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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Raj pre zločincov 
[26.07.2018; Plus 7 dní; V TIENI PARAGRAFOV; s. 120,121; jš] 

 
 

V Tatrách sa jedného narkobaróna zbavili, ďalší sa im tam nasťahoval. Slovenské veľhory sú lákadlom pre 
rôzne živly 

Košický podnikateľ Pavol Miškov už roky patrí medzi stálice košickej smotánky. Známy je ešte z čias, keď 
metropole východného Slovenska panoval klan Rezešovcov, ktorí ho nominovali do vedenia tamojších železiarní. 
Miškov je populárny aj v Chorvátsku, konkrétne na ostrove Krk, kde ovládol turistický ruch. Vlastní tam niekoľko 
nehnuteľností, medzi nimi dva hotely, v ktorých v minulosti údajne hostil vskutku vzácnu klientelu. Služby 
rekreačných zariadení patriacich do firemného portfólia Pavla Miškova údajne pravidelne navštevoval dnes už 
zosnulý expredseda Národnej rady SR Pavol Paška, bývalý košický župan Zdenko Trebuľa či rôzni funkcionári z 
ministerstva vnútra. Po dlhšom čase sa tento zámožný košický podnikateľ opäť dostal do rečí. Nejde však o nič 
príjemné. Jeho meno sa totiž spája so šéfom medzinárodného drogového kartelu talianskeho pôvodu Silviom 
Aquinom, ktorý vraj svoj biznis rozbehol v roku 2012 aj na Slovensku. Konkrétne vo Vysokých Tatrách v obci 
Stará Lesná, kde sa cez svojich ľudí dostal k zaujímavej nehnuteľnosti. K wellness hotelu Kontakt, ktorý patril 
práve Pavlovi Miškovovi. 

Staronové informácie: Nešlo však o žiadny nelegálny biznis, ale o dobrovoľný predaj majetku. Na túto 
transakciu už v roku 2013 upozornil práve náš týždenník, ktorý vtedy priniesol informáciu o zadržaní Pavla 
Miškova na ostrove Tenerife. „Zadržali ho s dvoma Talianmi. Policajti si počkali, kým prebehne nejaký obchod, 
podpíšu papiere a odovzdajú si peniaze. Vraj tam zaistili veľkú hotovosť. Dôvodom policajného zásahu mala byť 
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,“ prezradili nám v tom čase dva zdroje, pričom jeden dodal, že išlo o akciu 
zahraničných policajných zložiek, ktoré mali rozpracovaných Talianov. Celá záležitosť išla napokon kamsi do 
stratena. Na svetlo sveta sa opäť dostala v týchto dňoch. Avšak už s oveľa jasnejšími kontúrami, potvrdzujúcimi, 
že Slovensko sa stalo cieľovou krajinou pre skutočne nebezpečnú mafiánsku skupinu, ktorá si jednu zo svojich 
centrál vytvorila práve vo Vysokých Tatrách. V hoteli Kontakt, ktorý Talianom predal Pavol Miškov. Aktuálne na to 
upozornil portál akuality.sk, pre ktorý článok o pôsobení Talianov v našich veľhorách pripravoval s českou 
kolegyňou Petrou Holcovou novinár Ján Kuciak. Text už skompletizovať nestihol, keďže vo februári tohto roka ho 
so snúbenicou Martinou Kušnírovou v ich dome v obci Veľká Mača zavraždil doteraz neznámy páchateľ. Tímu 
zahraničných investigatívnych novinárov sa však po Kuciakovej smrti podarilo poskladať príbeh hodný hádam aj 
filmového spracovania. 

Klan Aquinovcov: Zistili, že hlavou talianskeho klanu, s ktorým biznis uzatvoril košický podnikateľ Pavol 
Miškov, je Silvio Aquino. Išlo o hlavného podozrivého v jednom z najväčších drogových procesov v dejinách 
Belgicka. Oficiálne vyšetrovanie obchodu s kokaínom a jeho pašovania zahŕňalo 34 obvinených. Medzi 
zhabanými vecami bolo viac ako osem miliónov eur v hotovosti, drogách, automobiloch a zbraniach. Proces trval 
viac ako štyri roky. 

Ako uvádza portál aktuality.sk, rodina Aquinovcov sa presťahovala do Belgicka z Talianska v druhej polovici 
60. rokov minulého storočia. Podľa talianskeho antimafiánskeho prokurátora Vincenza Luberta si udržiavala 
vzťahy v severnej Kalábrii. Túto oblasť ovláda klan Zingariovcov, ktorý má pod palcom údajne drvivú väčšinu 
kriminálnych aktivít v regióne vrátane obchodovania s drogami. Rodina Zingariovcov sa v priebehu uplynulých 
desiatich rokov pripojila k mafiánskej skupine ’Ndrangheta, ktorá ovláda okolo 90 percent svetového dovozu 
kokaínu do Európy. 

Silvio Aquino sa narodil a žil so svojím talianskym otcom v 38-tisícovom belgickom meste Maasmechelen. 
Jeho jediné známe oficiálne zamestnanie bola práca v pizzerii. Lenže Silvio si napokon vybral inú kariéru. Stal sa 
kľúčovou postavou svetového obchodu s drogami. Prvý raz ho zatkli v Belgicku v roku 1998, potom v roku 2004 v 
Holandsku za únos muža, ktorý mu namiesto kokaínu predal práškový cukor. O desať rokov ho zas v Belgicku 
zadržali pre zločinecké sprisahanie a pre export 6,5 tony tabliet extázy do Austrálie. 



Premyslené fungovanie: Pri vyšetrovaní v spomenutom megaprípade žalobcovia odhadli, že za osem 
mesiacov, počas ktorých polícia Aquinovcov sledovala, doviezli do Európy 2 400 kilogramov vysokokvalitného 
kokaínu. V priebehu tohto obdobia zarobili najmenej 20 miliónov eur. 

Ich hlavným obchodným artiklom bolo pašovanie kokaínu priamo z Kolumbie. Používali na to zásielky s 
banánmi, pretože ovocie patrí do kategórie rýchlo sa kaziaceho tovaru. Colný proces bol zrýchlený. Úradníci 
väčšinou nechcú riskovať, že sa tovar vinou dôkladnej colnej kontroly pokazí. Aquinovci našli aj spôsob, ako 
predať „maskovacie“ banány. Vytvorili sieť spolupracovníkov v Holandsku, Belgicku a dokonca aj na Slovensku. 
Banány predávali do obchodov s potravinami. 

Slovenská manželka: Ako sa mafián Silvio Aquino dostal do našej krajiny? Cez svoju manželku Slovenku 
Silviu Liškovú pochádzajúcu zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa pre neho stala údajne pilierom života. Podľa 

súdneho spisu s ňou Aquino preberal aj svoju každodennú prácu. Kde a ako sa spoznali, nie je známe, ani to, 
kedy sa o manželovej nezákonnej činnosti dozvedela. Fakt je, že Silvio Aquino sa v roku 2012 začal zaujímať o 
hotel v obci Stará Lesná, v ktorom jeho zákonná polovička pracovala. Dôvodom bola skutočnosť, že mafiánsky 
klan musel riešiť tradičný problém organizovaného zločinu, čo s takým veľkým objemom nelegálnych peňazí a 
ako ich legalizovať. Voľba napokon padla práve na Starú Lesnú. 

V septembri 2012 vraj Silvio Aquino ponúkol majiteľovi wellness hotela Kontakt, podnikateľovi Pavlovi 
Miškovovi, že mu zaň zaplatí tri milióny eur. Predaj prešiel oficiálne cez účtovníka Aquinovcov Vezia Di Passia, 
ktorý kúpil rezort cez svoju spoločnosť Aringo NV. Súd túto transakciu neskôr označil za stratégiu Silvia Aquina, 
aby ho nespájali s praním špinavých peňazí. 

Ja nič, ja muzikant: V súvislosti so všetkým spomenutým sme s otázkami oslovili advokáta Pavla Miškova 
Jaroslava Novického, ktorý nám dal vedieť, že na zverejnené informácie nebudú reagovať. Ale podľa všetkého 
budú vraj celú záležitosť riešiť právnou cestou. Pre portál aktuality.sk však uviedol, že Pavol Miškov hotel 
nepredal ani Aquinovcom, ani Di Passiovi, ale predal akcie svojej firmy Kontakt M, ktorá zariadenie vlastnila, 
spoločnosti Di Passia. Miškov sa pritom označil za známeho a čestného podnikateľa. Od akejkoľvek činnosti 
týkajúcej sa rodiny Aquinovcov sa dištancoval. 

Podľa rozsudku však bol Miškov akýmsi „bábkovým“ riaditeľom hotela, ktorý konal na príkaz Silvia Aquina. On 
bol údajne ten, kto hotel v skutočnosti riadil. 

Ako sme už spomenuli, v júli 2013 Miškova na príkaz belgických úradov zatkli na ostrove Tenerife. Zadržiavali 
ho dva dni. Po výsluchoch ho bez vznesenia obvinenia prepustili. Slovenský podnikateľ dnes tvrdí, že to bola 
procesná chyba, zdroj z belgického súdu však zdôraznil, že Miškova vypočúvali pre jeho úlohu v schéme prania 
peňazí. 

Vila: Silvio Aquino si napokon v tatranskom hoteli zriadil akúsi slovenskú operačnú základňu. Nuž a tamojšie 
prostredie mu podľa všetkého učarovalo. V Starej Lesnej si s manželkou začali budovať modernú luxusnú 
rezidenciu s garážami a bazénom. Hoci je dom takmer hotový, dodnes zíva prázdnotou. V katastri je zapísaný na 
Silviu Liškovú. Jej manžel sa tam však už nikdy nenasťahuje. Nedočkal sa totiž ani konca megaprocesu. V 
auguste 2015, keď s manželkou išli cez zalesnenú oblasť neďaleko Maasmechelenu, ich obkľúčilo niekoľko 
útočníkov. Silvia Aquina zastrelili, jeho manželku zranili. Za vraždu sú stíhaní členovia bosnianskeho klanu 
hamidovičovcov. 

Kde sa momentálne zdržiava Silvia Lišková, nie je známe. Obyvatelia Tatier si však po prepuknutí najnovšej 
kauzy len povzdychli, že mediálne známeho narkobaróna Bakiho Sadikiho sa zbavili, aby pod štíty našich veľhôr 
pribudol ďalší drogový zločinec. Zdá sa, že Vysoké Tatry sú zakliate. (jš) 

—- 
Foto: 
Silvio Aquino: Bol údajne hlavou drogového klanu. 
Hotel: V roku 2012 predal košický podnikateľ Pavol Miškov akcie spoločnosti Kontakt M, ktorá vlastnila známy 

hotel v Starej Lesnej, talianskej firme. Ukázalo, že išlo o podnik talianskych zločincov. 
Vila: Drogový narkobarón Silvio Aquino s manželkou Silviou Liškovou si v Starej Lesnej postavili luxusnú 

nehnuteľnosť. Zatiaľ je prázdna. 
Podnikateľ: Pavol Miškov je už dlhé roky súčasťou košickej smotánky. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Odborníci a mamičky hodnotili slovenské pôrodnice 
[26.07.2018; Zdravotnícke noviny; Aktuálne; s. 3; ja] 

 
 

HPI/rodinka.sk 
Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne, Martine a bratislavskej Petržalke sú tie najlepšie 
Už sedem rokov funguje na Slovensku unikátny projekt, ktorého snahou je poskytnúť komplexné informácie o 

slovenských pôrodniciach. Projekt Sprievodca pôrodnicami porovnáva slovenské pôrodnice a ich hodnotenie 
pripravuje Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk. 

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami, vyhodnocuje medicínske 
indikátory kvality, čím následne vytvorí expertné hodnotenie. Portál rodinka.sk sa na webe sprievodca-
porodnicami.sk zas pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko. Spracovanie týchto 
údajov tvorí hodnotenie mamičiek. Obe hodnotenia sa potom spájajú v celkovom hodnotení. 



Expertné hodnotenie 
Zastúpenie indikátorov a metodika ich vyhodnocovania boli vypracované v spolupráci so Slovenskou 

gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou. 
Všetkých 53 slovenských pôrodníc sa zapojilo do projektu vyplnením dotazníkov. „Na základe komunikácie s 

jednotlivými oddeleniami vidím, ako sa zlepšuje povedomie o porovnávaní kvality. Pôrodnice už berú ako vec 
prestíže, že sú vyhodnocované v našom rebríčku,“ povedal riaditeľ HPI MUDr. Tomáš Szalay, PhD. 

V roku 2017 bolo v slovenských pôrodniciach 57 473 pôrodov. Oproti roku 2016 je to nárast o 446 pôrodov. 
Najviac vzrástol počet pôrodov v bratislavskom a košickom kraji. V priemere pripadá na jednu pôrodnicu 1 084 
pôrodov za rok. V počtoch pôrodov sa jednotlivé pôrodnice líšia. Ani nie 300 pôrodov bolo v Revúcej, čo je 
najmenej pôrodov za rok. Na druhej strane najviac pôrodov, takmer 3 400, bolo v Petržalke. 

V projekte sa sledovali aj cisárske rezy. „Vlani prebehli tri pôrody z desiatich formou cisárskeho rezu,” uviedla 
odborná garantka projektu MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. Oproti prechádzajúcemu roku ide o nárast, hoci 
minimálny. WHO považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 percent. Zdravotnícka organizácia 
pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 percent znižuje materskú a 
novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality. 

Spomínaný ideálny podiel však spĺňajú len dve slovenské pôrodnice, a to pôrodnica Partizánske a Trenčín. 
Na druhej strane je rekordérom pôrodnica Topoľčany, kde je podiel cisárskych rezov takmer 53 percent. 

Perinatálna úmrtnosť zahŕňa mŕtvorodenosť a úmrtnosť detí do 7 dní po narodení. V perinatologických 
centrách je vyššia, keďže sa tam centralizujú rizikové prípady. Do tohto vysvetlenia nezapadá Revúca, hoci jej 
výsledky môžu byť skreslené nízkym počtom pôrodov v miestnej pôrodnici. Najhoršie výsledky v tomto prípade 
boli v pôrodnici Prešov – Monoblok s perinatálnou úmrtnosťou 19,2 ‰. Hodnotu 0,0 ‰ perinatálnej úmrtnosti mali 
tri pôrodnice – Bánovce nad Bebravou, Snina a Brezno. 

Pozitívne je tiež zistenie, že medziročne sa slovenské pôrodnice zlepšili v expertnom hodnotení v priemere o 
3,8 percentuálneho bodu. Najväčšie zlepšenie (až o 20 bodov) zaznamenala pôrodnica v Michalovciach, ktorá 
získala ocenenie Skokan roka. 

Hodnotenie mamičiek 
Na portáli www.sprievodcaporodnicami. sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca 

mája tohto roku 2 944 matiek. Matky odpovedali celkovo na 14 otázok. Z nich najvyšší počet bodov získali 
pôrodnice za odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 90,6 percenta), potom umožnenie prítomnosti 
sprevádzajúcej osoby (88,8 percenta) a vybavenie pôrodného traktu (88,7 percenta). 

A najmenej bodov získali pôrodnice za podporu skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (70,7 percenta 
žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 53,7 percenta žien bolo so svojím dieťaťom aj dve hodiny 
po pôrode), ďalej za kvalitu predpôrodnej prípravy (75,9 percenta) a za podporu dojčenia (77,1 percenta). 

„Subjektívne hodnotenie mamičiek sa medziročne zlepšilo vo všetkých otázkach. Výsledky avšak stále 
poukazujú na dve problémové oblasti,“ zhrnula odpovede matiek šéfredaktorka portálu rodinka. sk Eva Pavlíková. 

Ženy v pôrodniciach volajú po väčšej podpore, po pomoci v novej životnej situácii. Nie sú spokojné s 
predpôrodnou prí pravou, ktorá nie je kvalitná alebo nie je v pôrodniciach vôbec. Rovnako im chýba podpora 
dojčenia. Volajú teda po čase, ktorý by im bol ochotný v našich pôrodniciach niekto kvalitne venovať. 

Najhoršie hodnotenia získal bonding, teda možnosť stráviť výnimočný čas so svojím bábätkom hneď prvé dve 
hodiny po pôrode. S výnimkou piatich pôrodníc všetky ostatné deklarujú, že bonding umožňujú. Odpovede matiek 
však nekorešpondujú s týmito deklaráciami. 

Celkové hodnotenie 
Výsledok celkového hodnotenia predstavuje spojenie expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek. Autori v 

celkovom hodnotení pôrodnice rozdeľujú do štyroch kategórií podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri 
pôrodnici. Tým zohľadnili odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych 
zariadeniach. 

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa 
vybavenosti a schopnosti zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom. Najvyššiu úroveň starostlivosti 
poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných 
regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o 
tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Na Slovensku je 6 perinatologických centier – UN 
Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – 
Trieda SNP. (ja) 

— 
„Najväčšie zlepšenie zaznamenala pôrodnica v Michalovciach, ktorá získala ocenenie Skokan roka. 
— 
Top 3 pôrodnice podľa expertného hodnotenia 
Miesto / Pôrodnica / Celkové hodnotenie (počet bodov zo 100) 
1. Fakultná nemocnica Trenčín 90,2 
2. Univerzitná nemocnica Martin 87,6 
3. Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 85,7 
Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek 
1. Univerzitná nemocnica Martin 91,3 % 
2. NsP Spišská Nová Ves 91,0 % 

3. GPN Koch 89,1 % 
Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia 
Kraj / Pôrodnica / Hodnotenie 



BA Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 85,7 
BB FnSP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 79,8 
KE NsP Š. Kukuru Michalovce 75,9 
NR Fakultná nemocnica Nové Zámky 74,6 
PO Nemocnica A. Leňa Humenné 80,4 
TN Fakultná nemocnica Trenčín 90,2 
TT NsP Dunajská Streda 74,2 
ZA Univerzitná nemocnica Martin 87,6 
Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek 
BA Sanatórium KOCH 89,1 % 
BB Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota* 82,9 % 
KE NsP Spišská Nová Ves 91,0 % 

NR Nemocnica Topoľčany 88,6 % 
PO NsP Sv. Jakuba Bardejov* 89,4 % 
TN Nemocnica Partizánske 88,1 % 
TT Nemocnica A. Wintera Piešťany 84,1 % 
ZA Univerzitná nemocnica Martin 91,3 % 
*Počet zozbieraných dotazníkov neprevyšoval 5 % pôrodov za minulý rok. Do celoslovenského rebríčka boli 

zahrnuté len pôrodnice s vyšším podielom zodpovedaných dotazníkov, v krajských rebríčkoch sú zahrnuté všetky 
pôrodnice. 

— 
Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2017 
+ 
pôrodnica / počet pôrodov 
Bratislava – Antolská 3 361 
Bratislava-Ružinov 2 795 
Bratislava-Kramáre 2 232 
Trenčín 2 080 
Košice-Šaca 1 923 
- 
pôrodnica / počet pôrodov 
Revúca 298 
Snina 334 
Svidník 352 
Kráľovský Chlmec 364 
Myjava 424 
— 
Pôrodnice s najvyšším a najnižším podielom cisárskych rezov za rok 2017 
+ 
pôrodnica / podiel cis. rezov 
Topoľčany 52,8 % 
Komárno 49,5 % 
Nitra 47,6 % 
Nové Zámky 46,5 % 
Bratislava – Antolská 42,8 % 
Bratislava-Kramáre 41,4 % 
- 
pôrodnica / podiel cis. rezov 
Partizánske 14,2 % 
Trenčín 14,6 % 
Kežmarok 15,7 % 
Brezno 16,2 % 
Spišská Nová Ves 18,0 % 

Trstená 18,8 % 
— 
Pôrodnice s najväčšou a najmenšou perinatálnou úmrtnosťou za rok 2017 
+ 
pôrodnica / perinatálna úmrtnosť (‰) 
Prešov – Monoblok 19,2 
Košice – Trieda SNP 14,3 
Revúca 13,3 
Poprad 9,5 
Nové Zámky 8,5 
- 
pôrodnica / perinatálna úmrtnosť (‰) 
Bánovce n/B 0,0 
Snina 0,0 



Brezno 0,0 
Michalovce 0,3 
GPN Koch 0,9 
— 
Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti 
Miesto / Úroveň neonatologickej starostlivosti / Pôrodnica / Hodnotenie 
1. / I / GPN Koch / 164,8 
1. / II / NsP Spišská Nová Ves / 162,7 

1. / III / Fakultná nemocnica Trenčín / 174,6 
1. / III+ / Univerzitná nemocnica Martin / 178,9 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Pite len vodu na Podlesku! 
[26.07.2018; Nový Čas; Regióny; s. 8; Zdeněk Kovář] 

 
 

Studničky v Slovenskom raji ohrozujú zdravie 
Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Pozor na vodu! V Slovenskom raji vyhovuje len jedna studnička - na Podlesku v 

Hrabušiciach. Ostatných šesť, ktoré hygienici kontrolovali, nespĺňaj kritériá pre pitnú vodu. Turisti by ju teda 
nemali piť. Vyvarujú sa tak prípadných zbytočných zdravotných komplikácií. Znečistenie pochádza najmä od 
turistov, ktorí často a radi vykonávajú telesné potreby v blízkosti prameňov. 

Každému, kto sa napije z rizikových studničiek na Kláštorisku, v Kyseli, Suchej Belej, Klauzoch, Pod tiesninou 
a Kláštorskej ceste, hrozia črevné ochorenia. Potvrdili to rozbory vzoriek vody. „Sledovali sme mikrobiologické 
ukazovatele, fyzikálno-chemické a biologické. Prekročené hodnoty boli v oblasti mikrobiologickej,“ uviedla vedúca 
oddelenia hygieny v Spišskej Novej Vsi Jana Murková. Voda zo studničiek s nevhodnou mikrobiologickou 

kvalitou môže spôsobiť ochorenia, ako sú gastroenteritídy či dyzentéria. Najhoršie dopadli studničky pri Klauzoch 
a Pod tiesninou. Odborníci sledovali len 30 ukazovateľov, no pri komplexnom rozbore analyzujú až 90. A čo 
vyhodnotili ako príčinu znečistenia? „Jedným z dôvodov môže byť aj znečistenie turistami, ktorí vykonávajú 
potrebu v ich okolí. Takisto aj zver. Vodu rozhodne neodporúčame konzumovať. Budeme kontrolovať aj ďalších 
zhruba 20 studničiek,“ dodala hygienička. Vyhoveli len vzorky zo studničky pri vstupe do Slovenského raja v 
Hrabušiciach na Podlesku! Starostka Hrabušíc Jana Skokanová potešene dodala: „Je to perfektná voda. Ľudia si 
ju v bandaskách berú domov.“ 

Studnička nad Suchou Belou 
NEVYHOVUJE 
Studnička na Podlesku 
JEDINÁ VYHOVUJÚCA 
Foto: 
Kamarátky Barbora Cirbusová (28) a Veronika Hradiská (20) sa občerstvili pri studničke na Podlesku. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. My sme super kamošky! 
[26.07.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 7; Daniela Pirschelová] 

 
 

košice - Malá opička má náhradnú mamu, na ktorú sa môže vždy spoľahnúť! Samičku makaka magot museli 
zamestnanci košickej zoologickej záhrady odobrať od skupiny, v ktorej sa narodila, keďže dominantná samica ju 
ukradla matke Emily a vodca skupiny sa pridal na stranu „zlodejky“. Cudzia samica však nemá mlieko, takže 
mláďa by zahynulo od hladu. Preto sa ho ujala ošetrovateľka Lenka. 

Lenka Fonyiová (20) patrí k ošetrovateľkám, ktoré sa nadšene zhostili úlohy náhradnej matky malej opičky. 
Rolu zobrala ako výzvu. „Začiatky umelého odchovu neboli vôbec jednoduché. V prvom týždni sme mláďa kŕmili v 
pravidelných intervaloch od 6. h až do 22. h. Teraz je už väčšie, preto sa režim kŕmenia zmenil. Po nočnej 
prestávke dostáva ráno 90 ml mlieka,“ vysvetľuje Lenka. Opičiatku už menia stravu. „Snažíme sa čas medzi 
dávkami predlžovať, keďže mláďa prechádza na tuhú stravu. Po poslednom kŕmení mu pre istotu nechávame na 
noc banány, piškóty namočené v mliečku a hrozno, aby si v prípade hladu zamaškrtilo,“ smeje sa mladá 
ošetrovateľka. To, že práve jej zverili odchov mladej samičky, ju potešilo. „Bolo to niečo nové, nepoznané, ale 
mnohému som sa priučila. Najkrajší pocit zažívam vtedy, keď sa Eli na mňa pozerá pri kŕmení svojimi veľkými 
očami,“ dodáva kráska, ktorá má doma hotový zverinec: mačky, psíka, ba dokonca i hada. „Doma ma vychovávali 
k pozitívnemu vzťahu k zvieratkám a toto mi ostalo aj v dospelosti,“ zdôrazňuje. Opička, ktorú zatiaľ nazývajú 
Eliška, sa väčšinou zdržiava v klietke. Pridržiava sa plyšového leva, ktorého hriva jej nahrádza srsť matky. 



Najnovšie už začína loziť po konárikoch alebo lane. „Dôležité je, aby si veľmi nezvykla na ľudí. Nebolo by to 
dobré pre jej neskoršie zaradenie do novej skupiny. Teraz je však najdôležitejšie naučiť ju samostatnosti pri 
prijímaní stravy,“ uzavrela ošetrovateľka Lenka. Daniela Pirschelová, FOTO: autorka 

KAM A ZA KOĽKO DO ZOO 
Bratislava 
* vstupné dospelí 7 eur 
* vstupné deti 5 eur 
* V zoo v hlavnom meste môžete okrem zvierat vidieť aj Dinopark s vernými modelmi pravekých zvierat. 
Košice 
* vstupné dospelí 3,50 eura 
* vstupné deti 2 eurá 
* Takisto je tu Dinopark. Veľmi obľúbené sú komentované kŕmenia. Zo zvierat sú návštevníci zvedaví najmä 

na tučniaky. 
Spišská Nová Ves 

* vstupné dospelí 2,50 eura 
* vstupné deti 1 euro 
* Je najmladšou zoologickou záhradou. Areál je vytvorený ako záhrada s drevinami a vodnými tokmi. 
Bojnice 
* vstupné dospelí 5 eur 
* vstupné deti 2 eurá 
* Najstaršia a najnavštevovanejšia zoo u nás. Je tu aj najviac zvierat - až 3 500. Ako jediná chová slony či 

antilopy bongo. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. BLESKOM 
[26.07.2018; Zdravotnícke noviny; Aktuálne; s. 3; tasr, mt] 

 
 

Viac medikov v prvých ročníkoch lekárskych fakúlt požaduje pre miér Peter Pellegrini. Dôvodom tohto kroku je 
nedostatok lekárov. Má ísť o 185 študentov, ktorí pri prijímacích skúškach skončili pod čiarou. Fakulty už 
avizovali, že prijmú ďalších uchádzačov. 

Virtuálny účet za štúdium medicíny navrhuje zaviesť strana SaS. Ak by absolvent medicíny odišiel po škole 
pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, jeho virtuálny účet by sa stal reálnym a musel by ho 
zaplatiť. Slovensko je podľa opozičnej strany producentom lekárov pre EÚ a svet, preto je podľa strany potrebné 
túto situáciu riešiť. 

V rimavskosobotskej nemocnici Svet zdravia otvorili nové pracovisko urgentného príjmu. Ošetrenie pacientov 
bude založené na modernom triediacom systéme pacientov – triáži. Zázemie urgentného príjmu poskytuje štyri 
expektačné elektricky polohovateľné lôžka s monitorovacím systémom vitálnych funkcií a infúznymi pumpami. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove je pripravená poskytnúť súčinnosť v súvislosti s 
epidémiou osýpok v okrese Michalovce. Zároveň nariadila časti personálu očkovanie proti osýpkam. Nariadenie 
sa týka oddelení infektológie, pediatrie, interného a oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevybralo dodávateľa na búranie skeletu rozostavanej nemocnice na 
bratislavských Rázsochách. Súťaž rezort vyhlásil vo februári tohto roku. Rezort informoval, že súťaž je v procese 
vyhodnocovania a víťaz ešte nie je známy. 

Novorodenecké oddelenia nemocníc v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku dostali od Nadácie Križovatka nové 

monitory dychu, ktoré kontrolujú dýchanie dieťaťa. Nadácia chce takto pomôcť predchádzať syndrómu náhleho 
úmrtia dojčiat. 

Detské kardiocentrum oslavuje 25. výročie svojho pôsobenia. Za toto obdobie prešlo jeho ambulanciami 
takmer 250 000 detí, z ktorých 7 500 muselo podstúpiť operáciu srdca. Na Slovensku sa rodí približne 400 detí s 
postihnutím srdca. Po vzniku DKC klesla úmrtnosť detí s chorobami srdca z 15 percent na tri percentá. 

Mesto Veľký Meder chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v budove polikliniky 
na Poľovníckej ulici. Oslovuje všetkých poskytovateľov vo viacerých druhoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
– lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a deti, gynekológov, zubných lekárov 
či sociálne služby, rehabilitácie alebo stacionár. (tasr, mt) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Krátko zo športu 
[25.07.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 9; ppv] 

 
 



* SLOVENSKÁ volejbalová reprezentácia mužov si rozložila svoj prípravný stan pred kvalifikáciou o postup na 
ME 2019 aj v Poprade. V piatok 27. a v sobotu 28. júla odohrajú zverenci Andreja Kravárika prvé dva zo 
siedmych prípravných zápasov a to proti Kamerunu v Aréne Poprad, oba so začiatkom o 18. hodine. 

* V NEDEĽU 29. júla sa od 10. hodiny v jazdeckom areáli Múzea kočiarov vo Veľkej Lomnici oproti ČOV 
uskutoční 16. ročník Jazdeckých záprahových pretekov. V programe je drezúra a klasický i rýchlostný parkúr 
jednozáprahov a dvojzáprahov. Nebude chýbať bohatý sprievodný program pre celé rodiny. 

* V SOBOTU 28. júla večer od 20. hodiny sa na námestí v Spišskej Sobote uskutoční netradičná hasičská 
nočná súťaž O pohár primátora mesta Poprad. 

* VO VERNÁRI sa v nedeľu 22. júla konala hasičská súťaž o Putovný pohár starostu obce. Medzi mužmi do 
35 rokov najlepší čas dosiahlo Spišské Bystré, rovnako tak aj v kategórii žien. Medzi mužmi nad 35 rokov 
triumfoval Spišský Štiavnik. U dorastencov boli najlepšie Batizovce, medzi dievčatami mali najväčšiu radosť 
Gánovce. 

* V SOBOTU 21. júla sa v Gánovciach konala hasičská súťaž o Putovné poháre starostky obce. U žien sa 
najviac darilo Šuňave, medzi mužmi bolo prvé Spišské Bystré. Medzi dorastenkami triumfovala Spišská Sobota, 
najlepší medzi dorastencami boli domáci Gánovčania. 

* V SOBOTU 21. júla sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil Medzinárodný turnaj zrakovo znevýhodnených v 

bowlingu. Za spolok nevidiacich a slabozrakých športovcov Svišť z Popradu štartovali Štefan Kopčík (celkovo 8. 
miesto) a Pavol Minarčák (celkovo 6. miesto). Víťazom sa stal Alojz Koprda. (ppv) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kamzíci odštartovali prípravu na ľade 
[25.07.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; red] 

 
 

Pod vedením trénera Romana Stantiena začali hokejisti HK Poprad s prípravou na ľade pred novým ročníkom 
Tipsport Ligy. Pre prebiehajúce rekonštrukčné práce na ľadovej ploche Zimného štadióna mesta Poprad sa 
prechodným domovom modro-bielych stala opäť susedná Spišská Nová Ves. 

Ako informovala oficiálna stránka HK Poprad, mužstvo sa v pondelok ráno zišlo na ľade v Spišskej Novej Vsi 

takmer v plnej sile aj s viacerými juniormi. Nechýbal ani úspešný reprezentant Dávid Bondra, ktorý sa napriek 
viacerým ponukám rozhodol pokračovať v drese s kamzíkom na hrudi. Na tréningu chýbali iba legionári, ktorí sa k 
tímu pripoja koncom mesiaca. Menoslov kádra ešte podľa trénera R. Stantiena nie je známy, adeptov je stále 
viacero. 

Okrem prípravných zápasov absolvujú kamzíci náročné tréningy. Dvakrát do týždňa budú trénovať 
dvojfázovo, trikrát len v doobedňajších hodinách. Nebude chýbať ani posilňovňa. 

Popradských hokejistov čaká v príprave na nový ročník Tipsport Ligy viacero duelov, turnaj o Tatranský pohár 
a Vyšehradský pohár. Zverenci trénera R. Stantiena si zmerajú sily so súpermi z Tipsport Ligy či zahraničnými 
mužstvami. Pôvodný program prípravných duelov bol aktualizovaný. Vypadli z neho zápasy s Liptovským 
Mikulášom, pribudli zápasy Vyšehradského pohára. Dva odohrajú na domácom ľade a jeden na súperovom. Do 
pohárovej tabuľky sa započítajú body z ligových zápasov s Nitrou a Novými Zámkami. 

Na prvom tréningu boli podľa webu HK Poprad prítomní títo hráči: 
Brankári: Vladimír Kováč, Tomáš Vošvrda, Kristián Budinský 
Obrancovia: Daniel Brejčák, Boris Česánek, Štefan Fabian, Boris Brincko, Marcel Petran, Martin Semaňák, 

Ján Ťavoda, Martin Krempaský 
Útočníci: Samuel Takáč, Samuel Mlynarovič, Patrik Svitana, Patrik Koyš, Radomír Heizer, Marek Zagrapan, 

Dávid Bondra, Lukáš Paukovček, Radoslav Macík, Matúš Paločko, Peter Bjalončík, Jindřich Abdul, Nicholas 
Bondra, Marcel Haščák, Boris Martančík, Lukáš Olejník, Rastislav Václav, Matej Paločko. 

Program prípravných zápasov HK Poprad pred sezónou 2018/2019 
2. augusta - AZ RESIDOMO Havířov - HK Poprad 
9. augusta - HKM Zvolen - HK Poprad 
14. augusta o 18. hod. - HK Poprad - AZ RESIDOMO Havířov 
18. augusta - Cardiff Devils - HK Poprad 
19. augusta - Cardiff Devils - HK Poprad 
23. augusta o 18. hod. - HK Poprad - HKM Zvolen 
28. augusta - FTC - HK Poprad (Vyšehradský pohár) 
30. augusta až 2. septembra - Tatranský pohár (3 zápasy) 
5. septembra o 18. hod. - HK Poprad - Dunaújvárosi Acélbikák (Vyšehradský pohár) 
7. septembra o 18. hod. - HK Poprad - UTE Budapešť (Vyšehradský pohár). 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Hľadáte si prácu v textilnom priemysle? Tieto profesie sú najviac žiadané 
[25.07.2018; hnonline.sk; hnonline; 13:22; kok] 



 
https://hnonline.sk/expert/1783980-hladate-si-pracu-v-textilnom-priemysle-tieto-profesie-su-najviac-
ziadane 

 
 

Šička - Lozorno 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445879/sicka-lozorno 
Základná zložka mzdy: 710 E za mesiac 
Spoločnosť: EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o. 
Miesto: Lozorno 
Technológ/technologička v textilnej 

výrobe 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1474334/technolog-
technologicka-v-textilnej-vyrobe 

Základná zložka mzdy: 900 E za mesiac 
Spoločnosť: APM Automotive Protection M, s. r. o. 
Miesto: Stupava, okres Malacky 
Majster/ka textilnej výroby - 

krajčírska dielňa 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1481584/majster-ka-textilnej-
vyroby-krajcirska-dielna 

Základná zložka mzdy: 850 E za mesiac 
Spoločnosť: SPEDAS, s.r.o. 
Miesto: Zvončín, okres Trnava 
Krajčír/-ka  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1456211/krajcir-ka 
Základná zložka mzdy: 900 E za mesiac 
Spoločnosť: Froggy market s.r.o. 
Miesto: Kvetoslavov, okres Dunajská Streda 
Pradiar - operátor strojov  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1460017/pradiar-operator-

strojov 
Základná zložka mzdy: 900 E mesačne 
Spoločnosť: Spilatex, s.r.o. 
Miesto: Levice 
Zamestnanec chemickej čistiarne a 

práčovne 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1478810/zamestnanec-
chemickej-cistiarne-a-pracovne 

Základná zložka mzdy: 750 E za mesiac 
Spoločnosť: Mistral Slovakia s.r.o. 
Miesto: Nové Zámky 
Čalúnnik  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1480235/calunnik 
Základná zložka mzdy: 600 E za mesiac 
Spoločnosť: B.N.L., s.r.o. 
Miesto: okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany 
Šička poťahov  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475905/sicka-potahov 
Základná zložka mzdy: 650 E mesačne 
Spoločnosť: ANODE spol. s.r.o. 
Miesto: Priepasné, okres Myjava 
Pletiarka  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475992/pletiarka 
Základná zložka mzdy: 500 E mesačne 
Spoločnosť: Stanislav Kuka - WINER 
Miesto: Banská Štiavnica 
Strihač textilu - pracovné miesto v 

chránenej dielni 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1479955/strihac-textilu-
pracovne-miesto-v-chranenej-dielni 

Základná zložka mzdy: 576 E za mesiac 
Spoločnosť: BORTEX BOBROV, spol s r.o. 
Miesto: Námestovo 

https://hnonline.sk/expert/1783980-hladate-si-pracu-v-textilnom-priemysle-tieto-profesie-su-najviac-ziadane
https://hnonline.sk/expert/1783980-hladate-si-pracu-v-textilnom-priemysle-tieto-profesie-su-najviac-ziadane


Obsluha pradiarenského stroja  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1475580/obsluha-

pradiarenskeho-stroja 
Základná zložka mzdy: 550 E za mesiac 
Spoločnosť: ASPERA-SPINN s.r.o. 
Miesto: Čadca 
Výrobný pracovník v kožiarenskom 

priemysle 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1448431/vyrobny-pracovnik-
v-koziarenskom-priemysle 

Základná zložka mzdy: 850 E za mesiac 
Spoločnosť: Work Service Slovakia, s.r.o. 
Miesto: Liptovský Mikuláš 
Pracovník strihárne  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1481173/pracovnik-striharne 
Základná zložka mzdy: 550 E za mesiac 
Spoločnosť: MOSUPO J&M spol. s r.o. 
Kontakt: Mária Stašáková, mosupo@gmail.com, tel.: +0915881205 
Miesto: Stará Ľubovňa 
Pomocný strihač  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1486264/pomocny-strihac 
Základná zložka mzdy: 576 E za mesiac 
Spoločnosť: L.C.MANAGER, s.r.o. 
Miesto: Župčany, okres Prešov 
Grafik  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1458417/grafik 
Základná zložka mzdy: 576 E za mesiac 
Spoločnosť: Fabric s.r.o. 
Kontakt: Ing. Matúš Hriňák, hrinak@fabric.sk, tel.: +421944186939 
Miesto: Košice-Juh 
Čalúnnik  
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1439450/calunnik 
Základná zložka mzdy: 655 E mesačne 
Spoločnosť: FITZROI, s.r.o. 
Miesto: Spišská Nová Ves 

ZDROJ: ISTP 
[Späť na obsah] 
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V súčasnosti nájdete na našom území len jeden cirkus. A aj ten pomaly dvíha „kotvy“. Príčinou je avizovaný 
nový zákon. 

Cirkus Aleš v Čadci 
(7 fotografií) 
ČADCA. Všetky veľké cirkusy, ako napríklad aj Medrano z Talianska, Slovensko obchádzajú. Dôvodom je 

najmä pripravovaný zákon, ktorý mal platiť už od septembra. Doteraz ho však nepodpísal prezident, a tak sa s 
dátumom platnosti stále čaká. 

Prečítajte si tiež:Psičkári: Čip, alebo pokuta 
Na našom území sa v súčasnosti nachádza už iba jeden cirkus – Aleš. Aj on reálne uvažuje nad odchodom zo 

Slovenska. 
„Je pravda, že návštevnosť cirkusov poklesla aj vďaka ochrancom zvierat. Hovoria, že ubližujeme zvieratám. 

No nie je to pravda,“ hovorí Antonín Aleš, principál cirkusu. 
Týranie zvierat 
Ochranárska neziskovka Sloboda zvierat na svojej webovej stránke píše, že zvieratá v cirkusoch žijú v 

nedôstojných podmienkach, nemôžu napĺňať svoje prirodzené potreby, trávia množstvo času na cestách a 
zakúšajú bolestivú drezúru. 

Akiste aj mnoho z vás videlo veľa záberov, opisujúcich práve takéto zaobchádzanie so zvieratami v cirkusoch. 
“ 

https://mykysuce.sme.sk/c/20877754/koniec-cirkusov-na-slovensku.html


Zvieratá v cirkusoch žijú v nedôstojných podmienkach, nemôžu napĺňať svoje prirodzené potreby, trávia 
množstvo času na cestách a zakúšajú bolestivú drezúru. 

„SLOBODA ZVIERAT 
„Existujú cirkusy aj v Čechách, kde napríklad mali malé priestory pre zvieratá. Samozrejme, treba to riešiť 

pokutami či inými prostriedkami,“ hovorí Aleš. 
Zaobstarať si cirkus pritom v dnešnej dobe nie je podľa principála vôbec lacná záležitosť. „My sme za stan s 

manéžou dali dva a pol milióna českých korún,“ hovorí však, že spĺňajú všetky bezpečnostné podmienky. 
„Zvieratá nás živia, ako by to vyzeralo, keby sme ich týrali?“ pýta sa Aleš, ktorého rodina sa venuje cirkusu už 

viac ako 140 rokov. Jeho syn, tiež Antonín, sa venuje cvičeniu šeliem. 
„My sa v manéži nepretvarujeme. Keď zviera udriete, prestane k vám mať dôveru a bude sa vás báť. A 

normálne zmýšľajúci človek určite rozpozná, či sa to zviera bojí, je podvyživené alebo je v strese.“ 
Ako cvičia šelmy? 
Kedysi mávali v cirkuse preskok tigrov či levov cez ohnivý kruh. „To naozaj pre šelmy nie je prirodzené. V 

našom cirkuse to neuvidíte,“ hovorí o drezúre Aleš. 
((piano)) 
Vysvetľuje, že zvieratá nenútia robiť také kúsky, ktoré nechcú a nie sú pre nich prirodzené. 
Principál cirkusu Antonín Aleš spoločne so synom, tiež Antonínom. (zdroj: VERONIKA TKÁČOVÁ) 
Antonín Aleš mladší sa venuje drezúre tigrov a ďalších zvierat. „Keď nemáme veľký pozemok na výbehy, ako 

napríklad tu v Čadci, tak hneď ráno berieme ťavy do manéže, kravičky, kone a tak ďalej. Poobede sa postaví 
klietka pre tigrov, aby sa dostalo viac pohybu aj pre nich,“ pokračuje Aleš mladší. 

Tigre však podľa neho, ak sú staršie, nemajú priveľký záujem o pohyb. „Ak sú najedené, rady ležia. Ľudia si 
myslia, že tiger vo voľnej prírode len tak naberie smer a uteká aj sto kilometrov. Keď im však dáte nažrať a majú 
prísun vody, tak ležia aj celý deň,“ približuje život šeliem Aleš. 

Práve tigre sa nekŕmia pred vystúpením. Nažrať dostanú až po ňom. „Inak by si ľahli do manéže a nič by 
nerobili,“ vysvetľuje Aleš. Ten nám porozprával aj o samotnom výcviku. 

„Na kúsky nakrájame mäso, keď chcem, aby tiger prešiel na nejaké miesto, dám mu mäso na paličku. Takto 
sa to učí. A hlavne po konci tréningu sa nakŕmia,“ hovorí o výcviku. Paličku, ktorú používa pri výcviku, prirovnáva 
k slepeckej tyči. 

„Mám aj voltižérsky bičík, no to nie je žiadna koža a používam ho pri tom, keď chcem aby sa mi tiger otočil,“ 
dodáva a hovorí, že v žiadnom prípade sa s ním šelmy nebijú a netýrajú. 

Zákaz v Mexiku s následkami 
Pripravovaný zákon na Slovensku snáď nedopadne, ako tomu bolo svojho času v Mexiku. „Mali tam asi 

stoosemdesiat cirkusov. Zákonom ich všetky zakázali,“ hovorí Aleš starší s tým, že následne začali zvieratá úrady 
zabavovať o odvážať. 

„Stalo sa aj to, že z páru slonov odviezli jedného do jednej a druhého do druhej zoologickej záhrady. Jeden zo 
slonov o mesiac od žiaľu zomrel,“ pokračuje Aleš. 

Keď úrady zistili, že zvieratá už nemajú kam dávať, začali ich strieľať. „Voči tomu sa ohradilo obyvateľstvo a 
zákon o zákaze cirkusov po polroku zrušili,“ dodáva o zákaze v Mexiku Aleš. 

Zákaz vystupovania slonov je podľa neho len v Rakúsku. Okolité krajiny cirkusom, okrem Rakúska a 
Rumunska, vystupovanie zvierat nezakazujú. 

Proti cirkusu demonštrovali 
„Sami sme boli svedkami týrania, keď sme v jednom nemenovanom družstve v okolí videli, ako zaobchádzali 

s kravou, ktorá sa nevládala postaviť na nohy. Tak ju prišiel zobrať traktor s kliešťami, ktorými ju stlačil naozaj 
nehumánnym spôsobom a odviezol k lesu,“ hovorí o nepríjemnom zážitku Aleš, ktorý sa pýta, kde sú ochrancovia 
zvierat v iných prípadoch. 

„Sami vidíte v správach, ako sa k zvieratám správajú v rómskych osadách na východe Slovenska. Sme 
svedkami ťahania koní či psov za idúcim autom. Prečo sa nevenujú ochranári týmto prípadom?“ pýta sa. No 
súhlasí s tým, že ochrancovia zvierat majú poukazovať na tých, ktorí zvieratá skutočne týrajú. 

„Okrem veľkých miest ako Bratislava či Košice sme demonštráciu zažili v Spišskej Novej Vsi. Asi dvadsiatka 

demonštrantov nám zatarasila vchod. Sami sme demonštrantov volali, nech sa sami idú presvedčiť, že zvieratá u 
nás netýrame. No nechceli s nami komunikovať a do cirkusu sa odmietli ísť čo len pozrieť,“ rozpráva o 
demonštrácii ochrancov zvierat Aleš. 

Bol by rád, keby sa prišli samotní ochranári pozrieť, ako vyzerajú reálne podmienky zvierat v ich cirkuse. 
V Žiline nevystupujú 
Cirkusanti majú problém s priestorom v hlavnom krajskom meste. Aj preto vystupujú všade inde, no Žilinu 

obchádzajú. Vidieť ich preto diváci mohli najbližšie až v Kysuckom Novom Meste, Martine alebo v Čadci. 
„Mesto Žilina nemá k dispozícii mestský pozemok, ktorý by bol vhodný pre účinkovanie cirkusu. Z uvedeného 

dôvodu musíme cirkus odmietnuť. V prípade, že si však cirkus nájde vhodný súkromný pozemok a dohodne sa s 
majiteľom na jeho prenájme, jediná povinnosť voči mestu, ktorá cirkusu vyplýva, je oznamovacia povinnosť o 
konaní kultúrno-spoločenskej akcie,“ hovorí Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina. 

“ 
Situácia sa mení nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. Môžeme sa vrátiť do Českej republiky, Maďarska 

či Poľska. Vlastne hocikam inam. Nikde inde podobný zákon neplatí. 
„ANTONÍN ALEŠ MLADŠÍ 
Voči týmto slovám sa ohrádza Aleš. „Našli sme si až tri priestory. Úrad však aj podľa rozprávania so 

súkromníkmi, ktorí priestory vlastnia, tlačí na to, aby nám ich neprenajali,“ vysvetľuje Aleš. 



Sám hovorí, že Žilinu by veľmi radi navštívili, no nedarí sa im to už dva roky. Podobne na tom bol podľa Aleša 
aj ďalší cirkus Šimek, ktorý tiež nepochodil pri vybavovaní pozemku. 

„Mestá nám však vcelku vychádzajú v ústrety. No ľudia by cirkus videli radi. Keby tu cirkusy prerábali, odídu 
do Maďarska, Poľska či Českej republiky. Pred niekoľkými týždňami odišiel zo Slovenska aj známy cirkus 
Budapešť. Práve kvôli pripravovanému zákonu,“ dodáva Aleš. 

Na odchode zo Slovenska? 
Cirkusy, pôsobiace na Slovensku, budú mať problém. Novela zakazuje vystupovanie zvierat. Zoznam zvierat 

bude súčasťou samostatnej vyhlášky. Tá ešte nie je kompletná, no už teraz sa hovorí, že vystupovať nebudú 
môcť levy, tigre, slony, primáty, hrochy či medvede. 

Cirkus Aleš ostal pravdepodobne posledným cirkusom na Slovensku. „Mali sme zazmluvnených artistov z 
Talianska a Švajčiarska. No kvôli pripravovanému zákonu sme im nemohli dať celoročné angažmá,“ hovorí o 
problémoch. 

„Situácia sa mení nie zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu,“ hovorí Aleš mladší o tom, ako to bude s 
cirkusom vyzerať do konca aktuálnej sezóny. Podľa neho by chceli na Slovensku ostať. Pri prípadnom schválení 
zákona ostáva aj pre cirkusy viacero možností. „Môžeme sa vrátiť do Českej republiky, Maďarska či Poľska. 
Vlastne hocikam inam. Nikde inde podobný zákon neplatí,“ vysvetľuje. 

„Ani jeden veterinár v republike nepovedal, že by tu bolo niečo protizákonné. Preto sa divíme, čo za zákon sa 
to vlastne pripravil,“ čuduje sa jeho otec, principál Antonín Aleš starší. 

Podľa neho vyspelé štáty ako Nemecko, Taliansko či Francúzsko, kde funguje množstvo cirkusov, nič 
nezakazujú. 

[Späť na obsah] 
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Spomienky na tri spišské kúpele, ktoré dnes už kúpeľmi nie sú. 
SPIŠ. Tohtotýždňový článok v rámci letného seriálu bude patriť trom kúpeľom, ktoré dnes už kúpeľmi nie sú. 
Dvoje z nich, kúpele Sivá Brada a Baldovce, sa nachádzali pod Spišským hradom a tretie boli ešte donedávna 

v Kvetnici, miestnej časti Popradu. 
Sadrovo-zemité minerálne vody na mieste zvanom Sivá Brada pri Spišskej Kapitule sa spomínajú už v 16. 

storočí. 
Prečítajte si tiež:Mnohé z tatranských kúpeľov sú už minulosťou 
Prameňov bolo vtedy na travertínovej kope Sivá Brada a v blízkom okolí dohromady dvanásť. 
Preto bolo úplne samozrejmé, že približne o dvesto rokov neskôr na úpätí vŕšku Sv. Kríža s rovnomennou 

kaplnkou vyrástli kúpele. 
Dala ich vystavať Spišská Kapitula, aby sa v nich mohli liečiť jej kňazi. 
Voda sa do kúpeľa privádzala otvorenými drevenými žľabmi, ktoré bolo treba často vymieňať, lebo sa rýchlo 

zaniesli kamenným tufom. 
Zo žľabov sa voda plnila do kotlov. V tých sa ohrievala a ohriata sa odvádzala do vaní. V kúpeľnom dome 

bolo vtedy len niekoľko hosťovských izieb. 
Kožné, reumatické a zažívacie choroby 
Na Sivej Brade sa s pomocou liečivej minerálnej vody liečili pacienti trpiaci na kožné, reumatické choroby a 

zažívacie ťažkosti. 
Kúpele Sivá Brada od svojho počiatku i počas celého 19. storočia boli nedostatočne vybavené v porovnaní s 

inými spišskými kúpeľmi a mali skutočne len lokálny význam. 
Napriek tomu prežili prvú i druhú svetovú vojnu. Okrem ubytovacích priestorov mali kúpele aj priestrannú sálu 

a reštauráciu. 
Zanikli napokon v 60. rokoch 20. storočia. Krátko tu bol pioniersky tábor, ktorý však bol neskôr tiež zbúraný. 
Po kúpeľoch Sivá Brada tak dnes neostalo ani stopy. 
Dva upravené minerálne pramene však existujú i v súčasnosti a sú častým cieľom okoloidúcich, ktorí si vodu z 

nich plnia do fliaš. 
((piano))Baldovské kúpele patrili k najstarším na Spiši 
Len dva kilometre južne od Sivej Brady sa nachádzajú Baldovce. 
Táto obec je známa vďaka obľúbenej minerálnej vode, ktorú je možné kúpiť kdekoľvek na Slovensku. 
Málokto však vie, že kedysi tu boli aj slávne kúpele. 
Podnetom k ich výstavbe boli práve štyri pramene železito-uhličitej vody. 
Baldovské kúpele patrili k najstarším na Spiši, keďže boli vybudované už v 18. storočí. 
Emanuel Csáky 
O rozvoj kúpeľov sa významne zaslúžil gróf Emanuel Csáky, ktorý dal vybudovať kúpeľné budovy a 

ubytovacie priestory pre hostí. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20876596/na-sivej-brade-sa-liecili-knazi-zo-spisskej-kapituly.html


Kúpeľný dom mal deväť kabín, pričom každá mala dve vane. Baldovské kúpele sa v priebehu 19. storočia 
dostali na popredné miesto medzi slovenskými, vtedy hornouhorskými, kúpeľmi. Boli veľmi vyhľadávané aj vďaka 
nízkej cene. 

Na rozdiel od susedných kúpeľov Sivá Brada boli veľmi dobre vybavené. 
Na konci 19. storočia mali Baldovské kúpele 25 izieb a 13 kúpeľných kabín. Hostia sa mohli ubytovať aj v 

blízkych vilkách. 
Kúpeľná liečba ohrievanou vodou sa kombinovala s pitnou liečbou. 
Na terapeutické účely sa využívala aj vodoliečba. Baldovské kúpele vyhľadávali, podobne ako tie na Sivej 

Brade, pacienti s reumatickými, žalúdočnými a kožnými problémami. 
Po prvej svetovej vojne sa začali kúpele špecializovať viac na liečbu rachitídy (ľudovo krivica). 
V tom čase tu fungoval aj detský liečebný ústav. 
V medzivojnovom období však už bolo badať úpadok kúpeľov, keďže počas sezóny ich navštívilo len približne 

200 hostí. 
Počas druhej svetovej vojny kúpele patrili Spišskému biskupstvu. 
Po skončení vojny boli kúpeľné budovy v dosť zlom stave, čo bola jedna z príčin, prečo zanikli. 
V súčasnosti je v Baldovciach už len plniareň vody, ktorá fungovala aj počas existencie kúpeľov. 
V Kvetnici čakali na odsun spišskí Nemci 
Na mieste dnešnej Kvetnice, najmenšej miestnej časti Popradu nachádzajúcej sa južne od centra mesta, stáli 

od polovice 19. storočia mestská horáreň a mestský hostinec. 
V ňom sa pravidelne konali majálesy a letné zábavy. 
K samotnej výstavbe Kvetnice došlo v 80. rokoch 19. storočia. 
Popradskými mešťanmi boli vtedy vybudované prvé ubytovacie a kúpeľné objekty. 
Kvetnica sa už od začiatku profilovala ako rekreačno-kúpeľné miesto, vďaka výbornej klíme klimatické kúpele, 

v ktorých sa liečili pacienti s respiračnými ochoreniami. 
Prvého lekára mali kúpele od roku 1892. Na začiatku 20. storočia tu boli reštaurácia, štyri turistické ubytovne 

so 104 izbami, tri súkromné letohrádky, kúpeľná budova a pošta. 
V tom čase Kvetnicu ročne navštívilo 1 500 návštevníkov. Spojenie s Popradom mala Kvetnica zabezpečené 

omnibusom – konským záprahom. 
Počas prvej svetovej vojny kúpele slúžili ako doliečovací ústav pre vojenských invalidov. 
Po jej skončení boli kvetnické kúpele transformované na liečebný ústav TBC pre železničiarov. 
Od roku 1921 nieslo zariadenie názov Masarykova liečebňa pľúcne chorých zamestnancov Československých 

dráh. 
Jubilejný dom 
Počas medzivojnového obdobia sa liečebňa modernizovala a rozširovala. 
Postavený bol tzv. Jubilejný dom, ktorý sa stal dominantou zariadenia. 
Svojmu účelu slúžila liečebňa aj počas Slovenského štátu, i keď to bolo už za iných vlastníckych a 

spoločenských podmienok. 
V roku 1943 sa liečebňa stala Štátnou nemocnicou pre liečenie pľúcnych chorôb. Na konci druhej svetovej 

vojny boli v nemocnici ošetrovaní ranení a chorí účastníci Slovenského národného povstania. 
Krátko po vojne boli v liečebni internovaní spišskí Nemci pred odsunom z Československa. 
Po týchto dramatických udalostiach Kvetnica opäť slúžila svojmu pôvodnému účelu, i keď názov liečebne sa 

potom viackrát menil. 
Koniec liečebne 
Spoločenské zmeny v roku 1989 sa liečebne nijako výrazne nedotkli. 
S poklesom počtu pacientov chorých na TBC sa však zariadenie čoraz viac orientovalo aj na iné respiračné 

ochorenia. 
Potom ale prišiel rok 2008, ktorý znamenal koniec kvetnickej liečebne. Jej budovy odvtedy nemajú využitie a 

chátrajú. 
Kvetnica tak ostala výlučne rekreačným miestom pre Popradčanov. 
Martin Furmanik, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

Baldovské kúpele, prelom 19. a 20. storočia. (zdroj: archív múzea Spiša) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Kam za kultúrou - steda 25. júla 
[25.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20876348/kam-za-kulturou-steda-25-jula.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Mamma Mia: Here We Go Again! o 13.00, 15.30, 18.10, 19.40, 20.50, Prekliate 

dedičstvo o 17.30, 20.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.00, 16.10, 17.30, 18.30, 3D o 13.10, 

https://korzar.sme.sk/c/20876348/kam-za-kulturou-steda-25-jula.html


15.20, 17.40, Jurský svet: Zánik ríše o 13.20, 3D o 15.40, Mrakodrap o 21.00, 3D o 13.30, Ant-Man a Wasp o 
16.00, 20.40, Kým prišla búrka o 18.20, Manžel na skúšku o 15.10, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 
20.00, Pat a Mat opäť v akcii o 13.20, Prvá očista o 20.20, Psí detektív o 13.00, Sicario 2: Soldado o 15.00, Som 
sexy o 18.40 hod., STER CENTURY CINEMAS - Mamma Mia! Here We Go Again o 15.50, 18.00, 20.10, 
Prekliate dedičstvo o 20.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, 13.45, 14.50, 16.40, 18.30, 3D 
o 14.00, Kým prišla búrka o 18.40, Ant-Man a Wasp o 17.50, Manžel na skúšku o 15.45, Prvá očista o 20.30, 
Som sexy o 16.20, Jurský svet: Zánik ríše o 13.30, 20.00 hod., ÚSMEV - Mamma Mia! Here We Go Again o 
10.00 a 18.00, Pat & Mat opäť v akcii o 16.00, Prekliate dedičstvo o 20.15, Eric Clapton (Letné kino Úsmev) o 
21.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Mamma Mia! Here We Go Again o 15.50, 

18.00, 20.10, Prekliate dedičstvo o 20.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, 13.45, 14.50, 
16.40, 18.30, 3D o 14.00, Ant-Man a Wasp o 17.50, Manžel na skúšku o 15.45, Jurský svet: Zánik ríše o 20.00 
hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava: Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný 

rozmer (do 16. 9.), František Veselý – Krajina nového typu (do 21. 10.), Socha, duch, obraz, svetlo – Príbehy 
zbierky starého umenia (do 14. 10.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) 
- Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a 
neznámy Löffler (1906 - 1990), Tvorivé dielne: Kresba a maľba pre pokročilých a začiatočníkov 17.00 - 19.00 
hod., Výstava: Obrazy zo súkromných zbierok - Július Szabó 1907 - 1972 (do 9. 9.), Povesť o jazere Izra - 
Zuzana Virághová (do 2. 9.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 
17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov (do 30. 9.), Hungarikum - 
Ľudové umenie Matyó (do 9. 9.), Bieloskvúce poklady (do 30. 9.) - sprievodné podujatie - Habánska dielnička od 
10.00 do 16.00 hod., Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom (do 26. 8.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 
17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; GALÉRIA PRI KOMÍNE (Nám. Maratónu mieru 
2) - Z príbehu do príbehu - Dizajnéri divadelného kostýmu (do 23. 9.), GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 
17, ne 13 - 17) - Zuzana Roskoványiová: Život je bláznivý karneval (do 12. 8.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Rožňavské cechy (do 16. 9.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 
Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, 
umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, 
úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, 
Metalurgia v 19. a 20. storočí; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Okohra - 
interaktívna výstava pre deti (do 2. 9.), LitPark - Československá štátnosť 1918 (do 31. 8.); Mesiac autorského 
čítania 2018: Vratislav Maňák (CZ), Faruk Duman (TUR) od 18.00 do 20.00 hod., ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 
(Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.); Oprášené dejiny 2 - košickí 
remeselníci a obchodníci v minulosti (do 31. 8.), 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, Záhrada umenia; Maľbou vanie, sochou mrazí… (slovenský sochobraz) - vernisáž o 17.00 hod. 
(do 2. 12.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ 
DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra 
Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve; Premeny námestia (do 12. 8.), To naj z prírody Spiša (do 31. 7.), 
BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina; František Miháľ - Farebná krajina (do 31. 8.), 
MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď 
drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Od nektáru po medovník, TREBIŠOV: MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja 
tvorba (do 30. 9.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (komunity) Intuity hry o 17.00 hod., (párty) Stredávka o 21.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Mamma Mia: Here We Go Again! o 13.20, 15.40, 18.10, 20.50, Prekliate dedičstvo o 

15.10, 20.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, 16.10, 18.30, 3D o 13.00, 15.20, 17.30, Jurský 
svet: Zánik ríše 3D o 13.00, Ant-Man a Wasp o 20.40, Kým prišla búrka o 20.00, Manžel na skúšku o 20.10, 
Mrakodrap o 15.50, Pat a Mat opäť v akcii o 13.25, Prvá očista o 17.50, Som sexy o 18.00 hod., POPRAD: 
CINEMAX - Mamma Mia: Here We Go Again! o 18.20, 21.00, Prekliate dedičstvo o 20.00, Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka o 13.00, 13.50, 15.20, 17.40, 3D o 16.00, Ant-Man a Wasp o 18.10, Kým prišla búrka o 
20.50, Manžel na skúšku o 15.40, Mrakodrap o 13.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - Mami! o 19.30 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; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť 



otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 
- 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51 A 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, MEDZIPOSCHODIE – Paulína 
Halasová/Budúcnosť je blízko (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBY - Eduard Klena/Tyrell 
(do 2. 9.), HLAVNÁ 53: SUTERÉN - Relacje/Vzťahy (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty 
zo zbierok Šarišskej galérie (do 2. 9.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 
- 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Výstava: Nowy sacz – Nyiregyhaza – Prešov (do 
31. 8.), Priateľstvo - Barátság - Przyjaźń (do 31. 8.), O2H v umení - vernisáž o 16.00 hod., ŽIDOVSKÁ 
ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 
Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a 
výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 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) - Běla Kolčáková (do 12. 9.), POPRAD: 
TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - 
Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči a Moja krajina je moja fantázia (do 26. 7.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA 
- Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jozef ČESLA – Tajomné savany africké 
(do 9. 9.), 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, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po 
medovník (do 31. 10.), VIHORLATSKÉ MÚZEUM - Premena do krásy (do 30. 9.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a 
ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Od Víťazného februára po Pražskú jar (1948 - 1968) - historická výstava (do 
31. 8.) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Humenský nováčik sa nevie dočkať, v Snine nechcú podliezť latku 
[25.07.2018; hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Šport v Hornom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20876631/humensky-novacik-sa-nevie-dockat-v-snine-nechcu-
podliezt-latku.html 

 
 

Počas víkendu sa otvoria brány treťoligových futbalových štadiónov. 
Tretia futbalová liga štartuje 
(3 fotografie) 
ZEMPLÍN. Jedným z nováčikov súťaže bude FK Humenné, ktorý suverénne vyhral štvrtú ligu Sever. 
Stabilnými účastníkmi najvyššej regionálnej súťaže sú MFK Snina a TJ Veľké Revištia, ktoré majú za sebou 

pohodovú sezónu, keďže ich netrápili záchranárske práce. 
Sninčania bojovali o špicu tabuľky, Revišťania sa motali v jej druhej polovici. 
Tesne pred ostrým treťoligovým štartom sme zmapovali situáciu v týchto troch kluboch. 
MFK SninaO príprave 
Hráči štvrtého tímu uplynulého ročníka začali prípravu oficiálne 26. júna, ale prvýkrát sa spoločne zišli už pár 

dní pred tým na festivalovom turnaji v neďalekých Medzilaborciach, kde si v konkurencii Starej Ľubovne, Svidníka 
a domáceho kolektívu počínali víťazne. 

„Triumfovali sme napriek tomu, že sme nehrali v najsilnejšom zložení, lebo viacerí hráči boli na dovolenkách, 
a tak príležitosť dostali mladí dorastenci,“ povedal tréner MFK Jozef Štafura, podľa ktorého bola príprava zo 
začiatku trošku rozháraná. 

„A to z toho dôvodu, že sme nemali pokope všetkých hráčov z dôvodu dovoleniek. V posledných dňoch sa to 
však už konečne dostáva do normálnych koľají. Verím, že do štartu ligy sa to všetko utrasie. V príprave sme 
trošku dobili baterky, aby sme zvládli náročnú jeseň.“ 

V prípravných zápasoch čelili na vlastnom trávniku konkurenčným Veľkým Revištiam (5:3) a štvrtoligovým 
Sobranciam (3:2). Uplynulý piatok v atraktívnom zápase zvíťazili pod umelým osvetlením v Borove nad tamojším 
piatoligistom v súboji 2. kola Slovnaft Cupu 2:0. 

O kádri 
V Snine nebýva zvykom, aby sa počas súťažnej prestávky káder výraznejšie obmenil. Inak to nebolo ani tohto 

leta. Novými tvárami sú 21-ročný Ukrajinec Kristian Sehediy, ktorý naposledy obliekal dres Strážskeho, a šikovný 
mladík Frederik Svistun z Belej nad Cirochou. Ďalší hráči neuspeli na skúške. 

„Mužstvo je konsolidované, preto sme veľké zásahy do neho robiť nemuseli. 
Nepočítame už s Ukrajincom Maryanom Fedorkom, ktorý sa v príprave zatiaľ neobjavil, ale aj predtým mal 

slabú účasť na tréningoch,“ prezradil 69-ročný Štafura. 
V kádri zostávajú aj opory ako Marián Pčola, Juraj Popovič či Jozef Skvašík, nejasná situácia je však stále 

okolo ukrajinského bombardéra Olega Vyshnevského, s 32 gólmi najlepšieho strelca uplynulej sezóny tretej ligy. 

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20876631/humensky-novacik-sa-nevie-dockat-v-snine-nechcu-podliezt-latku.html
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20876631/humensky-novacik-sa-nevie-dockat-v-snine-nechcu-podliezt-latku.html


„Plánuje odísť, pretože rád by vyskúšal niečo nové. V odchode mu určite brániť nebudeme. Keď mu však nič 
nevyjde, tak mal by ostať u nás,“ ozrejmil skúsený lodivod, podľa ktorého bude káder podľa potreby dopĺňaný aj 
šikovnými chlapcami z dorastu. 

O cieľoch 
MFK pravidelne patrí medzi to lepšie v treťoligovej súťaži, vlani skončil štvrtý, pred dvoma rokmi dokonca na 

bronzovej pozícii. 
Aj teraz by rád mútil vodu na popredných priečkach tabuľky. 
((piano)) 
„Nechceli by sme podliezť latku, ktorú sme nastavili v uplynulom ročníku. Neradi by sme sa motali niekde na 

spodných poschodiach. Máme mužstvo na to, aby sme opäť bojovali o špicu. Bol by som najradšej, keby nám 
patrili miesta v prvej päťke. S tým budem spokojný,“ vyjadril sa Štafura. 

Sninský celok začína majstrovské boje v nedeľu na svojom štadióne proti Bardejovskej Novej Vsi a o týždeň 
na to znovu doma v prestížnom derby privíta Humenné. 

TJ Veľké RevištiaO príprave 
Klub z najmenšej obce na treťoligovej mape vstúpi cez víkend už do svojej siedmej sezóny medzi 

východoslovenskou elitou. Pod trénerskou taktovkou Bartolomeja Petra, ktorý v klube vykonáva aj funkciu 
manažéra, odštartoval kolektív prípravu 10. júla. Odvtedy trénuje trikrát do týždňa. 

„Podarilo sa nám odohrať dva prípravné duely. Najprv sme v Snine prehrali hokejovo 3:5 a minulý týždeň sme 
nad michalovskými staršími dorastencami zvíťazili 2:0. Počas uplynulého víkendu sme mali hrať generálku so 
Stropkovom, ale keďže ten mal povinnosti v Slovnaft Cupe, zápas nám odpadol. Zahrali sme si preto len medzi 
sebou modelovaný súboj,“ skonštatoval Petro. 

Mužstvo zarezávalo na vedľajšej hracej ploche vo Veľkých Revištiach, pretože hlavné ihrisko prešlo ešte v 
závere minulej sezóny menšou rekonštrukciou, kvôli ktorej aj posledný domáci ligový zápas so Svitom odohrali v 
Topoľanoch. 

„Aktuálne je trávnik vo výbornom stave a už sa tešíme, kedy sa na ňom odohrá prvý súboj.“ 
O kádri 
V mužstve počas letnej prestávky nezostal kameň na kameni. Odišlo z neho až desať hráčov – hosťovania sa 

skončili Dušanovi Kerpčárovi, Štefanovi Majerníkovi, Samuelovi Leňovi a Tiborovi Nagyovi, do Sobraniec 
prestúpila trojica Michal Janočko, Erik Köver a Ostap Gros, do mongolského FC Erchim Mikhailo Zaitsev, do 
Pavloviec nad Uhom má namierené Ján Hutaj a preč je aj strelec Vladislav Trotcenko, ktorého skúšal Liptovský 
Mikuláš. 

„Odchodov bolo naozaj veľa, preto máme čo robiť, aby sme dali mužstvo dokopy. 
Z ukrajinských hráčov zostal v tíme jedine Serhii Vorotylo. Čo sa týka legionárov, tak pripravujú sa s nami aj 

dvaja Francúzi, jeden je ofenzívny hráč, druhý defenzívny. Sú čiernej pleti, takže trošku oživia mužstvo,“ pousmial 
sa tréner. 

Veľké Revištia sú dohodnutí aj s triom mladíkov, ktorí skončili v staršom doraste MFK Zemplín – brankárom 
Dávidom Slávikom, obrancom Dávidom Gužiňákom a krídelníkom Mikulášom Fedorom. 

„Trénujú s nami aj štyria chlapci z trebišovského dorastu, s ktorými rokujeme. Ide o Stanislava Kotľára, Patrika 
Hadeka, Róberta Bumberu a Dávida Trellu. Na hosťovaní u nás pokračuje Peter Veselovský z Vranova nad 
Topľou a z tohto klubu riešime aj príchod Jakuba Polačka. O ďalších posilách nebudem hovoriť, lebo ich príchody 
ešte nie sú dotiahnuté,“ uviedol Petro, ktorý dodal, že v tíme naďalej zostáva aj 50-ročný matador Július Surmin. 

O cieľoch 
V uplynulom ročníku skončili Veľké Revištia na jedenástej priečke, keď predvádzali výkony ako na hojdačke. 

Raz nečakane zakopli na domácom trávniku, potom zase prekvapujúco zabodovali u súpera. 
„Ciele zostávajú tie isté, ako boli vlani, teda zachrániť sa v tretej lige. Chceme sa pohybovať v strede tabuľky, 

najlepšie by bolo do desiateho miesta. To by pre nás bolo úspechom. Myslím si, že momentálne máme kvalitnejší 
káder ako v jarnej časti. Nechýba v ňom skúsenosť ani mladícka dravosť. Verím, že sa to ukáže aj na ihrisku.“ 

Petro očakáva, že tretia liga bude mať opäť svoju kvalitu a prinesie dramatické zápasy. „Pribudli do nej 
Spišská Nová Ves a Humenné, teda tradičné futbalové mestá, ktoré určite budú oživením súťaže.“ 

Mužstvo štartuje sezónu tam, kde ju aj skončilo – na svidníckom trávniku. „Na tento súboj sa tešíme, vždy sa 
nám tam dobre hralo. V poslednom kole sme u nich vyhrali 6:0, takže domáci nám majú čo vracať. Dúfam, že aj 
teraz dosiahneme dobrý výsledok,“ uzavrel lodivod TJ. 

FK HumennéO príprave 
V Humennom sa bude najvyššia regionálna súťaž hrať po takmer štyroch rokoch. Mužstvo si ju v uplynulej 

sezóne vybojovalo vo veľkom predstihu a severnú štvrtú ligu vyhralo prakticky systémom štart-cieľ. 
„Keďže sme cieľ, ktorý sme si vytýčili, splnili, sme spokojní. Aj keď jar nebola až taká presvedčivá ako jeseň. 

Zimnú prípravu sme mali kvalitnú, ale veľmi nám neprospela dlhá zimná prestávka. Odkladali sa zápasy a z toho 
trošku prišla nervozita v našich radoch,“ vrátil sa ešte vlaňajšku manažér FK Martin Polák. 

Hráči si sezónu predĺžili súbojom s prvoligovými Michalovcami (0:3), ktorým „pokrstili“ svoj zrekonštruovaný 
stánok. Potom už v príprave, ktorú začali 9. júla, vyprášili neďaleké Strážske na ich trávniku 5:0 a ambiciózneho 
štvrtoligového nováčika Pavlovce nad Uhom zdolali na brekovskom ihrisku tesne 2:1. V generálke si poradili s 
piatoligovým Uličom na jeho pôde v súboji Slovnaft Cupu 1:0. 

O kádri 
Humenským kádrom sa počas letnej prestávky neprehnal žiadny víchor. Vyzeralo to tak, že srbský kanonier 

Predrag Radovanovič, ktorý vlani nastrieľal 28 gólov, zamieri do prešovského Tatrana, ale u druholigistu na 
skúške neuspel. 

Otázne je však zotrvanie jeho krajana Branislava Manojloviča, ktorý sa s mužstvom zatiaľ nepripravuje. 



Staronovými tvárami pod Vihorlatom sú Marek Zlacký a Daniel Krajník, ktorí sa vrátili z Borova respektíve 
Bardejova. S mužstvom sa pripravoval aj ukrajinský ofenzívny stredopoliar Artem Ostapenko, ktorého nedávno 
skúšal aj druholigový Trebišov, ale ani Humenčanov nepresvedčil o svojich kvalitách. 

Vedenie klubu aj tréner Puniša Memedovič budú aj v novej sezóne vkladať dôveru do hráčov, ktorí si postup 
vybojovali. 

„Myslím si, že toto mužstvo má treťoligové parametre, ale vieme, kde nás tlačí topánka, a preto chceme tieto 
posty posilniť,“ uviedol Polák. 

O cieľoch 
Fanúšikovia futbalu v Humennom veria, že postupom A-mužstva medzi regionálnu elitu bude klub už len 

napredovať a dúfajú, že možno sa čoskoro objavia aj v druholigovej spoločnosti. 
Pred pár týždňami mali veľký dôvod na radosť pri otváraní zrekonštruovaného štadióna, ktorý patrí medzi 

najkrajšie na východnom Slovensku. 
„Podľa môjho názoru je štadión výborný. Aby sa súperi u nás cítili čo najlepšie, tak ešte do prvého zápasu 

prebieha na ihrisku regenerácia hracej plochy, keďže tesne pred otvorením štadióna bolo inštalované aj umelé 
zavlažovanie a hracia plocha ešte nebola v stopercentnom stave,“ skonštatoval manažér FK. 

Aj v tretej lige sa budú Humenčania prezentovať hrou, aká ich zdobila v predošlom období. 
„Chceme hrať vysoký pressing, útočne smerom dopredu a s čo najmenším počtom dotykov s loptou. Náš cieľ 

je pohybovať sa v tabuľke čo najvyššie a hrou tešiť divákov.“ 
Humenčania majú ozaj atraktívnych súperov na úvod sezóny. 
V prvých dvoch kolách ich čakajú dvoje zemplínske derby u súperov – najprv vo Vranove nad Topľou a o 

týždeň neskôr v Snine. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Tipy na dnes - streda 25. júla 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
CINEMAX 
KOŠICE. Mamma Mia: Here We Go Again! o 13.00, 15.30, 18.10, 19.40, 20.50, Prekliate dedičstvo o 17.30, 

20.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.00, 16.10, 17.30, 18.30, 3D o 13.10, 15.20, 17.40, Jurský 
svet: Zánik ríše o 13.20, 3D o 15.40, Mrakodrap o 21.00, 3D o 13.30, Ant-Man a Wasp o 16.00, 20.40, Kým prišla 
búrka o 18.20, Manžel na skúšku o 15.10, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.00, Pat a Mat opäť v akcii 
o 13.20, Prvá očista o 20.20, Psí detektív o 13.00, Sicario 2: Soldado o 15.00, Som sexy o 18.40 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Mamma Mia! Here We Go Again o 15.50, 18.00, 20.10, Prekliate dedičstvo o 20.20, Hotel 

Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, 13.45, 14.50, 16.40, 18.30, 3D o 14.00, Kým prišla búrka o 18.40, 
Ant-Man a Wasp o 17.50, Manžel na skúšku o 15.45, Prvá očista o 20.30, Som sexy o 16.20, Jurský svet: Zánik 
ríše o 13.30, 20.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Mamma Mia! Here We Go Again o 10.00 a 18.00, Pat & Mat opäť v akcii o 16.00, Prekliate 

dedičstvo o 20.15, Eric Clapton (Letné kino Úsmev) o 21.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. (komunity) Intuity hry o 17.00 hod., (párty) Stredávka o 21.00 hod. 
Ty a My 
POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 17.00 h. sa uskutoční koncert popradskej skupiny. 
Československé duo 
TATRANSKÁ KOTLINA. V areáli Sanatória o 18.00 h. sa uskutoční komorný koncert. 
Shakespeare: Macbeth 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 20.00 h. Divadlo Kontra zahrá predstavenie s názvom Macbeth. 

Organové dni 
HUMENNÉ. V rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých sa predstavia zahraniční umelci Nadiya Velychko z 

Ukrajiny a Ayako Yonetani z Japonska. Začiatok organového koncertu o 19. 00 ho. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Podnikatelia, chcete získať zákazníkov? Zapojte sa do celoslovenskej akcie 

ako Ján zo Spišskej Novej Vsi 
[25.07.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; METRO] 
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Jedinečná príležitosť pre všetkých podnikateľov! Aj tento rok sa môžu zapojiť do celoslovenskej akcie a 
pritiahnuť pozornosť svojich stálych, ale aj úplne nových zákazníkov. Robí tak aj Ján Paciga zo Spišskej Novej 
Vsi, ktorý podniká v pekárskej a cukrárskej oblasti. 

Druhý októbrový utorok, 9. októbra, sa už po tretíkrát uskutoční Deň súkromného podnikania. Ak si 
podnikatelia na tento deň pripravia špeciálnu ponuku pre ľudí a prihlásia ju na webovej stránke 
www.denpodnikania.sk, veľkoobchod METRO ich spolu s ostatnými spropaguje, čo im v biznise môže veľmi 
pomôcť. 

Okrem toho, ak sa poponáhľajú a prihlásia ponuku do konca augusta, môžu získať reklamu v médiách navyše 
len pre seba. 

Zapoja sa aj pekári 
Zapojiť sa chystá napríklad aj Ján Paciga starší zo Spišskej Novej Vsi. Riadi pekársku a cukrársku výrobu v 

meste a ďalších zhruba 20 predajní, väčšinou s potravinami, v rôznych okresoch riadi alebo prevádzkuje. 
Špeciálnu ponuku pripravil aj vlani, na Deň súkromného podnikania mohli zákazníci v jeho predajni U Pekára 

získať VIP kartu nabitú rôznymi zľavami. Ohlasy mal veľmi dobré, preto chce tento podnikateľský sviatok spolu so 
zákazníkmi osláviť znovu. 

Pacigove začiatky v podnikaní neboli jednoduché, spájali sa s obyčajným chlebom. Vyskúšal ho upiecť v 
cukrárskej peci a hoci vzhľadovo nevyzeral príliš dobre, zákazníci si ho obľúbili a výrobňa dokonca nestíhala 
pokrývať ich záujem. Postupne sa jeho podnikanie rozrastalo a vyžadovalo si väčšie priestory a viac 
zamestnancov. 

„Sme rodinným podnikom – skoro všetky riadiace činnosti vo firme zabezpečujú členovia našej rodiny. A čo 
ma obzvlášť teší, generačná výmena prebehla celkom plynulo,“ teší sa Paciga. Jeho firma sa neustále snaží 
posúvať, obmieňať sortiment a obohacovať ho napríklad o výrobky zdravej výživy. 

Najrýchlejší získajú bonus 
Do Dňa súkromného podnikania sa môže zapojiť každý podnikateľ, bez ohľadu na miesto či odvetvie, v 

ktorom podniká. Stačí, ak sa zaregistruje na stránke www.denpodnikania.sk so svojou ponukou. Môže to byť 
zľava, darček či služba navyše. 

Všetky ponuky sa na stránke zobrazia v prehľadnej mape, a tak budú zákazníci vedieť, ktorá prevádzka im čo 
ponúka. Veľkoobchod METRO, ktorý celú akciu organizuje, ju podporí aj veľkou mediálnou kampaňou v 
celoslovenských a regionálnych médiách. 

Podnikatelia sa môžu zaregistrovať do 9. októbra, no tí, ktorí sa poponáhľajú a urobia to do konca augusta, 
môžu vyhrať mediálnu podporu navyše. METRO vyberie 80 podnikateľov – 10 v každom kraji a konkrétne ich 
ponuky navyše zviditeľní. 

Podnikatelia, neváhajte sa prihlásiť a zapojiť do akcie Deň súkromného podnikania už dnes! 
(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy 
Zdroj: METRO 

[Späť na obsah] 
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Rozhodovali mamičky i odborná verejnosť. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pôrodnica v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa stala jednotkou na 

východe Slovenska. 
Vyplýva to z hodnotenia takmer tritisíc mamičiek, ktoré posudzovali slovenské pôrodnice od vlaňajšieho 

augusta do mája tohto roku. 
Na Slovensku sa spišskonovoveská pôrodnica stala s 91 percentami druhou najlepšou. 
Víťazná martinská pôrodnica predbehla Novoveskú len o 0,3 percenta. 
Podľa celkového poradia, ktoré spočíva z hodnotenia odbornej verejnosti a hlasovania mamičiek, sa 

pôrodnica v Spišskej Novej Vsi stala zároveň najlepšou na Slovensku v kategórii - novorodeneckej starostlivosti. 

Matky odpovedali na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk na 14 otázok. Hodnotili pritom predpôrodnú 
prípravu, súkromie počas pôrodu, ochotu personálu reagovať na ich potreby, možnosť blízkej osoby pri pôrode, 
vybavenie oddelenia, odbornosť personálu či následnú starostlivosť o bábätko. 

Ocenenie celého tímu 

http://kosice.dnes24.sk/podnikatelia-chcete-ziskat-zakaznikov-zapojte-sa-do-celoslovenskej-akcie-ako-jan-zo-spisskej-novej-vsi-304861
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https://spis.korzar.sme.sk/c/20877870/novoveska-porodnica-najlepsia-na-vychode-slovenska.html


„Je to ocenenie práce a odbornosti pre celý náš tím gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého 
oddelenia. Snažíme sa stále zlepšovať po odbornej a ľudskej stránke, ako aj modernizovať vybavenie pôrodnice,“ 
reagovala na úspech zástupkyňa primára oddelenia Katarína Peregrimová. 

Pôrodnica sa vlani zapojila do projektu Pôrodný plán. 
Prečítajte si tiež:Novorodencom v spišskej nemocnici zachránia životy monitory dychu 
Spolu s pôrodnou asistentkou si tak budúca mamička môže svoj pôrod naplánovať do najmenších detailov – 

všetko od prijatia do nemocnice až po starostlivosť o bábätko. 
Hodnotenie pripravil Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk. 
V nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa minulý rok uskutočnilo 1 285 pôrodov. 

Oproti predchádzajúcemu roku 2016 ich počet stúpol, vtedy ich bolo 1 206. 
Vlani pôrodnica zmodernizovala svoje oddelenie a pôrodné sály a zvýšila počet nadštandardných izieb. 
Skupina Penta je finančným partnerom spoločnosti NAMAV, ktorá je minoritným akcionárom spoločnosti Petit 

Press, vydavateľa denníkov Sme a Korzár. 
[Späť na obsah] 
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Už niekoľko rokov sa o fungovanie železnice stará občianske združenie Detská železnica Košice na čele s 
Ľubomírom Lehotským. Viac v rozhovore. 

Rozhovor s Ľubomírom Lehotským priniesol portál srdcovky, nadácie VÚB, ktorá dlhodobo Košickú detskú 
železnicu podporuje. „Postupne obnovujeme všetko tak, aby sme železnicu dostali do pôvodnej podoby spred 60 
rokov. Zachraňujeme ju a postupne pridávame aj nové veci. Stabilizovali sme jej prevádzku, ktorú postupne 
rozširujeme, aby neslúžila iba Košičanom, ale aj turistom zo širokého okolia a zo zahraničia,” hovorí Ľubomír 
Lehotský, ktorý je Detskej železnici dlhé roky oddaný a napísal o nej aj rozprávkové a odborné knihy. 

Lákadlo aj pre zahraničných cestujúcich 
Z pôvodného vozového parku sa do dnešných dní zachovali dva služobné vozne, dva osobné a tri letné 

vagóny. Okrem toho jedna parná a dve motorové lokomotívy. Historický vláčik jazdí na trati dlhej štyri kilometre 
medzi košickými časťami Čermeľ a Alpinka. Železnica premáva od začiatku apríla do konca októbra, okrem toho 
sa každý rok koná aj špeciálna a mikulášska jazda. Na objednávky je vláčik pripravený vyraziť na trať kedykoľvek. 

Minulý rok sa železnicou previezlo 45 000 návštevníkov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka 
či z Anglicka. 

„Ľudia k nám prichádzajú za oddychom, urobiť si výlet, ale čoraz viac turistov k nám zavíta s cieľom navštíviť 
práve túto unikátnu železničku,” objasňuje riaditeľ železnice. 

Návštevníci obdivujú historický charakter železnice, staručké vozidlá s drevenými lavičkami a najmä otvorené 
vagóny, z ktorých sa dajú naplno vychutnávať krásy okolitej prírody. 

Lístok vám štikne detský sprievodca 
Dôvodov, prečo je Detská železnica v Košiciach lákadlom, je niekoľko. „Unikátnosť železničky spočíva v 

detskej obsluhe mladých železničiarov, ktorí vám veľmi radi skontrolujú cestovné lístky a povedia čo-to o histórii 
železničky, vypravia vláčik a spríjemnia cestu. Myslím si, že vlaky sú vždy unikát a je jedno, v akej dobe. Máme 
tiež najstarší a najmladší parný rušeň v strednej Európe a máme aj viac ako storočné vagóniky,” vymenúva 
zaujímavosti Ľubomír Lehotský. 

Vozne železničky sú také, aké inde nenájdete. Pochádzajú zväčša zo začiatku 20. storočia a ich pôvodné 
využitie bolo rôzne – používali sa ako poštové vozne, plošinové nákladné vozne alebo osobné vozne. 

Parná prababička 
Absolútnym unikátom je 134-ročná, no stále aktívna, parná lokomotíva Katka, ktorá pochádza z Nemecka, a 

je najstarším rušňom, ktorý ešte stále jazdí v rámci regiónu rozprestierajúceho sa od Ukrajiny cez Rumunsko, 
Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Česko, Poľsko až po Nemecko. Jej príbeh je naozaj zaujímavý – pôvodne jazdila 
na gelnickej železnici, neskôr na štiavnickej, potom sa vrátila späť na východné Slovensko do Smolníka. Slúžila aj 
ako vykurovací kotol a niekoľko rokov bola výstavným exponátom ako súčasť pomníka v Spišskej Novej Vsi. 

Začiatkom 90. rokov prešla generálnou opravou v Česku a od roku 1991 jej historickú krásu a charakteristický 
zvuk obdivujú pasažieri Detskej železnice v Košiciach. 

Stavajú stanicu 
Historické a autentické však nie sú iba vozidlá. Dobrovoľníci sa pustili aj do staničnej budovy, ktorá bola 

kedysi zrovnaná so zemou. Nanovo ju chcú vybudovať tak, aby niesla znaky nielen historických staničiek v 
Rakúsko – Uhorsku, ale aj kúsok z toho, čo kedysi na Pionierskej železnici vybudovali jej predchodcovia. 

V stanici Čermeľ sa doteraz používajú aj historické výhybky a koľajnice pochádzajúce z Gelnickej a 
Štiavnickej železnice. Všetky vozidlá, okrem parného Krutwiga a motorových rušňov sú zapísané ako národná 
kultúrna pamiatka. 

Aby každá jazda bola zážitkom, občianske združenie neustále pracuje na vylepšovaní železnice. „Budujeme 
novú staničnú budovu na železničnej stanici Čermeľ, opravujeme koľajisko, zveľaďujeme stanicu Alpinka, 

http://kosice.dnes24.sk/historicka-detska-zeleznica-je-slovenskym-unikatom-304715


pracujeme na oprave ďalšej lokomotívy a na získaní ďalšieho vozňa, ktorý opravíme a zaradíme do služby. 
Pomocou brigádnikov a Nadácie VÚB sme vybudovali napríklad aj detské ihrisko na nástupnej stanici.“ 

Okrem jazdy vláčikom a pravidelných podujatí sa deti, ktorých vlaky zaujímajú, môžu stať členmi Klubu 
mladých železničiarov. „Naučia sa, ako funguje železnica, ako sa vypravuje vlak, ako majú komunikovať s 
návštevníkmi a priučia sa aj zodpovednosti. Vďaka práci na detskej železnici si budú vážiť dedičstvo svojich otcov 
a aktívne sa zúčastňovať na záchrane kultúrnych pamiatok,” vysvetľuje Lehotský. 

Nostalgia aj jedinečnosť zážitku 
Hoci za posledné roky vzrástol počet návštevníkov trojnásobne, stále sú tu veci, ktoré potrebujú zlepšiť. 

„Chýbajú peniaze a viac dobrovoľníkov z radov verejnosti. Keď sa železnička stavala, mesačne sem prichádzali 
stovky dobrovoľníkov a brigádnikov. Dnes máme za celú sezónu možno 30 až 40 dobrovoľníkov. Chýba trochu 
väčšie zázemie, chýba ťažká technika, ale nechýba nadšenie ani podpora mesta a niektorých ďalších nadšencov 
a podporovateľov,” dodáva s optimizmom riaditeľ, ktorý si cení, že sa stále nájdu organizácie, ktorým osud 
železničky nie je ľahostajný. 

Návštevníkov železnička láka aj vďaka lokalite, v ktorej sa nachádza. Z Čermeľa je len na skok do Košíc, v 
bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú rekreačné strediská Alpinka a Bankov, kde sú detské ihriská, lanový park 
či golfové ihrisko. Môžete sa odtiaľ vydať na túry po turistických chodníkoch alebo sa cez les prejsť do neďalekej 
zoo v Kavečanoch, ktorá je najväčšou zoologickou záhradou na Slovensku. 

Zdroj: kosice.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Podnikatelia, chcete získať zákazníkov? Zapojte sa do celoslovenskej akcie 

ako Ján zo Spišskej Novej Vsi 
[25.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; METRO] 

 
http://spisska.dnes24.sk/podnikatelia-chcete-ziskat-zakaznikov-zapojte-sa-do-celoslovenskej-akcie-ako-
jan-zo-spisskej-novej-vsi-304861 

 
 

Jedinečná príležitosť pre všetkých podnikateľov! Aj tento rok sa môžu zapojiť do celoslovenskej akcie a 
pritiahnuť pozornosť svojich stálych, ale aj úplne nových zákazníkov. Robí tak aj Ján Paciga zo Spišskej Novej 
Vsi, ktorý podniká v pekárskej a cukrárskej oblasti. 

Druhý októbrový utorok, 9. októbra, sa už po tretíkrát uskutoční Deň súkromného podnikania. Ak si 
podnikatelia na tento deň pripravia špeciálnu ponuku pre ľudí a prihlásia ju na webovej stránke 
www.denpodnikania.sk, veľkoobchod METRO ich spolu s ostatnými spropaguje, čo im v biznise môže veľmi 
pomôcť. 

Okrem toho, ak sa poponáhľajú a prihlásia ponuku do konca augusta, môžu získať reklamu v médiách navyše 
len pre seba. 

Zapoja sa aj pekári 
Zapojiť sa chystá napríklad aj Ján Paciga starší zo Spišskej Novej Vsi. Riadi pekársku a cukrársku výrobu v 

meste a ďalších zhruba 20 predajní, väčšinou s potravinami, v rôznych okresoch riadi alebo prevádzkuje. 
Špeciálnu ponuku pripravil aj vlani, na Deň súkromného podnikania mohli zákazníci v jeho predajni U Pekára 

získať VIP kartu nabitú rôznymi zľavami. Ohlasy mal veľmi dobré, preto chce tento podnikateľský sviatok spolu so 
zákazníkmi osláviť znovu. 

Pacigove začiatky v podnikaní neboli jednoduché, spájali sa s obyčajným chlebom. Vyskúšal ho upiecť v 
cukrárskej peci a hoci vzhľadovo nevyzeral príliš dobre, zákazníci si ho obľúbili a výrobňa dokonca nestíhala 
pokrývať ich záujem. Postupne sa jeho podnikanie rozrastalo a vyžadovalo si väčšie priestory a viac 
zamestnancov. 

„Sme rodinným podnikom – skoro všetky riadiace činnosti vo firme zabezpečujú členovia našej rodiny. A čo 
ma obzvlášť teší, generačná výmena prebehla celkom plynulo,“ teší sa Paciga. Jeho firma sa neustále snaží 
posúvať, obmieňať sortiment a obohacovať ho napríklad o výrobky zdravej výživy. 

Najrýchlejší získajú bonus 
Do Dňa súkromného podnikania sa môže zapojiť každý podnikateľ, bez ohľadu na miesto či odvetvie, v 

ktorom podniká. Stačí, ak sa zaregistruje na stránke www.denpodnikania.sk so svojou ponukou. Môže to byť 
zľava, darček či služba navyše. 

Všetky ponuky sa na stránke zobrazia v prehľadnej mape, a tak budú zákazníci vedieť, ktorá prevádzka im čo 
ponúka. Veľkoobchod METRO, ktorý celú akciu organizuje, ju podporí aj veľkou mediálnou kampaňou v 
celoslovenských a regionálnych médiách. 

Podnikatelia sa môžu zaregistrovať do 9. októbra, no tí, ktorí sa poponáhľajú a urobia to do konca augusta, 
môžu vyhrať mediálnu podporu navyše. METRO vyberie 80 podnikateľov – 10 v každom kraji a konkrétne ich 
ponuky navyše zviditeľní. 

Podnikatelia, neváhajte sa prihlásiť a zapojiť do akcie Deň súkromného podnikania už dnes! 
(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy 
Zdroj: METRO 

http://spisska.dnes24.sk/podnikatelia-chcete-ziskat-zakaznikov-zapojte-sa-do-celoslovenskej-akcie-ako-jan-zo-spisskej-novej-vsi-304861
http://spisska.dnes24.sk/podnikatelia-chcete-ziskat-zakaznikov-zapojte-sa-do-celoslovenskej-akcie-ako-jan-zo-spisskej-novej-vsi-304861
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18. Jubilejný ročník športového podujatia: Toto sa chystá v Novoveskej Hute 
[25.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/jubilejny-rocnik-sportoveho-podujatia-toto-sa-chysta-v-novoveskej-hute-304908 

 
 

Všetci milovníci športu, hlavne behu sa môžu zmerať svoje sily už o niekoľko dní. V Novoveskej hute sa 
chystá desiaty ročník štafetového behu. 

Športové podujatie určené pre všetkých Spišiakov už po desiatykrát organizuje občianske združenie 
Novoveská Huta a občianske združenie ŠK Rohals. 

Štafetový beh Spišiakov sa uskutoční 4. augusta pred reštauráciou Poľovník v Novoveskej Hute zo štartom o 
17:15 hod. 

Na štart sa môžu postaviť zmiešané 5-členné družstvá mužov a žien bez vekového obmedzenia z okresov 
Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Levoča a Gelnica. 

Bežia sa okruhy na asfalte v dĺžke: 2,2 km – 2,2 km – 2,2 km – 2,2 km – 1 km . Každý člen/členka družstva 
môže bežať iba 1 okruh. Súťažiaci budú zaradení do dvoch kategórií. Zaradenie do kategórie podľa slov 
kompetentných určuje súčet rokov členov družstva do 199 rokov a nad 200 rokov. Prvé tri družstvá v každej 
kategórii budú odmenené. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. V Spišskej zasadalo mestské zastupiteľstvo: Poslanci sa venovali aj 

komunálnym voľbám 
[25.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-zasadalo-mestske-zastupitelstvo-poslanci-sa-venovali-aj-
komunalnym-volbam-304916 

 
 

Ostatné mestské zastupiteľstvo malo na programe niekoľko bodov. Jeden sa týkal aj blížiacich sa 
komunálnych volieb. Tu sú podrobnosti. 

Jubilejné 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi sa konalo vo štvrtok 19. júla. 

Osemnásť prítomných poslancov malo na programe niekoľko bodov, medzi ktorými nechýbalo ani schvaľovanie 
volebných obvodov či určovanie počtu poslancov, ktoré sú potrebné k blížiacim sa komunálnym voľbám. 

Tie sa uskutočnia 10. novembra a mestské zastupiteľstvo musí podľa zákona určiť pred voľbami počet 
poslancov na celé volebné obdobie podľa počtu obyvateľov, pričom v meste, ktoré má od 20 001 do 50 000 
obyvateľov, zákon určuje 15 až 25 poslancov. Najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode. 

V súčasnosti sú v meste Spišská Nová Ves vytvorené dva volebné obvody Juh a Sever s počtom poslancov 

19, pričom deliacou čiarou je rieka Hornád. Predložený návrh na určenie volebných obvodov v blížiacich sa 
voľbách bol podľa slov kompetentných vytvorený so zámerom zachovať doterajší stav. 

Tento návrh poslanci aj jednohlasne schválili a tak v novembri okrem primátora Spišskej Novej Vsi si zvolíme 

aj 19 poslancov. Vo volebnom obvode číslo 1 – Juh to bude 11 poslancov a vo volebnom obvode číslo 2 – Sever 
8 poslancov. 

Volebný obvod č. 1 (JUH) budú tvoriť ulice: 
Mickiewicza, Agátová, Bezručova, Borodáčova, Borovského, Brezová, Bronzová, Čergovská, Detvianska, 

Dubová, Dúhová, Dunajská, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 –8, F. Hečku, F. Urbánka, Gaštanová, Gemerská, 
Hájik, Hnilecká cesta, Horská, Hurbanova, I. Stodolu, Inovecká, J. Bottu, J. Čajaka, J. Fándlyho J. Kostru, J. 
Matušku, J. Wolkera, Jasná ,Javorová, Jedľová, Kalinčiaka, Kamenný obrázok, Karpatská, Komenského, 
Krčméryho, Kukučínova, Kvetná, Kysucká, Laborecká , Lesná, Letecká, Limbová, Lipová, Liptovská, Lúčna, M. 
Gorkého, Magurská, Malá, Medená, Muráňska, Nitrianska, Novoveská cesta, Obrancov mieru, Oravská, P. 
Jilemnického, Palárikova, Pieninská , Pod Tepličkou, Podskala, Podunajská, Pohronská, Poľná, Potočná, 
Považská, Predná Huta, R. Jašíka, Rajecká, Rudná, Rybničná, S. Chalupku, , S. Tomášika, Sadová, Sadrovcová, 
Slnečná, Slobody, Snežná, Spišská, Stojan, Stražanská, Šarišská, Šestnástka, Štúrovo nábrežie, T. Vansovej, 
Tajovského, Tatranská, Tehelná, Tepličská cesta, Tichá, Topoľová, Trenčianska, Trieda 1. mája, Trnavská, 
Turčianska, V. Nezvala, Vyšný Hámor, Z. Nejedlého , Za Hornádom, Za Šestnástkou, Záborského, Záhradná, 
Zemplínska, Železná 

http://spisska.dnes24.sk/jubilejny-rocnik-sportoveho-podujatia-toto-sa-chysta-v-novoveskej-hute-304908
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-zasadalo-mestske-zastupitelstvo-poslanci-sa-venovali-aj-komunalnym-volbam-304916
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-zasadalo-mestske-zastupitelstvo-poslanci-sa-venovali-aj-komunalnym-volbam-304916


Volebný obvod č. 2 (SEVER) budú tvoriť ulice: 
Astrová, B. Němcovej, Banícka, Bernolákova, Brusník, Česká, Čsl. armády, Drevárska, Duklianska, 

Elektrárenská 1 –5, Filinského cesta, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Harichovský chodník, Hrnčiarska, Hutnícka, 
Hviezdoslavova, Chrapčiakova, I. Krasku, Ing. O. Kožucha, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. C. Hronského, J. 
Fabiniho, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Jesenského, Kamenárska, Kmeťova, Koceľova, Kolárska, 
Kollárova, Konrádova, Kováčska, Krížová, Kuzmányho, Ľaliová, Letná, Levočská, Markušovská cesta, Medza, 
Mišíkova , Mlynská, Moravská, Mudroňova, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, Námestie Iglovia, Námestie SNP, 
Narcisová, Nezábudková, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, Púpavová, Puškinova, Radlinského, Radničné 
námestie a"Spišská Nová Ves", Rastislavova, Rázusova, Rybárska, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Slovenská, 

Stará cesta, Starosaská, Stolárska, Strojnícka, Svätoplukova, Školská, Škultétyho, Štefánikovo námestie, 
Tkáčska, Tolstého, Vajanského, Zábojského, Zámočnícka, Zimná, Zvonárska, Železničná. 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. Foto: Dôchodca na Multicare narazil v Spišskej Novej Vsi do skupinky detí 
[25.07.2018; webnoviny.sk; Dopravné správy z ciestSpišská Nová VesDopravné správy z ciest z lokality 

Spišská Nová Ves; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/foto-dochodca-na-multicare-narazil-v-spisskej-novej-vsi-skupinky-deti/ 

 
 

3 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Dôchodca zrejme nedodržal dostatočnú vzdialenosť medzi vozidlami a v snahe zabrániť zrážke s pred ním 

stojacim Fiatom Punto, strhol riadenie a vyšiel na chodník, po ktorom práve prechádzali deti. 
BRATISLAVA/KOŠICE 25. júla (WebNoviny.sk) – Hrozivá nehoda sa stala v utorok popoludní v Spišskej 

Novej Vsi. Sedemdesiatštyriročný vodič na Multicare narazil do skupinky detí na chodníku. Podľa predbežnej 

lekárskej správy tri maloleté deti utrpeli ľahké zranenia. 
Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, dôchodca zrejme nedodržal 

dostatočnú vzdialenosť medzi vozidlami a v snahe zabrániť zrážke s pred ním stojacim Fiatom Punto, strhol 
riadenie a vyšiel na chodník, po ktorom práve prechádzali deti. 

Šoférovi alkohol nezistili, na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Okolnosti nehody polícia vyšetruje. 
Foto: SITA/KR PZ Košice. Foto: SITA/KR PZ Košice. 
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21. FOTO Vážna nehoda v Spišskej Novej Vsi: Okolnosti incidentu, pri ktorom 

vrazil do detí multicar 
[25.07.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1726061/FOTO-Vazna-nehoda-v-Spisskej-Novej-Vsi–Okolnosti-incidentu–
pri-ktorom-vrazil-do-deti-multicar 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Hrozivá dopravná nehoda sa stala včera okolo jednej hodiny popoludní v Spišskej 
Novej Vsi. Do skupinky detí vrazilo auto. Tri dievčatká skončili so zraneniami v nemocnici. 

Informáciu o dopravnej nehode, pri ktorej sa zranili tri deti, potvrdila hovorkyňa košických policajtov Lenka 
Ivanová. K desivej zrážke došlo v utorok približne o 13-tej hodine v Spišskej Novej Vsi. "Podľa doterajších 
zistení 74-ročný vodič, ktorý smeroval s vozidlom Multicar od sídliska Tarča do centra mesta Spišská Nová Ves, 

pravdepodobne z dôvodu nedodržania takej vzdialenosti medzi vozidlami, aby mohol včas znížiť rýchlosť jazdy, 
prípadne zastaviť vozidlo, v snahe zabrániť zrážke s pred ním stojacim vozidlom Fiat Punto, strhol vedenie svojho 
vozidla vpravo v smere jazdy, v dôsledku čoho vyšiel s vozidlom na chodník a narazil do skupiny detí, ktoré v tom 
čase prechádzali po chodníku," opísala policajná hovorkyňa. 

Zdroj: polícia 
Hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková informovala, že multicar vošiel na chodník a vrazil do skupinky 

detí z tamojšieho centra voľného času. Nehoda sa stala na Mlynskej ulici. "Na mieste zasahovali dve naše 
posádky zo Spišskej Novej Vsi. Dve deti utrpeli stredne ťažké poranenia, jedno je zranené ľahko. Všetky tri deti 
previezli na urgentný príjem do nemocnice v Spišskej Novej Vsi," uviedla hovorkyňa. “Po prvotnom ošetrení sme 

https://www.webnoviny.sk/foto-dochodca-na-multicare-narazil-v-spisskej-novej-vsi-skupinky-deti/
https://www.topky.sk/cl/100370/1726061/FOTO-Vazna-nehoda-v-Spisskej-Novej-Vsi--Okolnosti-incidentu--pri-ktorom-vrazil-do-deti-multicar
https://www.topky.sk/cl/100370/1726061/FOTO-Vazna-nehoda-v-Spisskej-Novej-Vsi--Okolnosti-incidentu--pri-ktorom-vrazil-do-deti-multicar


tri dievčatká vo veku približne desať rokov previezli s úrazmi dolných končatín do nemocnice,” spresnil 
zastupujúci hovorca Operačného strediska záchranárov Jozef Minár. 

Dievčatká po ošetrení prepustili do domáceho liečenia. Dve z nich mali utrpieť povrchové zranenia a jedna má 
zlomeninu v oblasti členka. 

Zdroj: polícia 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Felhajtott a járdára a multicar, elsodorta a kisgyerekek egy csoportját! 
[25.07.2018; parameter.sk; tachometer; 00:00; Redakcia] 

 
http://tachometer.parameter.sk/felhajtott-jardara-multicar-elsodorta-kisgyerekek-egy-csoportjat 

 
 

A gyerekek állatkertbe igyekeztek, amikor megtörtént a baj. 
Forrás: TV JOJ 
Megrázó élményekkel tértek haza a kilencéves gyerekek az állatkerti kirándulásról, kedden ugyanis egy 

multicar felhajtott a járdára, és elsodorta a várakozó kisgyerekek egy csoportját Iglón (Spišská Nová Ves). 

A balesetet egy váratlan manőver előzte meg: egy gyalogos rálépett a zebrára, az éppen érkező autó hirtelen 
a fékre taposott, a mögötte haladó multicar sofőrje pedig elrántotta a kormányt, és felhajtott a járdára. 

A Nový čas infografikája alapján így történhetett a baleset 
A jármű három kislányt sodort el. Mindhármukat kórházban szállították, nincsenek életveszélyben. 
(noviny.sk/cas.sk) 
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