujímavých tipov… 

Pračlovek 
24. – 25. februára o 17:00, kino Mier 
Animovaný film Pračlovek rozpráva príbeh z obdobia, kedy sa po našej krajine prechádzali prehistorické 

zvieratá. Hlavným hrdinom je neohrozený jaskynný muž Dug, ktorý sa so svojím najlepším štvornohým priateľom 
Čuňákom snaží uchrániť svoj domov a kmeň pred veľkou hrozbou. Na ich územie totiž prichádzajú pokrokoví 
ľudia z doby bronzovej, na čele s lordom Bafoňom a Dugovi, a jeho priateľom zostáva posledná šanca – bojovať 
o svoje územie vo futbale s tímom Real Bronzio. 

Divadelný Spiš 
25. februára 2018 o 14:30, výstavné priestory Provinčného domu 
V múzeu Spiša si môžete v nedeľu popoludní užiť prehliadku výstavy Divadelný Spiš spojenú s divadelným 

vystúpením Bábkového divadla spod Spišského hradu, ktoré predvedie hru s názvom Cirkus Pinka. Dojímavý 
príbeh akrobatky Pinky o tom, aké tenučké je lano medzi úspechom a neúspechom. 

Dlhý, široký a bystrozraký 
25. februára 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Priatelia Dlhý, Široký a Bystrozraký znovu zachraňujú unesenú princeznú. Tentokrát svoju najlepšiu 

kamarátku Karamelku. Do cesty sa im však pletie rozmaznaný a chamtivý princ a nepodarený černokňažník. Kto 
nakoniec získa princeznú a kto odíde s dlhým nosom? To sa dozviete v tejto neobyčajnej rozprávke… 

Verejné korčuľovanie 
25. februára 2018 od 17:30, Zimný štadión 
Počas víkendu môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu od 17:30. 
Liečiteľ 
25. februára 2018 o 19:00, divadlo Kontra 
Nová premiéra najuznávanejšieho súčasného írskeho autora je pripravená v nedeľu večer v divadle Kontra. 

Trojica hrdinov rozpráva ten istý príbeh, ale dôrazy, pohľady na situácie a dokonca základné fakty sa dosť 
výrazne menia v každej verzii. Musíme si vytvoriť vlastnú verziu pravdy a pochopiť, prečo hrdinovia od nej 
utekajú… 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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28. Viaceré zo zranených detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v 

nemocniciach 
[23.02.2018; lekari.sk; s. -; TASR] 

 
 

Poprad - Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v 
nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je 
kritický.Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. “Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,” uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje.Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými 

zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali 
prepustiť do domácej starostlivosti. V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s 
vážnymi zraneniami okamžite previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. 
“Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho 
zdravotného stavu,” priblížila pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike 
detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na 
tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, 
niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované pracoviská v regióne.Jedno z ťažko zranených detí 
smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej 

http://spisska.dnes24.sk/oddych-pocas-volnych-dni-nezaskodi-ake-podujatia-su-v-plane-v-spisskej-292231
http://spisska.dnes24.sk/oddych-pocas-volnych-dni-nezaskodi-ake-podujatia-su-v-plane-v-spisskej-292231


ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej 
záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie informácie k jeho aktuálnemu 
zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá povolenie.Vodič podľa štvrtkových 
informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode -pri-Spisskom-Bystrom-ostava-v-
nemocniciach-19363.html 

[Späť na obsah] 

 
 

29. O striedaní času nerozhoduje Únia, ale jej členské štáty 
[23.02.2018; Košický večer; INZERCIA; s. 3; VJU] 

 
 

Zmena času spôsobuje zdravotné problémy u približne 20 percent Európanov. 
Keď sa poslednú marcovú nedeľu začína letný čas a ráno vstávame o hodinu skôr, mnohí sa opäť zobúdzajú 

do tmy ako uprostred zimy. Ďalších sedem mesiacov si však užívame počas dní viac svetla. Keď sa koncom 
októbra opäť vraciame k normálnemu stredoeurópskemu času, hovorovo zimnému, môžeme si ráno o hodinu 
dlhšie pospať. 

Prechod na letný čas sa týka krajín ležiacich v miernom pásme. V tropickom pásme, kde sa dĺžka dňa v lete a 
v zime líši len minimálne a v polárnych oblastiach, kde trvá noc pol roka, letný čas nemá opodstatnenie. 

Každý inak 
Na letný čas prechádza prakticky celá Európa, na Slovensku ho máme napevno zavedený od roku 1979. Platil 

od konca marca do konca septembra. 
Krajiny si však dátum prechodu na letný čas určovali podľa seba. Nekoordinované uplatňovanie časového 

posunu spôsobovalo problémy najmä v dopravnom a energetickom sektore, v informačných a komunikačných 
systémoch a podobne, jednoducho povedané - to, že sa čas posúval všade v inom termíne, spôsobovalo chaos. 
Preto Európska únia zjednotila v roku 2001 začiatok a koniec letného času. 

Pre a proti 
Po sedemnástich rokoch sa na pôde Európskeho parlamentu opäť dostáva otázka striedania času na program 

dňa. 
V roku 2015 vznikla v Európskom parlamente pracovná skupina poslancov, ktorá sa venuje tejto téme. Jej 

záver bol podľa predsedu právneho výboru EP (JURI) Pavla Svobodu, jednoznačný. 
“Striedanie času je prežitok z minulosti, ktorý treba zrušiť,” uviedol. 
Podľa nedávneho výskumu deviatich európskych univerzít zmena času spôsobuje zdravotné problémy u 

približne 20 percent Európanov. 
Každého piateho obyvateľa Únie trápia ako dôsledok narušenia biorytmu únava a dezorientácia, poruchy 

trávenia, migrény a depresie, výnimočne aj infarkty. Ťažkosti zažívajú aj ľudia postihnutí autizmom. Neprirodzená 
zmena spánkového rytmu môže dokonca pôsobiť aj ako spúšťač chorôb, ako sú obezita či cukrovka. 

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (KDH) povedala, že podľa najnovších vedeckých štúdií striedanie 
času nemá žiadne pozitívne účinky ani na ekonomiku. “Odhady priamych a nepriamych nákladov len na 
zdravotné následky každoročnej zmeny času v členských štátoch EÚ sa vyšplhali až na 131 miliárd eur. To je 
takmer toľko, ako ročný rozpočet na fungovanie európskych inštitúcií,” povedala. 

Skončí sa striedanie času ? 
Nedávno Európsky parlament odhlasoval nelegislatívne uznesenie, ktorým vyzýva na dôsledné prehodnotenie 

striedania času v EÚ, ktoré by mohlo viesť k jeho zrušeniu. V žiadnom prípade však neodhlasoval samotné 
zrušenie. 

Parlament však zároveň zdôraznil, že Únia si musí zachovať jednotný časový režim, a tak prípadné 
rozhodnutie - či už o zrušení, alebo zachovaní striedania letného a zimného času, sa bude musieť vzťahovať na 
všetky jej členské štáty. 

“Európska komisia, samozrejme, všetky dostupné informácie a materiály k tejto téme skúma a zohľadňuje. Ale 
konečné slovo ohľadom striedania času musia povedať členské štáty,” zdôraznila Jana Capello, vedúca 
tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 

(VJU) 
—- 
Čas v Európe 
* Stredoeurópsky čas (SEČ), je jedným z časových pásiem patriacich do pásma UTC+1, teda 1 hodinu napred 

voči koordinovanému svetovému času. Používa sa v európskych a severoafrických krajinách, z ktorých väčšina 
používa stredoeurópsky letný čas (SELČ) ako letný čas. 

* V roku 2018 sa začína letný čas v nedeľu 25. marca a končí sa v nedeľu 28. októbra. 
* Letný čas je zavedený vo všetkých štátoch Európy (a EÚ) okrem Islandu, Ruska, Bieloruska, časti Grónska 

a nórskych ostrovov Jan Mayen a Špicbergy. 
—- 
ANKETA: Vyhovuje vám striedanie letného (SELČ) a zimného (SEČ) času? Ste za jeho zrušenie? 
* Lukáš Viglaský, 21 r., Jelenec 



Som za zrušenie striedania letného a zimného času, ale len v prípade, ak by zostal letný čas, aby bolo vonku 
dlhšie svetlo viac dní v roku. Mám rád na lete čo najdlhšie svetlo vonku. Ak by malo zostať len zimný čas, tak by 
som radšej prijal to striedanie. 

* Július Burkovský, 78 r., Banská Bystrica 
Patrím k tím, ktorí by koniec striedania zimného a letného času privítali. Každý z nás má nejaký biologický 

rytmus a nie sme nastavení zmeniť ho tak rýchlo, ako to robíme pri pretočení hodín. Mne trvá vždy približne 
mesiac, kým si na túto zmenu zvyknem. 

* Martin Kuba, 33 r., Martin 
Ekonomicko-technologické dôvody na striedanie letného a zimného času už dávno pominuli a v súčasnosti to 

už asi patrí k folklóru. Mňa toto striedanie netrápi. Myslím si, že je dosť vážnejších problémov, ako riešiť 
striedanie letného a zimného času. 

* Mária Škorvánková, 28 r., Spišská Nová Ves 

Striedanie zimného a letného času je pre mňa jedna katastrofa. Mám malé dieťa a po zmene času je náš 
denný rytmus úplne narušený. 

Ranné vstávanie a nočné uspávanie sa mení na každodenný boj. 
* Matej Holý, 30 r., Divín 
Striedanie zimného a letného času by sa malo zrušiť. V dnešnej dobe je to podľa mňa zbytočné. 
Skôr to prináša problémy. Na časový posun si musím zvykať a prekáža mi aj ranné vstávanie za tmy. 
* Alena Dudeková, 33 r., Povina 
Zmena zimného času na letný a opačne sa u nás traduje už skoro štyridsať rokov. 
Som na túto zmenu zvyknutá, preto mi vôbec nevadí, ak bude i naďalej zachovaná. 
(r) 
—- 
FOTO: Zástancovia letného času argumentujú väčším počtom hodín slnečného svitu. ILUSTRAČNÉ FOTO: 

PIXABAY 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Nehoda lesných robotníkov 
[23.02.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: "Pre prácu v lese skoro prišili o život. Dvaja muži sa dnes pri obci Betlanovce 
prevrátili s ťažkým strojom. Jedného z nich museli z kabíny vyslobodiť až hasiči. Obaja skončili v nemocnici. 

Matúš Gavlák, redaktor: 
“Lesní pracovníci išli štiepať drevo do betlanovskej doliny, neďaleko skládky však mali dopravnú nehodu. 

Pravdepodobne sa so strojom na kolesách práve otáčali. Kolesá sa však dostali príliš blízko ku krajnici, z nej sa 
zošmykli a stroj ostal prevrátený naboku. Chlapov uväznila kabína.” 

Stanislav Sedlák, veliteľ zásahu HaZZ SNV: 
“No mali sme nahlásené, že sú zakliesnené dve osoby v štiepacom vozidle. Po príchode na miesto jedna 

osoba už bola mimo vozidlo a jedna osoba bolo so zlomenou nohou v kabíne nákladného auta.” 
Matúš Gavlák: 
“Z vyvráteného lesného stroja museli zraneného spolujazdca dostať vonku hasiči.” 
Stanislav Sedlák: "Za pomoci RZP a nás sme zranenú osobu naložili do vozidla RZP. 
Matúš Gavlák: 
“Zasahovali dve záchranárske posádky. O vodiča a spolujazdca sa starali popradskí aj novoveskí záchranári. 

Do týchto miest zranených aj rozviezli.” 
Alena Krčová, hovorkyňa OS ZZS SR: 
"Záchranári na mieste ošetrili dvoch mužov. Jeden z nich mal poranené rameno a záchranári ho previezli do 

nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Druhý mal zranenú nohu a skončil v popradskej nemocnici. Obaja boli pri 

vedomí a v stabilizovanom stave." 
Matúš Gavlák: 
“Muži v kabíne neboli pripútaní. Dychová skúška u vodiča dopadla s negatívnym výsledkom. Toho teraz 

zrejme neminie obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví.” 
[Späť na obsah] 

 
 

31. Nebezpečná cesta do školy 
[23.02.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Závodská;Alfonz Šuran] 

 
 

Zuzana Závodská, moderátorka: 



“Deň po veľkom nešťastí, pri ktorom vodič zrazil dvanásť detí z osady pri obci Spišské Bystré, sa spomedzi jej 
obyvateľov ozývajú výčitky voči starostovi. Tvrdia, že ak by pri ceste bol chodník, nič by sa nebolo stalo. Starosta 
však akúkoľvek zodpovednosť razantne odmieta. Chodník pri ceste obec postaviť nemôže, lebo nevlastní 
potrebné pozemky.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: 
“Vodič osobného auta šiel smerom z Popradu, už sa blížil k obci Spišské Bystré, keď na ceste zbadal početnú 

skupinu, v tom dostal šmyk a do deti vracajúcich sa zo školy, narazil. Dvanásť z nich zranil, z toho dve tak, že boli 
v kritickom stave.” 

Marián Luha, starosta Spišského Bystrého: 
“Je nám ľúto vzniknutej situácie a sme pripravení pomôcť akýmkoľvek spôsobom postihnutým rodinám.” 
Jozef Slivenský: 
“Starosta Spišského Bystrého je zhodou okolností bývalý dopravný policajt, dobre sa pamätá, ako často 

zasahoval pri dopravných nehodách na tejto ceste.” 
Marián Luha: 
“Musím však povedať, že tieto nehody boli zapríčinené z dôvodu nedisciplinovanosti chodcov.” 
Jozef Slivenský: 
“Aj v čase nakrúcania tejto reportáže kráčali obyvatelia osady popri nebezpečnej ceste. Odpovedi na otázku, 

čo urobiť pre to, aby sa podobná nehoda už nikdy nezopakovala, podľa starostu veľa nie je. Na deti pôsobí škola 
v rámci dopravnej výchovy aj mimo nej, ale viac možností sa vraj nečrtá. Hoci ľudia z osady si myslia opak.” 

Obyvatelia: 
“Prečo tam nerobíte chodník, pán starosta.” 
“Nemáme kam ísť, tak musíme stamade chodiť.” 
Jozef Slivenský: 
“Iná možnosť nie je?” 
Muž: 
“Aj, aj obchody, všetko.” 
Jozef Slivenský: 
“Obyvatelia osady si myslia, že najlepším riešením by bolo postaviť pri ceste chodník, starosta však tvrdí, nie 

je to také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo.” 
Marián Luha: 
“Pozemky nie sú vo vlastníctve obce a taktiež samotná, nazvime to kolónia alebo rómska osada, stojí na 

pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce.” 
Jozef Slivenský: 
"Zranené deti sú stále hospitalizované v nemocniciach v Poprade v Spišskej Novej Vsi a v Levoči, o dve 

dievčatá v kritickom stave sa starajú lekári v Košiciach a Martine. Svoje úlohy si plní aj polícia." 
Daniel Džobaník, hovorca KR PZ v Prešove: 
“Popradský vyšetrovateľ v súvislosti s touto dopravnou nehodou začal trestné stíhanie pre trestný čin 

ublíženia na zdraví a z tohto trestného činu obvinil vodiča osobného auta.” 
Jozef Slivenský: 
“Hoci vodič havarovaného auta po nehode pred príchodom početnej skupiny obyvateľov blízkej osady z 

miesta odišiel, polícia to nebude posudzovať ako priťažujúcu okolnosť. Podobne to bolo už viackrát v minulosti, 
keď vodiči z obáv o svoj život pri nehodách v blízkosti osád nezotrvali.” 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Viacero detí zostáva po nehode na Spiši v nemocniciach 
[23.02.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 13:35; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/567121/viacero-deti-zostava-po-nehode-na-spisi-v-nemocniciach/ 

 
 

Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach 
v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 

Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

„Jedna z pacientiek bola v piatok s komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie 
pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou 
v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej 
nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi 

prevádzkuje. 
Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 

TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 
V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 

previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. 

https://www.aktuality.sk/clanok/567121/viacero-deti-zostava-po-nehode-na-spisi-v-nemocniciach/


„Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja 
jeho zdravotného stavu,“ priblížila pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na 
Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Auto dostalo šmyk 
Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 

deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice 
v Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. 

Dievča vo veku približne 11 rokov malo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany 
Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica 
odmietla poskytnúť, keďže na to nemá povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Dopravné nehody, Nehoda 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Viacero detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v nemocniciach 
[23.02.2018; teraz.sk; .SK; 13:26; TASR;Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/viacero-deti-po-nehode-pri-spisskom/310308-clanok.html 

 
 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. 

Poprad 23. februára (TASR) – Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské 
Bystré, ostávajú v nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav 
jedného z nich je kritický. 

Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 

V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 
previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom 
stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila 
pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Po vážnej nehode v obci Spišské Bystré sú viaceré deti stále v 

nemocniciach, jedno bojuje o život 
[23.02.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 13:22; SPIŠSKÉ BYSTRÉ/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1908153 

 
 

Vodič podľa polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 

http://www.teraz.sk/regiony/viacero-deti-po-nehode-pri-spisskom/310308-clanok.html
http://www.tvnoviny.sk/a/1908153


Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach 
v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 

Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice," uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 

V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 
previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. “Dieťa bolo prijaté v kritickom 
stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,” priblížila 
pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Vodič na Spiši vpálil do skupinky školákov: Ako sú na tom zranené deti? 
[23.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 13:20; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/661281/vodic-na-spisi-vpalil-do-skupinky-skolakov-ako-su-na-tom-zranene-
deti/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach 

v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 
Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Fotogaléria 
7 
fotiek v galérii 
Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 

TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. V Levoči vo štvrtok 
poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite previezli na 
špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a 
vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila pre TASR 
hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
Foto: 
Vodič narazil do skupiny detí. Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej Republiky 

[Späť na obsah] 
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36. Stredné odborné školy KSK získali na projekty peniaze z eurofondov 
[23.02.2018; teraz.sk; Školský servis; 11:50; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/stredne-odborne-skoly-ksk-ziskali-na/40403-clanok.html 

 
 

Spolu takmer 80 slovenských stredných odborných škôl získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu 
materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov. 

Košice 23. februára (TASR) – Jedenásť stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 
samosprávneho kraja (KSK) získa cez eurofondy nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej sume zhruba 
4,9 milióna eur. Podporené projekty sú zamerané na zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní. 

Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 
(IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o NFP. “Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo v apríl i 
2017 predloženie žiadostí, zabezpečenie realizácie projektov a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
päťpercentné spolufinancovanie 19 projektov. V prvom kole bolo úspešných 11 škôl, výška schváleného 
nenávratného finančného príspevku (NFP) je spolu 4.888.003 eur,” informoval Úrad KSK. 

Spolu takmer 80 slovenských stredných odborných škôl získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu 
materiálno-technického vybavenia pracovísk, internátov, rekonštrukciu priestorov či zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov. Najviac podporované aktivity v projektoch zahŕňali materiálno-technické vybavenie 
pracovísk ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová 
technika, vzduchotechnika či osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie a zvýšenie počtu učební, 
vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporilo sa tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 
– zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy. 

Zo škôl KSK získali investície košická Stredná odborná škola (SOŠ) technická, SOŠ automobilová, SOŠ 
Ostrovského, SOŠ Učňovská, Stredná priemyselná škola (SPŠ) stavebná a geodetická, a SPŠ elektrotechnická. 
Z ďalších regiónov sú to SOŠ drevárska a Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi, SOŠ technická a SOŠ 

obchodu a služieb v Michalovciach a SOŠ v Kráľovskom Chlmci. Schválený NFP pre jednotlivé školy je v 
rozmedzí od 160.000 do 575.000 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Výročie ako sa patrí: V Spišskej Novej Vsi si vydali vlastné mince 
[23.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 08:59; kz;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/660983/vyrocie-ako-sa-patri-v-spisskej-novej-vsi-si-vydali-vlastne-mince/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Patrične si ho uctia! V Spišskej Novej Vsi vydali pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste 

nové pamätné mince. 
Cennejšie strieborniaky v hodnote až 40 eur sú pre významných hostí a vyrazili ich 250 kusov. Zaujímavé sú 

však aj medené groše, na ktorých sa rovnako ako v prípade strieborniakov nachádza najvyššia kostolná veža na 
Slovensku a zvon zo slávnej dielne Majstra Konráda. Jedinečné kúsky sú vyrobené z mosadze a vydali ich v 
náklade až 8 000 kusov. 

Otvoriť galériu 
Vyrazené boli v kremnickej mincovni. V rámci výročia mesto chystá tento rok päť podujatí. Vychytenými 

udalosťami sú tematické prehliadky veže s názvom Gotika na dotyk, obľúbené Dni humoru na Spiši, tradičný 
Spišský trh, jedinečný festival Živé sochy a Dni mesta s trhom ľudových remesiel. 

Foto: 
Strieborniaky vyšli v limitovanom počte. Zdroj: kz 
Strieborniaky vyšli v limitovanom počte. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Deti zrazil vodič, ktorý dostal údajne šmyk 
[23.02.2018; Fun rádio; Headliny; 08:00; R] 
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Redaktorka: 
"Po včerajšej vážnej nehode pri obci Spišské Bystré previezli do levočskej nemocnice tri zranené deti. Jedno 

ťažko zranené museli previezť do špecializovaného pracoviska v Martine. Podľa hovorkyne operačného strediska 
Záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej po nehode ošetrili celkovo dvanásť zranených detí a previezli ich do 
nemocníc v Levoči, Spišskej Novej Vsi, do Popradu a ešte do Košíc. Deti zrazil vodič, ktorý dostal údajne šmyk." 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Nehoda pri obci Spišské Bystré 
[23.02.2018; Fun rádio; Headliny; 06:00; R] 

 
 

Redaktorka: 
"Po včerajšej vážnej nehode pri obci Spišské Bystré previezli do levočskej nemocnice tri zranené deti. Jedno 

ťažko zranené museli previezť do špecializovaného pracoviska v Martine. Podľa hovorkyne operačného strediska 
Záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej po nehode ošetrili celkovo dvanásť zranených detí a previezli ich do 
nemocníc v Levoči, Spišskej Novej Vsi, do Popradu a ešte do Košíc. Deti zrazil vodič, ktorý dostal údajne šmyk." 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Určite to nevzdáme, tvrdí Rožánek 
[23.02.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/20767098/urcite-to-nevzdame-tvrdi-rozanek.html 

 
 

Najvyššiu basketbalovú súťaž čakajú ešte štyri kolá základnej časti. 
Basketbalovú extraligu mužov pohltila trojtýždňová prestávka. Tímy vďaka nej získali dostatok času na 

regeneráciu psychických a fyzických síl pred mohutným finišom základnej časti a následným play-off. Voľnejší 
program sme využili na rozhovor s Róbertom Rožánkom, hráčom klubu PP & TV Raj Žilina, s ktorým sme hovorili 
nielen o aktuálnej sezóne, ale aj vyhliadkach do basketbalovej budúcnosti. 

„Máme voľné víkendy a o jeden piatkový tréning menej. Inak sa nič nezmenilo. Pokračujeme v systéme dvoch 
tréningov počas dní, keď nie sú zápasy, chodíme do posilňovne, na individuálne aj tímové tréningy,“ opisuje 
tréningové rozvrhnutie týždňa Rožánek. 

Prečítajte si tiež:Prehra Makroteamu o jediný gól 
Žilinčanom štyri kolá pred koncom základnej časti patrí v tabuľke deviata priečka. Postup do vyraďovacích 

bojov už nie je reálnym cieľom, ale Rožánek tvrdí, že mužstvo má stále o čo hrať: „Chceme sa pobiť o čo najlepší 
výsledok, určite to nevzdáme. Aj keď prehráme, chceme hrať tak, aby ľudia videli, že sme na tom ihrisku skutočne 
boli. Doma ešte môžeme potrápiť Svit, možno vyhrať nad Handlovou. Mladí hráči budú mať možnosť nabrať 
skúsenosti a ukázať, čo je v nich.“ 

Zanietený, skúsený tréner 
Spomínaní mladí hráči častejšie zasahujú do zápasového diania od príchodu trénera Ivana Kurillu k tímu. Po 

tom, ako v závere minulého kalendárneho roku prebral mužstvo, ktoré prevažnú časť aktuálnej sezóny viedol 
Maroš Moravčík, nastali viaceré zmeny. 

„Tréner Moravčík nás trénoval aj minulý rok. Vedeli sme, čo od neho môžeme očakávať. Bol to mladý tréner, 
dával nám väčšiu voľnosť, príliš nám nezasahoval do hry. Tréner Kurilla to berie viac trénersky, chce, aby sme 
hrali systémovo. Do basketbalu je ,zažratý´, má dosť skúseností, ktoré sa nám snaží odovzdať. Je k nám milý, s 
nikým nemá problém, dokáže sa však aj rozohniť,“ porovnáva Rožánek bývalého a súčasného žilinského kouča. 

Američania priniesli dravosť aj dynamiku 
V minulej sezóne Žilina vybojovala postup z prvej ligy do najvyššej súťaže. Podarilo sa jej to s vlastnými 

odchovancami, bez pomoci zahraničných hráčov. V tomto ročníku sa ich v kádri objavilo hneď niekoľko, 
momentálne však na súpiske figuruje len Srb Jovan Crnič. 

Ako vnímal amerických basketbalistov v kolektíve Rožánek? „Boli to takisto mladí hráči, starší od väčšiny z 
nás len o dva či tri roky. Priniesli sem takú tú americkú školu, dravosť, viac individuálnej zručnosti, vniesli do hry 
dynamiku. Myslím, že nám pomohlo, že boli súčasťou tímu. Určite sme si od nich mali čo vziať a takisto oni od 
nás.“ 

Róbert Rožánek patrí medzi najlepších zakončovateľov v extralige, s priemerom 19,3 bodu na zápas je v 
tomto smere najlepším Slovákom. Pri možnej neúčasti v play-off sa mu núka možnosť dohrať sezónu a zároveň 

https://myzilina.sme.sk/c/20767098/urcite-to-nevzdame-tvrdi-rozanek.html


okúsiť vyraďovacie boje v českej lige. 21-ročný basketbalista však popri športovej kariére venuje svoju pozornosť 
aj vysokej škole, študuje elektronický obchod. 

„Mal som individuálny študijný plán, ale musím sa priznať, že tento rok som škole veľa nedal. Zápočty sa mi 
však podarilo urobiť, aj takmer všetky skúšky. Dalo sa to zvládnuť, len toho voľného času bolo potom trošku 
menej,“ hovorí študent – basketbalista. 

Školské povinnosti by mohli skrížiť aj jeho plány pokračovať v sezóne v susednej krajine: „Ostáva mi tam ešte 
dvadsať duelov, záleží však od školy, či tam pôjdem, či dovtedy stihnem urobiť skúšky. Čo sa týka ďalšej sezóny, 
musíme sa s klubom dohodnúť na podmienkach. V škole mi chýba ešte jeden ročník do bakalárskeho titulu, ktorý 
by som rád získal.“ 

Pomohol by skúsený hráč 
Priezvisko Rožánek je medzi športovou verejnosťou známe. Starý otec Milan bol všestranným športovcom, 

neskôr sa stal uznávaným basketbalovým trénerom. Pod deravými košmi pôsobili aj rodičia Róberta a v 1. lige 
ešte stále zvykne občas nastúpiť so svojím mladším bratom Richardom. Ako s úsmevom hovorí, pravdepodobne 
už keď sa narodil, mal vybraté, čo bude robiť. Ak zostane pôsobiť pod Dubňom, do budúcej sezóny by si želal 
najmä posilu v podobe skúseného hráča a lepšie umiestnenie v tabuľke. 

„Myslím, že Žiline by prospel príchod nejakého staršieho hráča, ktorý by mal pod kontrolou dianie v šatni aj na 
ihrisku. Ideálne skúseného Slováka, ktorý by nás dokázal usmerniť, zdvihnúť hlas, keď je treba. Takisto by som 
bol rád, keby sa hralo aspoň na takej úrovni, ako na začiatku tejto sezóny. Boli sme porovnateľní s ostatnými 
mužstvami. Bolo by skvelé, keby sme obsadili piate či šieste miesto a prebojovali sa do play-off. To by som si rád 
zahral.“ 

Určite by Žilinčania takým výsledkom potešili aj fanúšikov, ktorí aj napriek obdobiu nezdarov chodia na 
domáce stretnutia v hojnom počte. „Sú skvelí. Ďakujem im, že nás vždy hnali dopredu, či už sme vyhrávali, 
prehrávali alebo doťahovali. Dosť nám v niektorých momentoch pomohli,“ dodáva Rožánek na margo podpory z 
tribún. 

Nadpis šedého boxuPo trojtýždňovej prestávke, vyhradenej pre Slovenský pohár a reprezentáciu, pokračuje v 
sobotu najvyššia súťaž basketbalistov 33. kolom. Žilinskí basketbalisti pocestujú do Bratislavy, v športovej hale na 
Pasienkoch sa stretnú s úradujúcim majstrom Interom. 

Predchádzajúce tri zápasy v tomto extraligovom ročníku prehrali – v 6. kole v Bratislave 89:103, v 15. a v 24. 
kole doma 77:106 a 94:102 po predĺžení. Prestávku v extralige Žilinčania využili na doliečenie zranení, ktoré 
trápili viacerých hráčov a na usilovné tréningy, aby v posledných kolách v súťaži potvrdili nárast výkonnosti a 
zlepšenie herného prejavu. 

V ďalších zápasoch 33. kola sa v sobotu 3. marca stretnú: Komárno – Karlovka Bratislava, Svit – Handlová, 
Levice – Spišská Nová Ves a Prievidza – Košice. V stredu 7. marca sa v 34. kole PP & TV RAJ stretne doma so 

Svitom. 
[Späť na obsah] 

 
 

41. FOTO: Spišská sa hrdí parádnym unikátom. Na svete je jedinečná maketa 

Provinčného domu 
[23.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/spisska-ma-maketu-provincneho-domu-pozrite-si-tento-unikat-na-fotkach-292311 

 
 

Historicky významná budova v našom meste sa dočkala vskutku unikátnej makety. Je z dreva, dá sa rozobrať 
a návštevníci ju môžu vidieť v Múzeu Spiša. 

Historické centrum nášho mesta ponúka domácim aj návštevníkom kus zaujímavej histórie. Medzi 
najvzácnejšie budovy nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj na celom Spiši patrí takzvaný Provinčný dom, v ktorom 

v súčasnosti sídli Múzeum Spiša. 
Podľa plánov z roku 1786 
Práve jeho histórii ako aj architektúre objektu sa bude venovať nová expozícia. Ako nám prezradil historik 

múzea Miroslav Števík, nebýva typické pre múzeá, aby venovali pozornosť architektúre, práve preto sa rozhodli 
priblížiť históriu tak vzácnej budovy aj takouto formou. 

„Maketa je vyrobená presne podľa plánov Novovešťana Frantza Bartla, ktorý zachytil vývoj tejto parcely v roku 
1786. Je vyrobená zo sibírskej brezy v mierke 1:50. Zaujímavosťou je že je rozoberateľná a tak návštevníci môžu 
preskúmať presne ako Provinčný dom vznikol či vypadal aj pred 500 rokmi,“ priblížil Števík. 

Ďalšie plány 
Ako doplnil, maketa vznikala štyri mesiace, no pred samotnou realizáciou prebiehali takmer dva roky príprav. 

„Aj keď dnes je doba počítačov a rôznej techniky, stavili sme na drevo, ktoré má predsa len v tomto 
pretechnizovanom svete svoje čaro,“ prezradil nám. 

Ako však doplnil, táto kópia celého objektu Provinčného domu by mala byť len začiatkom. „Pohrávame sa s 
myšlienkou takouto formou dať vyrobiť aj takzvanú Šestnástku, kde bývali počas svojho pobytu v Spišskej richtári 
16 spišských miest (dnes na jej mieste stojí zimný štadión), či historické jadro nášho mesta z 19. storočia, ktoré 
by mohlo byť zaujímavé ako pre domácich tak aj pre návštevníkov,“ uzavrel. 

http://spisska.dnes24.sk/spisska-ma-maketu-provincneho-domu-pozrite-si-tento-unikat-na-fotkach-292311


Parádnu maketu Provinčného domu si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Viaceré zo zranených detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostávajú v 

nemocniciach 
[23.02.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: info.sk;zdroj: TASR;Foto: Facebok] 

 
http://www.info.sk/sprava/142627/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostavaju-v-
nemocniciach/ 

 
 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach 

v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 
Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 

V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 
previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom 
stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila 
pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: info.sk, zdroj: TASR, Foto: Facebook 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Viaceré zo zranených detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v 

nemocniciach 
[23.02.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: info.sk;zdroj: TASR;Foto: Facebok] 

 
http://www.info.sk/sprava/142627/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-
nemocniciach/ 

 
 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach 

v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 
Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 

http://www.info.sk/sprava/142627/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostavaju-v-nemocniciach/
http://www.info.sk/sprava/142627/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostavaju-v-nemocniciach/
http://www.info.sk/sprava/142627/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-nemocniciach/
http://www.info.sk/sprava/142627/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-nemocniciach/


V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 
previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom 
stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila 
pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: info.sk, zdroj: TASR, Foto: Facebook 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Známi Novovešťania si radi pochutia tiež: Zistili sme ich obľúbené jedlá 
[23.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/znami-novovestania-si-radi-pochutia-tiez-zistili-sme-ich-oblubene-jedla-292322 

 
 

Svoje obľúbené jedlá má vari každý z nás. A platí to aj pre známych Novovešťanov. Veď sledujte… 
Jedlo patrí k nášmu životu. No najviac sa dokážeme potešiť, keď nám na stole pristane práve to naše 

obľúbené. Tak je to aj u našich známych rodákov či obyvateľov Spišskej Novej Vsi. My sme sa na viacerých 

obrátili a tí nám prezradili, aké sú práve ich obľúbené jedlá a zároveň aj to, akí sú kuchári. 
Naj jedlo primátora 
Zaujímalo nás aj, aké jedlá obľubuje prvý muž Spišskej Novej Vsi. „Ja ako väčšina mužov mám rad mäsité 

jedlá, takže hocičo z mäsa,“ priznal primátor Ján Volný. Ako však doplnil, prvé jedlo, na ktoré sa teší, keď sa 
vracia po dlhšej dobe domov sú bryndzové halušky. „Je to pre mňa sviatočné jedlo. Nejem ho často, ale mám ho 
rád,“ prezradil. 

A aký je primátor kuchár? „ Dá sa povedať, že podpriemerný a varenie nechávam na odborníkov. Viem však 
spraviť čaj či praženicu. Keď je manželka mimo domu, radšej to riešim suchou stravou,“ zasmial sa. 

Morské živočíchy či polievka 
Oslovili sme aj známeho bývalého hokejistu a súčasného poslanca mestského zastupiteľstva Ľubomíra Vaica, 

aby nám prezradil akú kuchyňu či jedlo má najradšej. „Nie som presne vyhradený na jedlo ale medzi moje 
najobľúbenejšie, keď som doma, patrí určite sviečková, no nepohrdnem ani kuracinou,“ povedal s tým, že počas 
profesionálnej kariéry veľa cestoval a obľúbil si aj ryby a iné morské živočíchy, ktoré preferuje hlavne na 
dovolenkách. „Čo sa týka varenia, tak cestoviny či kuracie mäso zvládam, no ostatné veci nechávam na 
odborníkov a na manželku,“ doplnil. 

Novoveská fitness trénerka Viktória Dolanská preferuje zase skôr polievky a miluje polievku hokaido. Ako 
povedala, varí si pre seba každý deň, keďže má svoju stravu, čo sa týka zdravého životného štýlu. „Viem však 
navariť čokoľvek, keď ide o rodinu, snažím sa im splniť priania na čo majú chuť," dodala. 

Spoko zbožňuje kapustu 
Spevák skupiny Smola a Hrušky – Jozef „Spoko“ Kramár pre náš portál priznal, že zbožňuje kapustu a čili. 

„Úprimne, som milovník kapustnice a segedínskeho guľášu. Skrátka kyslú kapustu inštinktívne vyhľadávam a 
niekedy sa mi o nej aj sníva:) ." Ako doplnil, zároveň je závislý na čili a to až do takej miery, že si ho už dáva aj na 
chleba s maslom a medom. 

Zaujímalo nás aj, ako je na tom spevák s kuchárskym umením. „Som úplne priemerný kuchár a podla 
kuchárskej knihy dokážem uvariť kadečo, ale preferujem jednoduché a rýchle jedla. Kráľovná doobedného 
stravovania je pre mňa určite praženica, tú môžem jesť každý deň. Okrem toho som – aspoň v našej rodine – 
vyhlásený majster zeleninových šalátov a kapustnice," prezradil. 

Zabíjačkové špeciality 
Riaditeľ oranžového gymnázia Jozef Kačenga podľa jeho slov preferuje tradičné slovenské jedlá – halušky, 

guláše, všetko z kyslej kapusty a samozrejme zabíjačkové špeciality. „Musím však priznať, že okrem toho, že rád 
jem, veľmi rád aj varím,„doplnil s tým, že navarí všetko, keď ho manželka k tomu pustí. „O tom, ako varím by však 
vedeli viac povedať moji najbližší, ktorých jedlom rozmaznávam a varím im na objednávku.“ 

Držky na rôzny spôsob 
A čo najradšej jedáva náčelník mestskej polície Michal Komara? „Obľúbené mám držky na rôzny spôsob, ale i 

ovarovú polievku, ktorú dokážem jesť aj päťkrát za sebou, samozrejme, musí mať svoju kvalitu. Preferujem jedlá 
slovenské a mojej mamky, na ktorých som vyrastal, boli to jednoduché, ale hlavne zdravé jedlá, chuť na nich mi 
ostala dodnes." 

http://spisska.dnes24.sk/znami-novovestania-si-radi-pochutia-tiez-zistili-sme-ich-oblubene-jedla-292322


Čo sa však týka varenia, Komora uviedol, že je ženatý už 35 rokov a prístup k sporáku má zakázaný – čo až 
tak nevadí, lebo jeho varenie je obmedzené na uvarenie párok či leča. „Moja manželka však denne vyvára 
niekoľko jedál, keďže v rodinnom dome žijeme štyri generácie a všetci sme napriek rôznorodým chutiam veľmi 
spokojní. Niekedy to s jedením až preháňa, ale ako sa hovorí, láska ide cez žalúdok," uzavrel náčelník mestskej 
polície. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Viacero detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v nemocniciach 
[23.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/viacero-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-nemocniciach-cl569463.html 

 
 

Na archívnej snímke osobné auto, ktoré narazilo do detí pri obci Spišské Bystré. 
Poprad 23. februára (TASR) – Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské 

Bystré, ostávajú v nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav 
jedného z nich je kritický. 

Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 

V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 
previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. "Dieťa bolo prijaté v kritickom 
stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila 
pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližš ie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Tipy na víkend 24. a 25. februára 
[23.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20762580/tipy-na-vikend-24-a-25-februara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
SOBOTA 24. 2. 
Dobrodružstvo s Jančiči 
KOŠICE. V sobotu o 17.00 hod. v Historickej radnici deťom zaspieva a veľa ich naučí Jančiči s kamarátmi 

mackom Brumkom a psíkom Peťkom Chlpáčikom. 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 24. 2. na turistiku do Vysokých Tatier po trase: Štrbské pleso – 

Popradské pleso – Popr. pleso, zastávka (8 km). Zraz na ŽS, odchod rýchlika 8.07 hod. Vedie I. Lipták. 
CINEMAX 
KOŠICE. 15:17 Paríž o 17.30, Coco o 15.20, Čierny panter o 15.40, 20.50, 3D o 18.10, Jumanji: Vitajte v 

džungli o 15.10, Muž vo vlaku o 20.40, Nočná hra o 20.30, Obyčajná tvár o 16.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 

http://www.24hod.sk/viacero-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-nemocniciach-cl569463.html
https://korzar.sme.sk/c/20762580/tipy-na-vikend-24-a-25-februara.html


15.50, 18.30, 21.00, Podoba vody o 17.40, Pračlovek o 16.20, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 3D o 
15.30, The Disaster Artist o 20.10, Večne tvoja neverná o 19.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.40 hod., 
Čierny panter o 13.00, Ferdinand o 13.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 13.40, Pračlovek o 13.50, Snehová 
kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 13.10, 14.20 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Nočná hra o 20.20, Pračlovek o 14.00, 16.10, The Post: Aféra v Pentagone o 20.10, Večne tvoja 

neverná o 18.20, Čierny Panter o 15.50, 17.50, 19.50, Podoba vody o 17.30, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.00, 
18.00, 20.00, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 14.20, 15.40, Coco o 13.30, Ferdinand o 13.50 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Pračlovek o 15.00, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 16.45, Exhibition on screen: Impresionisti a 

muž, ktorý ich stvoril o 19.00, Dovidenia tam hore o 20.50 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Hoffmannove poviedky o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. PST - Priestor Súčasného Tanca: JUMIKA o 11.00 a 15.00, Nu Form Folk: Katarzia (SK), Ragnar 

Ólafsson (IS) o 20.30 hod. 
O troch grošoch 
PREŠOV. V sobotu o 16.00 hod. sa môžu návštevníci Literárnej kaviarne Viola tešiť na rozprávku O troch 

grošoch. 
Karin Sarkisjan a Tomáš Vlíček 
PREŠOV. Koncert Karin Sarkisjan začne v sobotu o 19.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. V Prešove bude 

mať na koncerte svoju premiéru. 
PechaKucha Night Prešov 
PREŠOV. PechaKucha Night Prešov vol. 16 prinesie v sobotu o 20.20 hod. vo Wave klube ďalšiu časť 

PechaKucha Night. 
Retro Lysá 
DRIENICA. Zraz turistov zo všetkých svetových strán bude v sobotu v Drienici. 
Kino Klub Revúca 
REVÚCA. Od 17.00 hod. Pračlovek (animovaný/ komédia, Francúzsko/ Veľká Británia 2018, 88 min.), od 

19.30 hod. The Post: Aféra v Pentagone (dráma, USA 2017, 116 min.). 
Dni v daždi 
ROŽŇAVA. V sobotu o 19.00 hod. sa v divadle Actores v začne predstavenie Dni v daždi. 
Tradičná zabíjačka 
KRH. PODHRADIE. V sobotu sa o 10.00 hod. začne v kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí Tradičná 

zabíjačka. O 19.00 hod. príde nad koncert All devils. Organizátormi sú Monsters RV. 
Zázrak 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h. si môžete pozrieť divadelné spracovanie starých povestí 

a balád. 
Charleyho teta 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. si v Spišskom divadle môžete pozrieť hru Charleyho teta. 

Putovanie za históriou Tatranskej Lomnice 
TATRY. O 9.30 h. bude zraz pri TEŽ. Uskutoční sa kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a 

zaujímavostiach. 
Korčuľovanie pre verejnosť 
TREBIŠOV. Ľadová plocha zimného štadióna bude k dispozícii pre verejnosť. V sobotu od 14.00 hod. do 

16.00 hod. 
NEDEĽA 25. 2. 
Tančiareň pre seniorov 
KOŠICE. V Kulturparku sa v nedeľu o 15.00 hod. stretnú seniori, ktorí sa nehanbia predviesť svoje tanečné 

kreácie na parkete. 
CINEMAX 
KOŠICE. 15:17 Paríž o 17.30, Coco o 15.20, Čierny panter o 15.40, 20.50, 3D o 18.10, Jumanji: Vitajte v 

džungli o 15.10, Muž vo vlaku o 20.40, Nočná hra o 20.30, Obyčajná tvár o 16.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 
15.50, 18.30, 21.00, Podoba vody o 17.40, Pračlovek o 16.20, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 3D o 
15.30, The Disaster Artist o 20.10, Večne tvoja neverná o 19.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.40 hod., 
Čierny panter o 13.00, Ferdinand o 13.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 13.40, Pračlovek o 13.50, Snehová 
kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 13.10, 14.20 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Pračlovek o 14.00, Niť z prízrakov o 15.45, S láskou Vincent o 18.10, Daj mi tvoje meno o 20.00 

hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Alžbetina 38) - Podmorská rozprávka o 14.00 a 16.30 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Fialka z Montmartru o 15.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Kváskovanie o 16.00, Kizomba o o 19.00, DanceFabrik o 16.00, Bergman 100: Fanny a Alexander o 

19.00, Nu Form Folk: Justin Lavash (UK/CZ) o 20.30 hod. 



Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Muzikál Nikola Šuhaj začne na veľkej scéne DJZ v nedeľu o 16.00 hod. 
Ako sova líške bájky čítala 
PREŠOV. Ako sova líške bájky čítala, aj o tom sú príbehy zo zvieracej ríše, ktoré porozprávajú deťom v 

nedeľu o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Solivar. 
Kino Klub Revúca 
REVÚCA. Od 14.30 hod. Pračlovek (animovaný/ komédia, Francúzsko/ Veľká Británia 2018, 88 min.), od 

17.00 hod. Večne tvoja neverná (romantický dráma, Česká republika 2017, 92 min.), od 19.30 hod. The Post: 
Aféra v Pentagone (dráma, USA 2017, 116 min.). 

Korčuľovanie pre verejnosť 
TREBIŠOV. Ľadová plocha zimného štadióna bude k dispozícii pre verejnosť. V nedeľu od 17.30 hod. až do 

19.30 hod. 
Sranda banda 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h. je pripravená family show. Neinfantilné energické divadlo 

je popretkávané gagmi tak, aby pobavilo celú rodinu. Show je absolútne unikátna a nikde inde v Čechách a na 
Slovensku ju neuvidíte. 

Chrámový zbor sv. Cecílie 
TATRY. V Tatranskom ľadovom dóme o 15.30 h. sa uskutoční koncert skvostov sakrálnej tvorby. 

[Späť na obsah] 

 
 

47. Jedno zrazené dieťa zo Spišského Bystrého je v kritickom stave 
[23.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20767296/jedno-zrazene-dieta-zo-spisskeho-bystreho-je-v-kritickom-
stave.html 

 
 

V nemocniciach ostáva po nehode viacero zranených školákov. 
Nehoda a zrazené deti pri Spišskom Bystrom 
(6 fotografií) 
POPRAD. Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v 

nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. 
Stav jedného z nich je kritický. 
Nemocnice na Spiši 
Prečítajte si tiež:Auto narazilo do skupiny detí, zranených je dvanásť školákov 
Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

“Jedna z pacientiek bola v piatok s komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie 
pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v 
oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej 
nemocnice,” uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi 

prevádzkuje. 
Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. 
Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 
Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 

deti. 
Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 

špecializované pracoviská v regióne. 
V kritickom stave 
V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 

previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. 
“Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja 

jeho zdravotného stavu,” priblížila hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike 
detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Ťažko zranená v Košiciach 
Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 

Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. 
Dievča vo veku približne 11 rokov malo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany 

Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. 
Bližšie informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to 

nemá povolenie. 
Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 

[Späť na obsah] 
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48. Viaceré zo zranených detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v 

nemocniciach 
[23.02.2018; lekari.sk; 00:00; TASR] 

 
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-Spisskom-Bystrom-ostava-
v-nemocniciach-19363.html 

 
 

Poprad - Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v 
nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je 
kritický.Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. “Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,” uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje.Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými 

zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali 
prepustiť do domácej starostlivosti. V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s 
vážnymi zraneniami okamžite previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. 
“Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho 
zdravotného stavu,” priblížila pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike 
detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na 
tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, 
niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované pracoviská v regióne.Jedno z ťažko zranených detí 
smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej 
ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej 
záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie informácie k jeho aktuálnemu 
zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá povolenie.Vodič podľa štvrtkových 
informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode -pri-Spisskom-Bystrom-ostava-v-
nemocniciach-19363.html 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Viaceré zo zranených detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v 

nemocniciach 
[23.02.2018; lekari.sk; 00:00; TASR] 

 
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-Spisskom-Bystrom-ostava-
v-nemocniciach-19363.html 

 
 

Poprad - Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v 
nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je 
kritický.Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. “Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,” uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje.Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými 

zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali 
prepustiť do domácej starostlivosti. V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s 
vážnymi zraneniami okamžite previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. 
“Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho 
zdravotného stavu,” priblížila pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike 
detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny.Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na 
tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, 
niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na špecializované pracoviská v regióne.Jedno z ťažko zranených detí 
smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej 
ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo podľa hovorkyne Vrtuľníkovej 
záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie informácie k jeho aktuálnemu 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-Spisskom-Bystrom-ostava-v-nemocniciach-19363.html
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zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá povolenie.Vodič podľa štvrtkových 
informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode -pri-Spisskom-Bystrom-ostava-v-
nemocniciach-19363.html 
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50. Viaceré zo zranených detí po nehode pri Spišskom Bystrom ostáva v 

nemocniciach, stav jedného je kritický 
[23.02.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Prešove] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-
nemocniciach/1323656 

 
 

Poprad 23. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Prešove) 
Niektoré z detí, ktoré vo štvrtok (22.2.) poobede zrazilo auto pri obci Spišské Bystré, ostávajú v nemocniciach 

v regióne, iné previezli na špecializované pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 
Na snímke prevrátené auto 22. februára 2018 pri obci Spišské Bystré 
Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,“ uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
TASR potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. 

V Levoči vo štvrtok poobede prijali aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite 
previezli na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. “Dieťa bolo prijaté v kritickom 
stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,“ priblížila 
pre TASR hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a 
intenzívnej medicíny. 

Podľa hovorkyne popradskej nemocnice Sylvie Galajdy ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve 
deti. Vo štvrtok po nehode tam ošetrili celkom šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Jedno z ťažko zranených detí smerovalo hneď po tragickej udalosti do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach, kde ho na umelej pľúcnej ventilácii previezli leteckí záchranári. Dievča vo veku približne 11 rokov malo 
podľa hovorkyne Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Zuzany Hopjakovej ťažké zranenia hlavy. Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu košická nemocnica odmietla poskytnúť, keďže na to nemá 
povolenie. 

Vodič podľa štvrtkových informácií polície do detí narazil, lebo jeho auto dostalo šmyk. 
[Späť na obsah] 

 
 

51. Zranené deti po nehode pri Poprade: Stále v nemocniciach, dve v kritickom 

stave 
[23.02.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/100370/1692145/Zranene-deti-po-nehode-pri-Poprade–Stale-v-nemocniciach–dve-v-
kritickom-stave 

 
 

POPRAD - Vo štvrtok popoludní otriasla celým Slovenskom správa o dopravnej nehode, pri ktorej vodič zrazil 
pri obci Spišské Bystré 12 detí. Niektoré z detí ostávajú v nemocniciach v regióne, iné previezli na špecializované 
pracoviská do Košíc a Martina. Stav jedného z nich je kritický. 

Dve z 12 zranených detí previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. “Jedna z pacientiek bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá pacientka so zlomeninou v oblasti kosti panvy, avšak ľahším poranením, je 
hospitalizovaná na chirurgickom oddelení spišskonovoveskej nemocnice,” uviedla Jana Fedáková zo spoločnosti 
Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

Kritický stav 

https://www.hlavnespravy.sk/viacere-zo-zranenych-deti-po-nehode-pri-spisskom-bystrom-ostava-v-nemocniciach/1323656
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http://www.topky.sk/cl/100370/1692145/Zranene-deti-po-nehode-pri-Poprade--Stale-v-nemocniciach--dve-v-kritickom-stave


Ďalšie dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici. Jej hovorkyňa Alžbeta Sivá 
potvrdila, že by ich v najbližších dňoch mali prepustiť do domácej starostlivosti. V Levoči vo štvrtok poobede prijali 
aj ďalšieho malého pacienta, toho však s vážnymi zraneniami okamžite previezli na špecializované pracovisko 
Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine. “Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho 
poranení je, žiaľ, zlá prognóza vývoja jeho zdravotného stavu,” priblížila hovorkyňa UN Katarína Kapustová s tým, 
že momentálne leží na Klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

[Späť na obsah] 

 
 

52. Auto zrazilo dvanásť detí, obec sa nechystá postaviť chodníky 
[23.02.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/459874-auto-zrazilo-dvanast-deti-obec-sa-nechysta-postavit-
chodniky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Tragická udalosť pri obci Spišské Bystré v okrese Poprad, keď šofér zrazil niekoľko detí, nesie v sebe 
niekoľko nezodpovedaných otázok. Dalo sa nehode predísť? Ako zabezpečiť, aby sa takéto nešťastie 
neopakovalo? 

Hoci ide o cestu tretej triedy, tvorí spojnicu s ďalšími obcami a denne po nej okrem áut prechádza asi 
tridsiatka detí. Inú trasu, ako sa dostať do a zo školy, nemajú. Starosta Marián Luha tvrdí, že výstavbu chodníkov 
neplánujú, pretože ide o nelegálnu osadu. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz oponuje, že 
je to nedostatočný argument. 

Nešťastie sa stalo vo štvrtok popoludní, keď osobné auto dostalo šmyk a vrazilo do skupiny detí, ktoré sa 
vracali zo školy. Pri nehode zasahovala polícia, hasiči, leteckí aj zdravotnícki záchranári. V nemocnici skončilo 
dvanásť detí vo veku od päť do 12 rokov s rôznymi zraneniami, dve sú vo vážnom stave. 

Z pohľadu obce je to komplikované, pretože je to nelegálna kolónia, potom je ťažké niečo riešiť či postaviť. 
starosta Spišského Bystrého Marián Luha 
S vážnymi zraneniami priviezli jedno dieťa na špecializované pracovisko Univerzitnej nemocnice v Martine. 

"Dieťa bolo prijaté v kritickom stave a vzhľadom na typ a rozsah jeho poranení je žiaľ zlá prognóza vývoja jeho 
zdravotného stavu, priblížila pre agentúru TASR hovorkyňa Katarína Kapustová s tým, že momentálne leží na 
klinike detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Ďalšie ťažko zranené dievča vo veku približne 12 rokov utrpelo vážny úraz hlavy. Po napojení na umelú 
pľúcnu ventiláciu bolo v kritickom stave letecky prevezené do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. „Bližšie 
informácie k jeho aktuálnemu zdravotnému stavu neposkytneme, nemáme na to povolenie od rodičov,“ uviedla 
nemocnica. 

Dve zranené deti previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Jedna z pacientok bola v piatok s 

komplikovaným úrazom panvy po konzultácii preložená na vyššie pracovisko do košickej univerzitnej nemocnice 
na kliniku úrazovej chirurgie. Druhá so zlomeninou v oblasti kosti panvy zostala na chirurgickom oddelení. Ďalšie 
dve deti ostávajú s ľahšími povrchovými zraneniami v levočskej nemocnici a v najbližších dňoch by ich mali 
prepustiť do domácej starostlivosti. 

Pri obci Spišské Bystré v okrese Poprad dostalo auto šmyk a vrazilo do skupiny 12 detí. Autor: 
facebbok/Polícia SR 

V popradskej nemocnici ostávajú na tamojšom oddelení úrazovej chirurgie dve deti. Podľa hovorkyne Sylvie 
Galajdy po nehode vo štvrtok ošetrili celkovo šesť pacientov, niektorých z nich prepustili, ďalší smerovali na 
špecializované pracoviská v regióne. 

Starosta obce Spišské Bystré s približne 2 500 obyvateľmi Marián Luha tvrdí, že cesta, po ktorej denne chodí 
asi tridsať detí na vyučovanie, patrí obci. „Je to cesta tretej triedy, ale je asfaltová a spája aj ďalšie dediny – 
Spišské Bystré, Kravany, Vikartovce či Liptovskú Tepličku. Deti denne po nej musia prejsť asi 600 metrov, iná 
trasa tam nie je možná,“ povedal Luha. 

Chodník starosta neplánuje postaviť. „Z pohľadu obce je to komplikované, pretože je to nelegálna kolónia, 
potom je ťažké niečo riešiť či postaviť,“ poznamenal. Priznal, že to nie je prvá nehoda, ktorá sa stala na tejto 
ceste. V minulosti tu bolo viac kolízii, nie však také tragické. „Smrteľnú nehodu sme tu mali tak pred siedmimi či 
ôsmimi rokmi,“ dodal. 

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz si však nemyslí, že je to dobrý argument, najmä keď 
ide o bezpečnosť detí. Existuje viacero rôznych programov, ktoré môžu danú situáciu pomôcť riešiť. „Napríklad 
dotačná schéma nášho úradu umožňuje uchádzať sa o podporu na budovanie chodníkov. Nemal som možnosť 
zistiť to presne, ale predpokladám, že Spišské Bystré sa neuchádzalo o takúto podporu,“ povedal Ravasz. V 
tomto roku podľa neho tiež ministerstvo vnútra spúšťa projekt, kde sa z eurofondov môžu obce uchádzať o oveľa 
väčšie sumy určené aj na úpravy ciest. 

Ravasz pripomína, že dnes je možné vysporiadať nelegálne pozemky pod rómskymi osídleniami, umožňuje to 
legislatíva. „Zákon o pozemkových úpravách sa zmenil a je v platnosti už od minulého septembra. V zásade 
starostova môžu iniciovať takéto procesy, to znamená, že vo vlastnej kompetencii začať pozemkové úpravy, a 
tým pádom sa môže osada zmeniť na legálnu lokalitu,“ podotkol s tým, že postupná legalizácia je lepšia cesta 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/459874-auto-zrazilo-dvanast-deti-obec-sa-nechysta-postavit-chodniky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/459874-auto-zrazilo-dvanast-deti-obec-sa-nechysta-postavit-chodniky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


ako presun celej osady. „To, že je lokalita na nelegálnom pozemku, a tak obec nebude investovať do 
bezpečnosti, to nevidím ako silnú argumentáciu,“ skonštatoval. 

Nehoda pri Spišskom Bystrom s 12 zranenými deťmi 
Fotogaléria 6 fotiek 
+3 
Polícia v prípade nehody nemá zatiaľ nové informácie. „Od nehody neuplynulo ani 24 hodín, stále prebieha 

vyšetrovanie,“ povedal v piatok krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik. Predbežné šetrenie ukazuje 
na to, že auto pravdepodobne dostalo šmyk. 

Dopravný analytik Ján Bazovský pre Pravdu uviedol, že príčin nehody mohlo byť viac. Mohlo ísť o šmykľavý 
povrch cesty, šofér mohol chodcov neskoro zaregistrovať, zľakol sa a neprimerane reagoval. „V kombinácii s 
nepriaznivým stavom vozovky však jeho reakcia bola neúčinná,“ poznamenal analytik. Ďalšia vec je, že tam 
mohol byť aj nesprávny spôsob jazdy. Bazovský pripustil, že vyšetrovanie bude zložité, pretože ide o malé deti, 
ktoré sa môžu na ceste správať nevyspytateľne. 

A deti zatiaľ chodia do školy a potom domov po ceste bez chodníka… 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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53. Embraco má presunúť výrobu na Slovensko. Taliani protestne vyšli do ulíc 
[23.02.2018; ekonomika.sme.sk; Ekonomika / Firmy; 00:00; Michaela Štalmach Kušnírová] 

 
https://ekonomika.sme.sk/c/20767114/embraco-ma-presunut-vyrobu-na-slovensko-taliani-protestne-vysli-
do-ulic.html 

 
 

Kým Embraco z Talianska odchádza, do krajiny sa od nás naopak sťahuje výroba švédsky výrobca 
hygienických produktov Essity. 

BRATISLAVA. Ľudia držia v rukách transparenty a vlajky. “Americká hanba. Nevidí, nepočuje, nič nehovorí”, 
píše sa na jednom z plagátov. Zamestnanci firmy Embraco v Taliansku vyšli koncom januára do ulíc protestovať 
proti odchodu podniku z krajiny. 

Skončiť má závod na severe Talianska, o prácu tam tak môže prísť 497 ľudí. O pláne zamestnancov 
informovalo samotné Embraco, ktoré patrí pod americký koncern Whirlpool. 

Tento týždeň zahraničné média priniesli správu, že výrobu chce firma presunúť na Slovensko. Že ide o veľmi 
pravdepodobný scenár, potvrdili aj zdroje denníka SME. 

Zaoberať sa tým chce Komisia 
Situácia v Taliansku je napätá. Pracovník Embraco Daniel Simoni sa dokonca v utorok pripútal povrazom k 

bráne do podniku. “Nechcem sa vzdať, je to fabrika, ktorá ma živila 25 rokov,” povedal pre zahraničné médiá. 
((piano)) 
Správy o presune prišli pár dní pred parlamentnými voľbami, čo využili opozičné strany, ktoré dlhodobo 

obviňujú Európsku úniu z viacerých ekonomických problémov krajiny a priliali do diskusie viac emócií. 
Prečítajte si tiež:Taliani sa v Bruseli sťažujú na slovenskú štátnu pomoc, prichádzajú o investorov 
Taliansky minister priemyslu Carlo Calenda preto tento týždeň v Bruseli presvedčal eurokomisárku pre 

hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovú, že Slovensko o Embraco zabojovalo cez nelegálnu štátnu pomoc. 
Komisárka uviedla, že presun bude pozorne sledovať. 

“Je evidentné, že systém nefunguje tak, ako by mal,” povedal Calenda s tým, že ekonomicky slabšie krajiny 
berú pracovné miesta silnejším krajinám aj vďaka finančnej podpore Únie. 

“Jedna vec je konkurovať Francúzsku, Nemecku či Španielsku. Druhá súperiť s tými, ktorí majú oveľa nižšiu 
úroveň nákladov,” dodal pre agentúru Reuters. 

Koniec výroby pre vysoké náklady priznáva aj samotná firma. “Rozhodnutie je motivované faktom, že v 
priemyselnej výrobe kompresorov vládne tvrdá konkurencia a taliansky závod dlhodobo nevykazoval priaznivé 
ekonomické ukazovatele,” povedala pre SME hovorkyňa slovenského Embraca Emília Gondeková. 

Na východe sa im darí 
Reakcie na koniec výroby sú až neporovnateľné s tým, ako u nás ľudia reagovali na informácie o zatváraní 

fabriky Samsungu vo Voderadoch. V oboch prípadoch ide spoločnosti s nízkou pridanou hodnotou. Embraco v 
Taliansku vyrába kompresory do chladničiek. 

To isté robí firma aj u nás v Spišskej Novej Vsi, kam by sa zrejme mala výroba aj presunúť. Mohlo by tam 

vzniknúť 500 nových pracovných miest. 
Podľa odborárov v Embracu na Slovensku v súčasnosti pracuje 2390 ľudí, z toho 150 cez personálne 

agentúry. Priemerná mzda bez manažmentu, teda pre operátorov výroby sa v hrubom má pohybovať na úrovni 
940 eur. 

Podľa Finstatu sa spoločnosti u nás darí. V roku 2016 dosiahla zisk 7,8 milióna a tržby 222 miliónov eur. 
Embraco informácie o presune na Slovensko nekomentovalo. Už v roku 2002 ale podľa manažérky Vincott 

People Jany Mesárovej do Spišskej Novej Vsi presunulo firmu práve tiež z Talianska. 

Oficiálne o plánoch nevie ani slovenská vláda či ústredie práce. Podľa hovorcu ministerstva hospodárstva 
Maroša Stana podnik zatiaľ kvôli presunu nepožiadal o žiadny investičný stimul. 

https://ekonomika.sme.sk/c/20767114/embraco-ma-presunut-vyrobu-na-slovensko-taliani-protestne-vysli-do-ulic.html
https://ekonomika.sme.sk/c/20767114/embraco-ma-presunut-vyrobu-na-slovensko-taliani-protestne-vysli-do-ulic.html


“Vyjadrenia talianskych predstaviteľov vnímame čisto v kontexte politiky a predvolebnej kampane. Minister 
Peter Žiga sa už na stretnutí s veľvyslancovi Talianskej republiky ohradil proti nepravdivými tvrdeniam a 
výmyslom,” dodal Stano. 

Embraco dostalo od slovenskej vlády stimuly už dvakrát. V roku 2010 v hodnote 6,5 milióna eur na rozšírenie 
výroby. Druhýkrát v roku 2014 v hodnote 900-tisíc na nové vývojové centrum. 

Jedna prichádza, druhá odchádza 
Kým Embraco z Talianska odchádza, do krajiny sa od nás naopak sťahuje výroba švédsky výrobca 

hygienických produktov Essity. Firma plánuje do roku 2020 zavrieť závod v Hlohovci, kde v súčasnosti pracuje 70 
ľudí. 

Dôvodom má byť snaha optimalizovať výrobu obrúskov v Európe. “Ako zodpovedný zamestnávateľ sa 
budeme počas prechodného obdobia snažiť nájsť čo možno najlepšie riešenia pre našich zamestnancov v 
Hlohovci,” povedal Andreas Greiner z Essity. 

Okrem Hlohovca má spoločnosť v súčasnosti závod na výrobu hygienických vložiek v Gemerskej Hôrke, kde 
dnes zamestnáva 850 ľudí. 
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54. V Spišskej očakávajte poriadne mrazy: Veď sledujte, až ako má padnúť 

teplota! 
[23.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-ocakavajte-poriadne-mrazy-ved-sledujte-az-ako-ma-padnut-teplota-
292299 

 
 

Pripravte sa na nepríjemnú kosu. Meteorológovia okres Spišská Nová Ves varujú pred poriadnymi mrazmi. 

Veď si to pozrite… 
V Spišskonovoveskom okrese je treba rátať s poriadnou kosou. Meteorológovia Slovenského 

hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pre náš okres vydali výstrahy pred nízkymi teplotami. 
Výstraha prvého stupňa platí pre 24. február od 00:00 do 08:00 hod. „V okrese Spišská Nová Ves sa 

ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu –15 – –18 °C. Nízka teplota predstavuje potenciálne 
nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a 
oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia.,“ upozorňujú odborníci. To však ešte nie je všetko. 

Pre náš okres totiž platí aj výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami a to pre 25.2. od 00:00 do 08:00 
hod. „V okrese Spišská Nová Ves sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu –20 – –22 °C. 

Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v 
danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká," upozorňujú 
meteorológovia. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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55. Prvé čísla o nezamestnanosti v tomto roku: Ako je to s robotou v 

Rožňavskom okrese? 
[23.02.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
http://roznava.dnes24.sk/prve-cisla-o-nezamestnanosti-v-tomto-roku-ako-je-to-s-robotou-v-roznavskom-
okrese-292336 

 
 

Prvá štatistika v tomto roku je vonku. Pozrite, ako vyzerali rady na úrade práce v našich končinách. 
Správu s informáciami o vývoji nezamestnanosti za január 2018 za jednotlivé okresy zverejnil ÚPSVaR vo 

svojich štatistikách. Tá prezradila, ako momentálne vyzerá situácia na úrade práce v okrese Rožňava. 
Prvé čísla o nezamestnanosti v tomto roku hovoria, že v celej Slovenskej republike bolo ku koncu januára 

zaevidovaných 197 268 uchádzačov o zamestnanie. Najviac zaevidovaných bolo v Prešovskom kraji, a to 47 016 
uchádzačov, najmenej zase v Trnavskom kraji, 9 868 uchádzačov. 

V Košickom kraji hlásili úrady na konci januára celkom 43 293 ľudí uchádzajúcich sa o prácu, pričom prítok bol 
za mesiac 3 717 uchádzačov. Naopak, úrady práce v kraji opustilo v januári 3 431. 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-ocakavajte-poriadne-mrazy-ved-sledujte-az-ako-ma-padnut-teplota-292299
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-ocakavajte-poriadne-mrazy-ved-sledujte-az-ako-ma-padnut-teplota-292299
http://roznava.dnes24.sk/prve-cisla-o-nezamestnanosti-v-tomto-roku-ako-je-to-s-robotou-v-roznavskom-okrese-292336
http://roznava.dnes24.sk/prve-cisla-o-nezamestnanosti-v-tomto-roku-ako-je-to-s-robotou-v-roznavskom-okrese-292336


V okrese Rožňava bolo k januáru zaregistrovaných 5 492 uchádzačov o zamestnanie. Prítok uchádzačov v 
januári bol 404, odtok činil 368 ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti v našom okrese bola 15,66 percent, 
pričom za celé Slovensko to bolo 5,88 percent. 

Pre porovnanie, v susednom Revúckom okrese bola k tomu istému mesiacu miera evidovanej 
nezamestnanosti 15,80 percent, (3 907 uchádzačov o zamestnanie), a v okrese Spišská Nová Ves evidovali 

mieru evidovanej nezamestnanosti 8,02 percent (4 761 uchádzačov). 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

56. Cez víkend majú byť extrémne mrazy, pre náš okres hlásia do -19 °C 
[23.02.2018; dnes24.sk; Lučenec; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

 
http://lucenec.dnes24.sk/cez-vikend-maju-byt-extremne-mrazy-pre-nas-okres-hlasia-do-19-c-292328 

 
 

Cez víkend začne nielen nad naše územie, ale aj nad ďalšie rozsiahle časti Európy prúdiť veľmi studený 
vzduch od severovýchodu. 

Na nízke teploty upozorňuje aj SHMÚ, ktorý vydal na nedeľu 25. februára výstrahu 1. aj 2. stupňa pre viaceré 
okresy, najmä na strednom a severnom Slovensku. 

Výstraha 2. stupňa platí vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja. V okrese Banská Štiavnica môže 
podľa SHMÚ klesnúť teplota v nedeľu do rána na –20 °C. 

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Zvolen môže v nedeľu do 
8.00 hodiny klesnúť teplota na –22 °C. Podobné to má byť v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves, 

Kežmarok, Levoča, Poprad a Liptovský Mikuláš. 
Nízke teploty a 1. stupeň výstrahy hlásia pre náš okres v nedeľu od 00:00 do 08:00. V okrese Lučenec sa 

ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu –15 až –19 °C. 
Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. 

Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. 
Ilustračné foto, TASR 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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57. Cez víkend dorazia na Slovensko extrémne mrazy: Teploty môžu klesnúť na 

-23 °C! 
[23.02.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Lucia Šútorová] 

 
http://poprad.dnes24.sk/cez-vikend-dorazia-na-slovensko-extremne-mrazy-teploty-mozu-klesnut-na-23-c-
292291 

 
 

Teploty budú poriadne klesať. Pre časť Slovenska vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa. 
Cez víkend začne nielen nad naše územie, ale aj nad ďalšie rozsiahle časti Európy prúdiť veľmi studený 

vzduch od severovýchodu. Tento vzduch bude suchý a počas noci sa tak bude veľmi výrazne prechladzovať. 
Informuje o tom portál imeteo.sk. 

Do poriadne zamrznutého rána by sme sa mali zobudiť v nedeľu 25. februára. „Na našom území poklesnú 
teploty do rána na –8 až –15°C. V dolinách a v kotlinách však bude výrazne chladnejšie. Teploty môžu klesať na 
–16 až –23°C,“ uvádza imeteo.sk. 

Zima nebude len u nás, podľa imeteo.sk sa v nedeľu ráno očakávajú nízke teploty v mnohých oblastiach 
Európy. „Studený vzduch z Ruska totiž zatečie až nad Pyreneje,“ dodáva imeteo.sk. 

Výstrahy pred nízkymi teplotami 
Na nízke teploty upozorňuje aj SHMÚ, ktorý vydal na nedeľu 25. februára výstrahu 1. aj 2. stupňa pre viaceré 

okresy, najmä na strednom a severnom Slovensku. Výstraha 2. stupňa platí vo viacerých okresoch 
Banskobystrického kraja. V okrese Banská Štiavnica môže podľa SHMÚ klesnúť teplota v nedeľu do rána na –20 
°C. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Zvolen môže v nedeľu do 
8.00 hodiny klesnúť teplota na –22 °C. Podobné to má byť v okresoch Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves, 

Kežmarok, Levoča, Poprad a Liptovský Mikuláš. 

http://lucenec.dnes24.sk/cez-vikend-maju-byt-extremne-mrazy-pre-nas-okres-hlasia-do-19-c-292328
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„Silný mráz predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz 
je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká,“ varuje web 
SHMÚ 

Na –19°C sa môže ochladiť v nedeľu do rána, v okresoch Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prievidza, a v okresoch v Žilinskom a Prešovskom kraji. V okrese 
Levice a Prešov môže teplomer v nedeľu ráno ukázať –15 °C. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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