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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Z primátora urobili živú sochu 
[10.09.2018; Nový Čas; Regióny; s. 6; Zdeněk Kovář] 

 
 

Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, anc 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Návrat do minulosti! V meste sa konal druhý ročník festivalu Živé sochy, na ktorom 

ukázali desiatky živých sôch. Prehovoriť sa nakoniec nechal aj starosta mesta, ktorý sa dal prestrojiť za seba 
samého. Pozitívny ohlas z akcie primäl organizátorov k odvážnemu rozhodnutiu. V meste plánujú o rok 
zorganizovať majstrovstvá sveta v netradičnom umení. 

Jediný festival statického umenia na Slovensku za dva dni navštívilo až 30-tisíc ľudí. Autor projektu Radovan 
Michalov chcel predstaviť slávne osobnosti Slovenska, no okrem nich ukázali ľuďom živé diela aj majstri z 
Nemecka či Portugalska. „Dávno po smrti sa tak mohli stretnúť Ján Ámos Komenský, Milan Rastislav Štefánik či 
maliar Hanula,“ povedal primátor mesta Ján Volný, ktorý už nekandiduje, sa nechal prehovoriť, aby v rámci 
festivalu aj jeho premenili na živú sochu. A na koho sa dal zmeniť? Na primátora mesta, v čele ktorého strávil 12 
rokov, teda 3 volebné obdobia. „Líčenie trvalo asi hodinu a prestrojenie dokonca šesť. Farieb som sa nevedel 
zbaviť štyri dni, no nebanujem,“ prezradil Novému Času a dodal, že sa mu zapáčila ponuka významného hosťa. 
„John Eicke z Berlína, ktorý predstavoval živú sochu Wood Man, by rád o rok v meste predstavil najlepších 
umelcov na majstrovstvách sveta. Táto myšlienka sa ujala,“ dodal primátor. 

Foto: 



Primátor Spišskej Novej Vsi sa tiež stal živou sochou. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Unikátne zábery pllies pod hladinou 
[09.09.2018; Nový Čas; Téma dňa; s. 2,3; Peter Novotný] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/VYSOKÉ TATRY – Vychutnáva si pohľad, aký sa hocikomu nenaskytne. Miroslav 

Pomajdík sa špecializuje na potápanie v tatranských plesách. A nielen to! On svet pod hladinou aj fotí, aby sa oň 
podelil s ostatnými. Má v pláne vydať unikátnu knihu. 

Potápaniu sa Miroslav Pomajdík začal venovať na vysokej škole (1980). „Najskôr to bolo, samozrejme, 
v bazéne, postupne som sa však dostal aj do prírodných vôd. Ale potápanie napríklad v Ružíne vám neprinesie 
veľa zážitkov, voda je tam väčšinou úplne kalná a 5 metrov pod hladinou je už skoro tma… Tatry mám blízko, 
takže som sa začal potápať v plesách. Sú to úplne iné, oveľa krajšie scenérie. Venujem sa tomu už približne 10 
rokov,” vysvetľuje potápač a fotograf v jednom. Doposiaľ sa mu podarilo ponoriť a fotiť pod hladinou približne 40 
plies. „V niektorých som bol viackrát, v iných len raz. Fotenie pod hladinou plies však nie je jednoduché. Niekedy 
šliapete tri hodiny s ťažkým batohom, a keď sa ponoríte, zistíte, že viditeľnosť je nízka, takže z fotenia nie je nič 
a musíte sa vrátiť znova,” priblížil úskalia fotenia plies Pomajdík, ktorý sa chystá svoje zábery zverejniť 
v jedinečnej knihe. „Plesá fotí kdekto, ale pod vodou takmer nikto. Preto je to jedinečný, ale aj finančne náročný 
projekt. Momentálne hľadám sponzorov a podporovateľov. Verím, že na jeseň budúceho roka bude kniha na 
svete,” uzavrel fotograf. 

Peter Novotný, foto autor, mp 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Tatry na stovkách obrazov 
[09.09.2018; Téma; VYSOKÉ TATRY; s. 36,37,38,39; Tomáš Grajnár] 

 
 

Majestátu Vysokých Tatier neodolali mnohí umelci, ktorí tie najčarovnejšie a najimpozantnejšie končiny 
Slovenska preniesli na svoje plátna. V depozite Tatranskej galérie v Poprade opatrujú z ich tvorby viac ako 600 
obrazov s motívmi tatranskej prírody. Táto umelecká kolekcia je svojím zameraním výnimočná aj v európskom 
kultúrnom kontexte. 

Prvé panorámy Tatier boli väčšinou na obrazoch s biblickými dejmi. „Domáci umelci radi situovali staroveké 
príbehy do dôverne známeho prostredia, ktoré svojou majestátnosťou, nedostupnosťou i tajuplnosťou silno 
korešpondovalo s atmosférou tajomného bilblického sveta," hovorí riaditeľka Tatranskej galérie Anna 
Ondrušeková. Prvú kapitolu bohatej histórie tatranského krajinárstva otvoril neznámy autor fresky z víťazného 
oblúka Kostola svätého Egídia práve v Poprade. V rokoch, ktoré hraničili so 14. a 15. storočím, povýšil príťažlivú 
panorámu vyše 50 kilometrov dlhého tatranského oblúka na pôsobivý rámec biblickej scény zmŕtvychvstania 
Krista. Prvé svetské, nesakrálne dielo s tatranským motívom, predstavuje rodinný erb zemianskeho rodu 
Berzeviczyovcov z Veľkej Lomnice. Na erb z polovice 15. storočia umiestnil jeho autor Lomnický štít s kamzíkom 
na hrebeni. 

KULT HÔR 
Ešte na začiatku 18. storočia Vysoké Tatry, ich romantické zákutia, končiare, plesá či dlhé doliny maliarov 

nepriťahovali, len ojedinele vznikali akési ilustračné pokusy, predovšetkým knižné ilustrácie neznámych autorov, 
ktoré spestrili cestopisy s tatranskou tematikou od Belsazara Hacqeta z roku 1796 a Roberta Townsona vydanom 
o rok neskôr. Zásadný obrat vo vnímaní a stvárňovaní horskej krajiny nastal až v polovici 18. storočia. Nehostinné 
krajiny s biblickými pútnikmi začali nahrádzať večerné a nočné horské scenérie, na obrazoch sa objavili prvé 
vodopády, kaskády, horské jazerá, mohutné balvany, víchricami vyvrátené stromy, sem-tam obraz oživili osamelí 
chodci. Európski maliari zrazu objavili aj čaro atmosférických úkazov na oblohe, čo dodávalo ich dielam výraz 
horskej melanchólie i drámy. 

„Kult hôr prinieslo do výtvarného umenia až 19. storočie. V tatranskej krajinomaľbe dominoval v jeho prvých 
desaťročiach spišský maliarsky okruh - Ján Jakub Müller, Karol Marko starší, Jozef Czauczik, Teodor Boemm, 
Titus Szent-Istványi. V polovici storočia objavili Vysoké Tatry aj Karol Tibély a Peter Michal Bohúň, ich tatranská 
tvorba prevýšila dovtedajšie výtvarné snaženie," povedala pre Čarovné Slovensko galeristka Anna Ondrušeková. 

ROMANTICKÉ VEĽHORY 
Karol Tibély, rodák zo Spišského Podhradia, ktorý študoval u barokového maliara Jozefa Czauczika, dokázal 

dať Tatrám romantickú pečať monumentálneho prírodného živlu. Počas pobytu u brata v Brezne bol síce známy 
ako maliar zákazkových portrétov, ale neskôr sa sústredil na žáner krajinomaľby. Najmä Vysokých Tatier. V roku 
1834 namaľoval technikou gvašu na kartón infantilne pôsobiaci krajinársky námet s topografickým názvom Starý 
Smokovec. Obraz predstavujúci kúpeľnú osadu bol jeho reakciou na dobu, keď boli rozmáhajúce sa kúpele v 



Starom Smokovci vyhľadávané mnohými maliarmi - krajinármi. Peter Michal Bohúň je zase známy aj tým, že 
povýšil svojím dielom Vysoké Tatry na symbolický kamenný znak Slovenska. Na konci 19. storočia sa už Tatry 
stali vyhľadávaným a uznávaným krajinárskym motívom, do našich hôr prichádzali nielen domáci, ale aj 
zahraniční maliari zvučných mien. Zavŕšením tohto nadšenia bola tvorba závojových krajín Ladislava 
Mednyánszkeho i melancholických scén Ferdinanda Katonu-Kleinbergera, ale aj výnimočná tatranská panoráma 
Teodora Csontváryho-Kostku. 

PRVÍ PROFESIONÁLNI MALIARI 
Rodák zo Spišskej Starej Vsi Ferdinand Katona sa pod vplyvom Ladislava Mednyánszkeho začal v Strážkach 

venovať monumentálnej geografickej kresbe Vysokých Tatier a podtatranského regiónu. Celý tvorivý život, až do 
smrti v lete 1932, ostal Katona verný maľbe v plenéri. Popri Katonovi a Mednyánszkom po sebe v druhej polovici 
19. storočia a na začiatku minulého storočia zanechali krajinárske práce s námetmi tatranskej prírody mnohí 
renomovaní umelci ako Andrej Bača, Dezider Czölder, Eugen Szepesi-Kuszka. Väčšina z nich po čase, keď sa 
nasýtili tatranských motívov, odišla tvoriť do Viedne a Budapešti. Prví profesionálni maliari sa natrvalo usadili v 
podhorí Vysokých Tatier na začiatku minulého storočia. Jozef Hanula, syn drobného roľníka z Liptovských 
Sliačov, sa usadil v Spišskej Novej Vsi, Andor Boruth si za svoj nový domov vybral osadu Tatranská Polianka. 

Vo Važci, ktorý v roku 1931 takmer celý vyhorel, našiel svoje pôsobisko rodák z Blatnej pri Písku Jan Hála, v 
Štôle aj v chate na brehu Popradského plesa tvoril spoluzakladateľ symbolického cintorína obetí Vysokých Tatier 
Otakar Štáfl. 

TATRY NA ZNÁMKACH 
Symbolom maliara nadovšetko milujúceho ľudí žijúcich v podhorí Vysokých Tatier sa nepochybne stal Jan 

Hála. Hoci na začiatku svojej kariéry sa venoval zobrazovaniu výjavov zo života baníkov z Ostravy a Mostu, 
osudový zvrat v jeho tvorbe priniesla cesta na Slovensko s akademickým maliarom Karlom Hilprandtom po boku. 
Nenapodobiteľný kolorit podtatranského Važca, najmä však Važťania odetí do bohato zdobených krojov Hálu tak 
očarili, že sa do dediny s Kriváňom za severnými humnami natrvalo presťahoval. Možno nebolo dňa, aby 
nezobral do rúk štetec a paletu a nevybral sa do dediny, na polia, podhorské lúky, aby zachytil drsnú krásu života 
važeckých gazdov. Hála ťažko prežíval dni po veľkom požiari, ktorý v roku 1931 zničil takmer celú dedinu, zmizli 
malebné drevenice, stodoly, sypance, humná, po tragickom dni maľoval zničenú dedinu väčšinou spamäti. 

Športový aj umelecký vzťah mal k Vysokým Tatrám ďalší český výtvarník Otakar Štáfl, žil v nich v 
medzivojnovom období. V roku 1928 vyšiel rodákovi z Havlíčkovho Brodu rozsiahly cyklus 120 tatranských 
akvarelov, dve podoby tatranskej krajiny boli vydané na poštových známkach. Otakar Štáfl bol aj autorom 
žánrového obrazu formátu 550 x 390 centimetrov, ktorý zdobil kúpeľný dom Hviezdoslav na brehu Štrbského 
plesa. Monumentálne dielo zobrazuje známu Bielovodskú dolinu v Belianskych Tatrách. Veľký obdivovateľ 
tatranskej prírody zahynul pri bombardovaní Prahy na konci druhej svetovej vojny. 

Téma Vysokých Tatier lákala aj najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia 20. 
storočia. Či už je to Janko Alexy, Gustáv Mallý, Jozef Kollár, Miloš Alexander Bazovský, alebo Mikuláš Galanda. 
Ich diela s touto tematikou patria k tým najhodnotnejším v depozite Tatranskej galérie. 

OKNÁ DO MINULOSTI 
Galéria má vo svojich zbierkach aj 140 vedút (pohľad na krajinu alebo mesto v širšom zornom uhle a jeho 

výtvarné vyjadrenie, zvyčajne opisné, topograficky presné, pozn. red.) s romantizujúcimi pohľadmi nielen na 
tatranskú prírodu, ale aj na prvé tatranské osady. Pred vynálezom fotografie boli práve veduty jedinou 
dokumentáciou pre prvých priekopníkov rodiacej sa pamiatkovej ochrany. „Najstaršiu naivno-realistickú podobu 
osady Starý Smokovec z roku 1834 nám zanechal rodák zo Spišského Podhradia Karol Tibély. Nemenej vzácne 
dobové pohľady na Tatry a ich osady ponúkajú aj veduty Rudolfa Alta, ktoré vytvoril litografickou technikou podľa 
námetov svojho otca Karola Libaya. Aj vďaka autorom vedút máme dnes dosť dobrú predstavu o tom, ako vlastne 
vyzerali Tatry okolo roku 1860," pripomína riaditeľka Tatranskej galérie. Tradícia tatranských vedút prežívala až 
do čias, kým ich nenahradili fotografie a prvé kolorované pohľadnice. 

Tomáš Grajnár 
—- 
„Na erb umiestnil autor Lomnický štít s kamzíkom." 
—- 
PRVÁ VÝSTAVA POD TATRAMI 
Prvá naozaj profesionálne pripravená výstava sa pod Tatrami konala v popradskom múzeu v roku 1928 pod 

názvom 200 rokov krajinomaľby na Spiši. Autorom katalógu aj umelecko-historickej štúdie k vystaveným dielam 
bol regionálny historik Elemír Köszeghy-Winkler. Ružomberský rodák sa dostal do povedomia vtedajšej výtvarnej 
obce najmä ako štatutár viacerých umelecko-historických inštitúcií. Ako riaditeľ Hornouhorského múzea v 
Košiciach zhromaždil niekoľko zbierok výtvarného umenia, popritom zorganizoval aj viacero významných výstav. 
Absolvent Uhorskej kráľovskej školy moderného kreslenia v Budapešti aj akadémie vo Viedni bol aj nadšeným 
krajinárom. Svoj obrazový cyklus zasvätil predovšetkým oslave majestátnosti Vysokých Tatier. 

—- 
„Zachytil drsnú krásu života važeckých gazdov." 
—- 
„Galéria má vo svojich zbierkach aj 140 vedút." 
—- 
FOTO: 
Foto: Tomáš Grajnár 
Mengusovská dolina v roku 1921 od českého maliara Otakara Štáfla. 
Galeristka Anna Ondrušeková je pyšná na unikátnu kolekciu obrazov s tatranskou tematikou. 



Vysokú namaľoval Miloš Alexander Bazovský v roku 1946. 
Lomnický štít na plátne z roku 1935, ako ho videl Ľudovít Čordák. 
Starý Smokovec od Karola Tibélyho z roku 1834. 
Foto: Tomáš Grajnár 
Tak zachytil v roku 1960 tatranskú jeseň Jozef Kollár. 
Baladický pohľad na Tatry, ktorý v rokoch druhej svetovej vojny namaľoval Anton Jasusch. 
Bielenie plátna z roku 1944 od českého maliara Jana Hálu. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Spišská Nová Ves: „Divy „Novejšej“ 
[09.09.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ľuboš Sarnovský;Andrea Pálfy Belányiová] 

 
 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Ta dze ši bul, jak še máš, jak bulo, to sú pomerne bežné frázy pre túto časť 
Slovenska, teda pre Spišskú Novú Ves a okolie.“ 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Presne tak, pochádzajú z miestneho spišského nárečia, ale to nie je 
všetko, pretože táto oblasť má aj svojich 7 divov. Poďme sa na ne pozrieť.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Cezpoľní sa z miestnych častokrát smejú, že sú to šlepi Spišiaci. Dôvodom je 
niekoľko ciferníkov na tunajšej kostolnej veži.“ 

Ján Volný, primátor SNV: „Máme vlastne 7 hodín na tejto veži, dole sú 3 a hore sú 4, aby tí Spišiaci videli tie 
dolné a tí, ktorí tu prichádzajú, tak aj na tie horné dovidia.“ 

Matúš Gavlák: „Samotná kostolná veža nie je len symbolom mesta, je jedným z divov, má 87 metrov, čo z nej 
robí najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. V minulosti jej toto prvenstvo nepatrilo.“ 

Jana Barbuščáková, pracovníčka turisticko-informačného centra: „V takejto podobe, ako máme možnosť 
vidieť kostolnú vežu dnes, stojí od konca 19. storočia, presne od roku 1894, keď bola dokončená rekonštrukcia 
kostolnej veže, nakoľko tá pôvodná baroková bola pri požiari v roku 1849 zničená.“ 

Matúš Gavlák: „Medzi mestské divy patrí aj centrum mesta. Je unikátne, keďže je najväčšie šošovkovité 
námestie v strednej Európe. Spišiaci sú taktiež hrdí na budovu radnice, tá je relatívne nová, aj keď má približne 
250 rokov. Pôvodná radnica bola v terajšej budove múzea, tam bolo aj sídlo spišských žúp. Budova, pred ktorou 
sa celá JOJ-ka v meste odohráva, je spišskonovoveská Reduta. Táto budova má viac ako 100 rokov a už vtedy 
jej stavitelia mysleli na polyfunkčnosť objektu.“ 

Ján Volný: „Je tu profesionálne divadlo v týchto objektoch, v Redute, máme tam televízne štúdio, je tam 
ubytovacia časť, je tam vynikajúca reštaurácia, vnútri skrýva aj nádhernú koncertnú sálu.“ 

Matúš Gavlák: „Na záver vám ponúkame ešte rýchlokurz spištiny, aby ste miestnym rýchlo a ľahko 
porozumeli.“ 

Jozef „Spoko“ Kramár, spevák kapely Smola a hrušky: „Grule – zemiak, ci pána je veľmi dôležité, to je také, 
že ci pána po slovensky je ó bože. Jeden motor má dva motory, lebo motor znamená auto, ale má takisto motor, 
ktorý poháňa motor. … je skrátený názov a jednoslovný názov Spišskej Novej Vsi.“ 

Matúš Gavlák: „Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Spišská Nová Ves: Predpoveď počasia pre Spiš 
[09.09.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; R / Ľuboš Sarnovský;Andrea Pálfy Belányiová] 

 
 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Áno, tak peniaze sú síce v živote veľmi dôležitá vec, ale je tu ešte jedna vec, 
ktorú riešime každý deň.“ 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Počasie, definitívne počasie, myslím, že o tom sa každý s každým 
dokáže rozprávať aspoň 5 minút.“ 

Ľuboš Sarnovský: „Aj pohádať.“ 
Andrea Pálffy Belányiová: „Aj pohádať, určite a my sa hlavne občas pohádame s našimi kolegami, tí, ktorí 

nám predpovedajú počasie. Jeden tu je, ale dúfam, že dnes sa hádať nebudeme, Michal Hazlinger.“ 
Ľuboš Sarnovský: „Prosím, privítajme ho. 
Michal, vitaj medzi nami.“ 
Mgr. Michal Hazlinger, PhD., hydrológ: „Dobrý večer.“ 
Ľuboš Sarnovský: „Ako to dnes večer ešte bude vyzerať na Spiši, zmokneme, zmrzneme, alebo ani nie?“ 
Mgr. Michal Hazlinger, PhD.: „No zima bude, to je pravda, už teraz akože máme nad sebou takú rozsiahlu 

tlakovú výš, no a v tej tlakovej výši je oblačnosť, ktorá pôsobí štandardne ako perinka, sa veľmi akože udržiavať 
nebude, takže ako úplne že máličko oblakov a do rána teplota pôjde na nejakých 9 - 10, keď budem veľmi 
optimistický, tak na 11 stupňov Celzia. Ale ono ešte nadránom, aby toho nebolo úplne málo, tak sa začne tvoriť aj 



hmla, ale potom cez deň vyjde slnko, väčšinou to tak teda býva, no a do tej hmly začne veľmi intenzívne pražiť, 
no a tá hmla sa veľmi rýchlo rozpadne, takže zajtrajší deň bude zväčša polooblačný a teploty popoludní budú 
veľmi podobné ako v priebehu dnešného dňa, takže okolo 22 až 23 stupňov. Celkom fajn, nie?“ 

Andrea Pálffy Belányiová: „Ale áno, na september výborne. Inak ja keď som hovorila, že sa pohádame, tak 
naozaj iba o počasí, keď sa nám nepáči, čo povedia, … keď občas čo to nevyjde, aj to sa stane málokedy.“ 

Ľuboš Sarnovský: „Keď je teplo chceme zimu a opačne.“ 
Andrea Pálffy Belányiová: „V každom prípade ten august, ten sa nám páčil, bolo horúco, ale zároveň málo 

zrážok, málo vody v riekach a jazerách a to podľa mňa pre hydrológa toto bol smutný mesiac, my všetci šťastní 
a Michal, ty smutný.“ 

Mgr. Michal Hazlinger, PhD.: „Áno, ja som plakal každý deň niekedy aj 2-krát, aby aspoň teda niečo padalo, 
ale všeobecne my hydrológovia to máme tak, že či je veľa vody, to znamená, keď prší ako z krhly, tak je zle, keď 
je málo vody, tak je zase zle, lebo je sucho, tak my akože sa snažíme nejakým tým spôsobom predpovedať oba 
tieto extrémy, takže naozaj máme čo robiť napriek tomu, že sme teda smutní keď neprší.“ 

Ľuboš Sarnovský: „Michal, my ti ďakujeme, prosím, zatlieskajme nášmu kolegovi.“ 
Mgr. Michal Hazlinger, PhD.: „Pekný večer.“ 
Ľuboš Sarnovský: „Vy milí priatelia si nezabudnite pozrieť ešte naše Najlepšie počasie hneď po Novinách 

a Športe.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Prvá fosília amonita 
[09.09.2018; vedanadosah.sk; Aktuality; 00:00; Redakcia] 

 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/prva-fosilia-amonita 

 
 

09. sep. 2018 • Vedy o Zemi a environmentálne vedy 
Fosílie (z latinského fosilis – to, čo je vykopané) sú pozostatky pravekých organizmov, odtlačky tiel týchto 

organizmov a ich stopy, ktoré sa za priaznivých podmienok zachovali do súčasnosti. Za fosíliu je považovaný 
akýkoľvek, či už celý, alebo neúplný zvyšok pravekého organizmu, ktorý prešiel prirodzeným procesom 
„pochovania“ a fosilizácie. Vedný odbor zaoberajúci sa fosíliami sa nazýva paleontológia. 

„Môj záujem o paleontológiu vzrástol, keď sa mi do rúk dostala prvá fosília amonita. Už viac ako 4 roky 
chodievam na paleontologickú lokalitu Ďurkovec. Jedná sa o lom na pieskovec, ktorý je vzdialený asi 1 km južne 
od obce Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves. V sedimentoch tejto lokality sa okrem iného dajú nájsť 

aj autochtónne spoločenstvá morských bezstavovcov, z ktorých sú pre mňa najzaujímavejšie kraby,“ hovorí Adam 
Heteš, ktorý sa so svojou prácou Fosílne žabie kraby Spiša na súťaži SOČ 2018 v kategórii Životné prostredie, 
geografia, geológia umiestnil na prvom mieste. 

„Predtým, ako som začal písať prácu SOČ, som na lokalite hľadal vzorky, doma som ich následne čistil, 
preparoval a snažil sa určiť o akú fosíliu ide. Svoj materiál som však chcel skúmať aj ďalej. SOČ-ka bola prvá 
príležitosť, kedy som mohol vzorky podrobnejšie analyzovať,“ spomína si na začiatky písania svojej 
stredoškolskej odbornej činnosti. „Prostredníctvom SOČ-ky som mal možnosť nahliadnuť do sveta vedy (aj keď 
som z neho videl len veľmi maličkú časť) a vyskúšať si, aká je asi práca vedca – paleontológa, hoci takáto práca 
zahŕňa omnoho viac, ako len to, čomu som sa venoval a venujem.“ 

Každá práca SOČ musí obsahovať teoretickú, ale aj praktickú časť. Okrem naštudovania teoretických 
poznatkov z viacerých odborných prác a štúdií bolo teda potrebné uskutočniť aj vlastný výskum. „Cieľom mojej 
práce bolo v prvom rade určiť matematickú závislosť medzi dĺžkou a šírkou fosílnych krabov druhu Ranina 
haszlinskyi z paleontologickej lokality Ďurkovec. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo potrebné nielen lokalitu navštíviť 
a nájsť dostatočné množstvo fosílneho materiálu, ale aj vedieť, ako tieto skamenené kraby vyzerajú. Preto som si 
stanovil ďalší cieľ, a to z morfologickej stránky opísať desaťnožce (Decapoda), t. j. skupinu živočíchov, ku ktorým 
patria napríklad homáre, krevety alebo kraby, pričom som sa zameral na charakteristické morfologické znaky 
krabov rodu Ranina. Ďalšie ciele mojej práce boli opísať vrstvy vystupujúce v paleontologickej lokalite Ďurkovec a 
zrekonštruovať paleoprostredie tejto lokality,“ vymunúva hlavné ciele svojej víťaznej práce. 

Adam svoju praktickú časť rozdelil na 4 etapy. „Prvá z nich bola zber a preparácia fosílií. Musel som 
niekoľkokrát navštíviť lokalitu a nájsť dostatočné množstvo vzoriek. Z nich som priamo v lome odstránil 
prebytočnú horninu a skamenelinu som zabalil do papiera, aby sa nepoškodila. Doma som skameneliny umyl 
prúdom vody a preparoval pomocou elektrickej gravírovačky, menších kladív a sekáčov. Druhá etapa bola 
morfometrická analýza materiálu a spracovanie údajov.“ V tejto časti Adam pomocou posuvného meradla meral 
dĺžku a šírku každej vzorky kraba, určoval pohlavie a mód zachovania fosílie. Výsledkom tejto etapy bola tabuľka 
plná údajov. 

„Treťou časťou bola fotografická dokumentácia a úprava fotografií. Každú vzorku kraba som odfotografoval vo 
vodorovnej polohe s priložením papierovej mierky. Druhýkrát som na zvýraznenie kontrastu na fosílie pred 
fotografovaním naniesol vrstvu chloridu amónneho (NH4 Cl) a odfotografoval rovnakým spôsobom. Fotografie 
som upravoval v programe CorelDRAW. Obrázok fosílie som vyrezal a spolu s mierkou som ho umiestnil na 
čierne, respektíve biele pozadie.“ Poslednou a najdôležitejšou etapou bola extrapolácia údajov, vyhodnotenie 
grafov a určenie matematických závislostí. 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/prva-fosilia-amonita


Zvyčajne býva praktická časť práce oveľa náročnejšia ako teoretická časť. V tomto prípade to však bolo 
presne naopak. „Vykonanie praktickej činnosti pre mňa nebolo vôbec zložité, avšak bolo to časovo veľmi náročné. 
Matematika, ktorú som používal, sa dá zvládnuť relatívne ľahko. Najťažšie bolo napísanie teoretickej časti (bolo 
potrebné pospájať fakty z viacerých zdrojov). V praktickej časti bola najťažšia úprava fotografií, nakoľko som s 
programom CorelDRAW pracoval prvýkrát. Nečakanou komplikáciou bolo, keď som zistil, že som niektoré z 
údajov odmeral zle a tým pádom som musel celú štvrtú etapu urobiť nanovo.“ 

V budúcom školskom roku Adama čaká maturita a o ďalšej budúcnosti má už teraz jasné predstavy. Plánuje 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole so zameraním na paleontológiu. „Paleontológii sa chcem venovať aj 
naďalej, pretože patrím k tým, ktorým stretnutie s neživou prírodou (najmä s fosíliami) jednoducho učarovalo. 
Vnímam ju ako múzeum, ktoré ešte stále neodhalilo všetky svoje tajomstvá.“ 

Spracoval: kolektív NCP VaT pri CVTI SR 
Foto: z archívu Adama Heteša 
Uverejnila: VČ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. NAŽIVO: Autogramiáda i upútavka priamo pred vašimi očami. Pozrite si 

Jojku v Spišskej Novej Vsi 
[09.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-autogramiada-i-uputavka-priamo-pred-vasimi-ocami-
pozrite-si-jojku-v-spisskej-novej-vsi 

 
 

SPIŠKÁ NOVÁ VES / Už v nedeľu večer budú moderátori TV JOJ vysielať večerné spravodajstvo priamo z 
námestia Spišskej Novej Vsi. Už od soboty prebiehajú veľké prípravy a pre divákov TV JOJ je pripravený aj 

bohatý program. Ten sledujeme aj my prostredníctvom online prenosu, pozrite si ho spolu s nami. 
Natáčanie upútavky na večerné spravodajstvo sa deje priamo pred zrakmi divákov. 
16 fotografií 
FOTOGALÉRIA: Jojka v meste - Spišská Nová Ves 

68 fotografií 
FOTOGALÉRIA: Známe tváre ovládli Spišskú Novú Ves. Autogramiády sú v plnom prúde 

Jojka v meste je v plnom prúde. 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

8. FOTOGALÉRIA: Známe tváre ovládli Spišskú Novú Ves. Autogramiády sú v 

plnom prúde 
[09.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/368304-fotogaleria-zname-tvare-ovladli-spissku-novu-ves-
autogramiady-su-v-plnom-prude 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Metropolu Spiša čaká akcia, akú ešte nezažila. Naša televízia sa sťahuje na jeden 
deň do Spišskej Novej Vsi. Priamo medzi divákmi budú moderátori TV JOJ vysielať nedeľné spravodajstvo. 

35 fotografií 
FOTOGALÉRIA: Známe tváre ovládli Spišskú Novú Ves. Autogramiády sú v plnom prúde 

Na námestí pred Redutou vládol čulý stavebný ruch už v sobotu od šiestej rána. Chlapi budovali veľké 
pódium. “Jeden kamión len železo, len hliník, len konštrukcie, len dosky. Druhý kamión je zase len technika čo sa 
týka zvuku, svetla a LED obrazoviek,” vysvetľuje Martin Grelik, staviteľ pódia. Počas nedele sa na ňom vystrieda 
televízia aj hudobníci. 

Prvýkrát sa môžu diváci tešiť na zahraničného headlinera, zaspieva český hudobník Tomáš Klus. Pred 
Novinami na pódiu zahrá Ondrej Kandráč so Sokolmi a správy odmoderuje Andrea Belányi. Môžete sa tešiť aj na 
Celeste Buckingham, Petra Cmoríka. O zábavu sa postará Junior, ktorý bude mať s Marekom Orthom zaujímavý 
projekt - Šuhajíci na panvici. Ako každý rok, aj tento sa môžete tešiť na autogramiádu s tvárami TV JOJ. 

Detské publikum zaujme Maťo Zimányi, bývalý člen Slobodnej Európy predstaví svoj projekt Murko a Hanička. 
Program: 
13:40 - 15:00 detský blok s RIKom 15:10 - 15:30 Lina MAYER 15:45 - 16:25 PETER CMORÍK 16:25 - 16:40 

upútavka naživo NOVINY 16:40 - 17:10 KING SHAOLIN 17:10 - 17:40 CELESTE BUCKINGHAM 18:00 - 18:50 

https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-autogramiada-i-uputavka-priamo-pred-vasimi-ocami-pozrite-si-jojku-v-spisskej-novej-vsi
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-autogramiada-i-uputavka-priamo-pred-vasimi-ocami-pozrite-si-jojku-v-spisskej-novej-vsi
https://www.noviny.sk/slovensko/368304-fotogaleria-zname-tvare-ovladli-spissku-novu-ves-autogramiady-su-v-plnom-prude
https://www.noviny.sk/slovensko/368304-fotogaleria-zname-tvare-ovladli-spissku-novu-ves-autogramiady-su-v-plnom-prude


VŠETKO, ČO MÁM RÁD 19:30 - 20:20 NOVINY naživo, POČASIE + HUDOBNÁ BODKA 20:50 - 21:50 TOMÁŠ 
KLUS 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

9. NAŽIVO: Natáčanie upútavky si môžete pozrieť spolu so 

Spišskonovovešťanmi aj vy 
[09.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-natacanie-uputavky-si-mozete-pozriet-spolu-so-
spisskonovovestanmi-aj-vy 

 
 

SPIŠKÁ NOVÁ VES / Už v nedeľu večer budú moderátori TV JOJ vysielať večerné spravodajstvo priamo z 
námestia Spišskej Novej Vsi. Už od soboty prebiehajú veľké prípravy a pre divákov TV JOJ je pripravený aj 

bohatý program. Ten sledujeme aj my prostredníctvom online prenosu, pozrite si ho spolu s nami. 
Natáčanie upútavky na večerné spravodajstvo sa deje priamo pred zrakmi divákov. 
68 fotografií 
FOTOGALÉRIA: Známe tváre ovládli Spišskú Novú Ves. Autogramiády sú v plnom prúde 

Jojka v meste je v plnom prúde. 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. NAŽIVO: Prípravy na JOJku v meste vrcholia. Pozrite si, aká je atmosféra 
[09.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-pripravy-na-jojku-v-meste-vrcholia-pozrite-si-aka-je-
atmosfera 

 
 

SPIŠKÁ NOVÁ VES / Už v nedeľu večer budú moderátori TV JOJ vysielať večerné spravodajstvo priamo z 
námestia Spišskej Novej Vsi. Už od soboty prebiehajú veľké prípravy a pre divákov TV JOJ je pripravený aj 

bohatý program. Ten sledujeme aj my prostredníctvom online prenosu, pozrite si ho spolu s nami. 
Autogramiády sú v plnom prúde. 
35 fotografií 
FOTOGALÉRIA: Známe tváre ovládli Spišskú Novú Ves. Autogramiády sú v plnom prúde 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Bol len na jednom rokovaní zákonodarného zboru 
[08.09.2018; Slovenské Národné Noviny; OSOBNOSTI SLOVENSKA; s. 10; Martin LACKO] 

 
 

Text a foto: Martin LACKO 
Posledného slovenského poslanca odsúdili na osem rokov žalára za preukaz Snemu SR 
Ani jedna politická garnitúra v slovenských dejinách nebola potrestaná tak kruto ako predstavitelia prvej 

Slovenskej republiky. Ilustruje to aj fakt, že kým Norimberský tribunál vyniesol dvanásť rozsudkov smrti nad 
predstaviteľmi stomiliónového Nemecka, hlavného vinníka rozpútania druhej svetovej vojny, z vtedajšej 
trojmiliónovej Slovenskej republiky Národný súd v Bratislave na smrť odsúdil až sedemnásť predstaviteľov. Aj keď 
medzi Slovákmi vojnových zločincov nebolo. Na vyššie či nižšie nepodmienečné tresty bola odsúdená aj väčšina 
poslancov zákonodarného zboru – Snemu SR. Výnimkou nebol ani Štefan MACKO, posledný a najmenej známy 
poslanec. V januári 1945 ho prezident Tiso vymenoval za poslanca. V roku 1947 za to dostal osem rokov… 

Štefan Macko sa narodil 26. decembra 1910 v Jaklovciach, okres Gelnica. Pochádzal z maloroľníckej rodiny. 
Mal troch bratov a dve sestry. Jeho otec bol štyri roky na robotách v americkej Pensylvánii. Za vydreté peniaze po 
návrate kúpil polia a lúky, čím sa zaradil medzi zámožnejších dedinčanov. V obci požíval dobré meno, čo ilustruje 
aj fakt, že trikrát po sebe ho spoluobčania zvolili za richtára. 

https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-natacanie-uputavky-si-mozete-pozriet-spolu-so-spisskonovovestanmi-aj-vy
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-natacanie-uputavky-si-mozete-pozriet-spolu-so-spisskonovovestanmi-aj-vy
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-pripravy-na-jojku-v-meste-vrcholia-pozrite-si-aka-je-atmosfera
https://www.noviny.sk/slovensko/368309-nazivo-pripravy-na-jojku-v-meste-vrcholia-pozrite-si-aka-je-atmosfera


* RÝCHLA KARIÉRA 
Štefan absolvoval Učiteľský ústav v Košiciach. Po maturite učil na ľudovej škole v Košických Hámroch (obec 

zanikla po dostavbe Ružínskej vodnej nádrže) a v Nádoždi, dnes Krásna nad Hornádom. V roku 1935 sa ako 
dvadsaťpäťročný oženil s kolegyňou učiteľkou, ktorú krátko po maturite vyslali na Slovensko vo väčšej skupine 
českých učiteľov. Sama pochádzala z Moravy a bola pod vplyvom vtedajšieho paternalistickokolonizačného 
prístupu k Slovákom. No postupne po spoznaní situácie na Slovensku a najmä pod dojmom osobnej účasti na 
pohrebe Andreja Hlinku v Ružomberku sa jej názory úplne zmenili. 

Manželom Mackovcom sa postupne narodili štyri deti – syn a tri dcéry. Manželku však ako Češku v roku 1940 
vylúčili zo služieb slovenského školstva. Po Viedenskej arbitráži sa Macko presťahoval do rodnej obce, potom v 
januári 1939 do Starého Smokovca, kde bol vymenovaný za riaditeľa ľudovej školy (jednotriedka, neskôr 
dvojtriedka). Do roku 1940 politicky nebol nijako činný. Potom sa angažoval v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej 
strany (HSĽS). Začiatkom decembra 1942 ho vymenovali za predsedu Okresnej organizácie HSĽS v Poprade, 
deň pred Silvestrom aj za predsedu MO HSĽS v Starom Smokovci. Okrem toho stále pôsobil aj ako učiteľ. Tatry 
boli obľúbenou zastávkou (nielen) politických predstaviteľov. Na jednu úsmevnú príhodu si spomínal syn Štefan: 
„Ak prišiel do Tatier niektorý vyšší funkcionár, bolo takmer pravidlom, že sa u otca zastavil. Pri rozhovoroch som 
bol často i ja. Najväčším zážitkom bolo, keď prišiel do Tatier pán prezident Tiso. Bolo to v zime. Počuli sme hukot 
auta a pred školou sa začalo auto šmýkať. Vyšiel pán v čiernom, klobúk hodil na sedadlo a začal auto tlačiť. 
Medzitým prišiel k oknu ocko a povedal: ‚Deti, veď je to pán prezident!‘ Na tretí-štvrtý pokus sa auto dostalo na 
tvrdšie, pán prezident nasadol a odišiel. Mali sme do večera o čom hovoriť.“ 

* POVSTANIE V TATRÁCH 
Pokojné časy sa skončili v lete 1944 v súvislosti s približovaním sa frontu, vypuknutím SNP a nemeckým 

obsadením Slovenska. Syn Štefan v spomienkach opisuje aj prvé dni po 29. auguste 1944. Najviditeľnejším 
znakom vojnovej situácie boli provizórne zátarasy na ceste z Popradu do Smokovca, ktoré zhotovili zmobilizovaní 
povstaleckí vojaci. Jeden priamo pod oknami školy, kde rodina bývala. „Zoťaté stromy na oboch stranách cesty, 
proti sebe. Za nimi čakali na možný príchod Nemcov. Asi o dva dni, bolo slnečné popoludnie, ozvalo sa niekoľko 
výstrelov. Pribehli sme k oknu a videli sme už len utekajúcich ‚obrancov Tatier‘. Na mieste ostali časti výstroja 
(deky, lopatky, ďalekohľad, plášte, chlebníky), po ktoré sa už nikdy nevrátili. Od Popradu prichádzalo malé 
nákladné auto, malo na kabíne guľomet, na bokoch lavice pre štyroch plus štyroch vojakov. Zátarasy asi za 20 
minút odstránili, motorovou pílou na oboch stranách odrezali a odtiahli vedľa cesty. Zastali pri škole, urobili rýchlu 
kontrolu, či nie sú v škole partizáni, a pokračovali v ceste.“ 

Do úradu v Poprade Macko aj po vypuknutí SNP dochádzal električkou. Raz podvečer pri návrate domov 
cestou zo stanice začali na neho z lesa oproti stanici strieľať neznámi ozbrojenci, pravdepodobne partizáni. Azda 
len rýchle zaľahnutie mu zachránilo život. Život mu však zdramatizovali aj ďalšie udalosti. Netrvalo dlho a bol v 
ohrození povstalcov znova. Syn Štefan spomína: „Po príchode Nemcov do Tatier a okolia bolo občas počuť 
streľbu. Po jednej prestrelke prišiel k nám do školy podvečer jeden poranený vojak s priateľom. Ocko ranenému 
hlavu ošetril. Na druhý deň ráno asi o 6. hodine prišla do školy skupina partizánov, ktorí otca vyviedli na dvor s 
tým, že ho odstrelia. Hovoriť sa s nimi nedalo. Zhodou okolností sa tam však objavil aj minulý deň ošetrený vojak, 
ktorému sa po dlhšej debate podarilo ocka zachrániť. Po tomto incidente sme chodievali nocovať do Grand 
Hotela v Starom Smokovci.“ 

Dvadsiateho deviateho októbra 1944 vymenovali Štefana Macka za okresného náčelníka v Poprade. Vo 
funkcii sa však neohrial ani mesiac. Keďže sa dostal do sporu s predstaviteľmi HG (jej členom nebol), ako aj s 
miestnymi Nemcami, už koncom novembra 1944 ho vtedajší vlády poverenec pre Tatranskú župu Anton Sabol 
Palko odvolal. Bol z toho politický spor na najvyššej úrovni, ktorý riešili údajne minister vnútra Mach i prezident 
Tiso. Títo ho napokon vrátili do funkcie. Na dôvažok ho druhého januára 1945 prezident Tiso vymenoval za 
poslanca Snemu SR. 

* V MANŽELKINOM RODISKU 
Keď sa frontová línia blížila k Spišskej Novej Vsi, odišla rodina na malom nákladnom aute požičanom od 

popradského staviteľa na západ do Holíča. Tu strávila Vianoce 1944. Na jar 1945 v súvislosti s evakuáciou 
štátnych orgánov spolu s ďalšími evakuovala do Rakúska. Cesta z Holíča na severnú hranicu Rakúska južne od 
Českých Budějovíc trvala v otrasných podmienkach päť dní. 

Po príchode do Rakúska bola skupina ubytovaná v obci Riegerting v okrese Ried v sále na slamníkoch na 
podlahe. Neskôr si rodina našla ubytovanie u miestneho gazdu. Po niekoľkých týždňoch sa vrátili do ČSR, najprv 
do Českých Budějovíc, potom do rodiska manželky do Veľkých Opatovíc na Morave. Tu sa Macko načas skrýval, 
no onedlho ho zatkli a deportovali do Popradu. 

* ROK VYŠETROVANIA 
Obžaloba Dr. Királyho, ktorá odznela pred Národným súdom v Bratislave 6. decembra 1946, má desať strán. 

V prvom bode napríklad čítame prierez Mackovej politickej činnosti, čo boli najzávažnejšie obvinenia. Od 
začiatkov, že totiž „v roku 1940 založil v Starom Smokovci fašistickú organizáciu HSĽS“, až po jeho vymenovanie 
poslancom, „od 2. januára 1945 na základe menovacieho dekrétu prezidenta Dr. Jozefa Tisu stal sa poslancom v 
slovenskom Sneme a bral účasť na zákonodarnej činnosti Snemu až do evakuovania Bratislavy, a tak bol členom 
zákonodarného a legalizačného zástoja profašistického a separatistického režimu“. Nasledoval výpočet jeho 
aktivít a výrokov – skutočných či domnelých. Za trestný čin bola pokladaná aj jeho evakuácia pred Červenou 
armádou. 

Po ročnej vyšetrovacej väzbe mu Národný súd – senát hlavného súdneho radcu Dr. Peternáka – vymeral za 
trestné činy „kolaborantstva“ a „zrady na povstaní“ osem rokov nepodmienečne ako hlavný trest a desať rokov 
straty občianskych práv i konfiškáciu pätiny majetku ako vedľajší trest. 



V denníku Demokratickej strany Čas z 30. marca 1947 sa píše: „Podľa obžaloby bol Štefan Macko horlivým 
prívržencom ľudovej strany… Svedkovia obžaloby (…) potvrdili tú časť obžaloby, že obžalovaný bol horlivým 
prívržencom minulého režimu. Na druhej strane však svedkovia obžaloby potvrdili, že Macko pomáhal 
perzekvovaným Židom, Čechom a v niektorých prípadoch aj povstaleckým vojakom.“ Jeho česká manželka Mária 
písala zo svojej rodnej obce v septembri 1946 Národnému súdu: „Môj manžel však pomáhal, kde komu len 
pomôcť mohol, ak sa naň obrátil. Mnoho Čechov mu vďačí, že jeho zásahom dostali slovenské štátne občianstvo. 
(…) Za jeho účinkovania žiaden Čech ani Žid neutrpel nijakú ujmu jeho zásahom, ale naopak, všetci títo si boli 
vedomí jeho tichej ochrany, čo mu niektorí aj otvorene povedali.“ 

* NEÚČINNÁ OBHAJOBA 
Ešte ako predseda okresnej organizácie HSĽS bol obviňovaný z protinemeckého a československého 

zmýšľania, čo vyšetrovala aj Ústredňa štátnej bezpečnosti. 
Sám Macko vo vyjadrení k obžalobe Národného súdu o svojej verejnej činnosti o. i. napísal: „Vo svojej práci 

ako funkcionár strany aj v každej inej svojej funkcii mal som vždy pred očami len dobro a prospech pre svoj ľud, 
národ. Každý môj krok v mojej činnosti, každá moja akcia smerovala len k tomuto cieľu.“ Ďalej uvádza, že bol 
terčom útokov už len za to, že mal manželku Češku a pre svoje spory s popradskými Nemcami i gardistami. O 
obvineniach z účasti na národnostnej či rasovej perzekúcii napísal: „Kde som len mohol, pomáhal som a nikdy 
som neškodil. Pomáhal som aj Čechom, a to mnohým, pokiaľ si pamätám, Česi to boli, najmä tatranskí, ktorí mi 
neraz dali aj na vedomie, že oni za pokoj, ktorí majú, len mne ďakujú. (…) Pomáhal som aj Židom, lebo som bol 
proti každému neľudskému nakladaniu s kýmkoľvek. Ovšem, v medziach tých možností, ako som mohol, lebo 
proti svojej osobe mal som až príliš dobrú kontrolu – na jednej strane Nemcov, na druhej gardistov a ešte 
kdejakých drobných intrikárov.“ 

Pre zlý zdravotný stav, otvorená TBC, bol jeho nástup do väzenia na dva roky odložený (prerušenie väzby), 
pretože nepredpokladali, že by mohol dlhšie žiť. 

Podľa názoru Dr. Čorbu, obhajcu, nebol dostatok dôkazov na odsúdenie. Viaceré body uvádzané v obžalobe, 
obžaloba nevedela dokázať. Ani ako poslanec nefungoval. Činnosť snemu bola po auguste 1944 vyslovene 
symbolická. Bol len na jedinom zasadnutí Snemu, kde bol predstavený plénu a dostal poslanecký preukaz. 

* KRIVÁK ZO SVITU 
Podľa spomienok jeho syna zvrat v rozhodnutí súdu spôsobila výpoveď istého krivého svedka zo Svitu (o 

necelý rok na to sa na letisku vo Svite zabil), ktorý tvrdil, že Macko ako príslušník HG prišiel na nejakú akciu do 
Svitu v koženom kabáte a direktívne žiadal akceptovanie názoru HG. Jeho výpoveď súd akceptoval aj napriek 
tomu, že nikdy členom HG nebol, kožený kabát nenosil a nikdy na žiadnej akcii vo Svite nebol. 

Prešiel si väzenia v Leopoldove i v Ilave. Tu sa zoznámil s viacerými osobnosťami. Dlhší čas bol na jednej 
chodbe, takmer v susedstve, s biskupom Gojdičom, s ktorým sa spriatelil. Keď po prepustení odchádzal domov, 
poslal biskup pre jeho syna ako svoj osobný darček čokoládovú cigaru. (Ten ju opatruje podnes; pozn. autora). 
Napriek pokračujúcej TBC súd neakceptoval žiadosť na ďalšie prerušenie väzby. Bol znova uväznený a zaradený 
do práčovne a asi po dvoch rokoch preradený k stolárom, neskoršie do košikárne. 

Počas jeho väznenia rodina žila z detských prídavkov a čiastočného obhospodarovania zdedených polí. Inak 
manželka nedostávala nič. „Spočiatku to bolo napríklad tak, že sme zasadili zemiaky, urodilo sa tridsať vriec, 
ktoré boli každodennou večerou spolu s kvasenými uhorkami alebo kompótom zo záhrady celú zimu,“ spomína 
syn Štefan na neľahké časy svojho detstva. 

Po prepustení z väzenia a asi polročnom zotavovaní nastúpil do zamestnania vo Vápenke v Margecanoch ako 
dopravný referent. Tu pracoval až do dôchodku. Príležitostne plietol koše. V súvislosti s výstavbou vodného diela 
Ružín bola časť obce Jaklovce vysťahovaná. Tak prišiel o rodný dom. Musel si postaviť nový v hornej časti obce. 

Ani po prepustení z väzenia nebol slobodný. Naopak, ako bývalého činiteľa Slovenskej republiky ho sledovali. 
Už v roku 1958 v súvislosti s novou vlnou likvidácie zvyškov tzv. buržoázneho nacionalizmu Štátna bezpečnosť 
na jeho osobu zaviedla pozorovací operatívny zväzok „za účelom jeho pozorovania ako bývalého poslanca HSĽS 
pre podozrenie, že môže vykonávať nepriateľskú činnosť“. Štátna bezpečnosť otvárala jeho korešpondenciu. 
Nasadila na neho niekoľko tajných spolupracovníkov. Tajní strpčovali život aj jeho najbližším príbuzným. 
Sledovanie prestalo až v roku 1968. 

Štefan Macko zomrel v košickej nemocnici 26. marca 1987 vo veku sedemdesiatsedem rokov. 
Foto: 
Priestory rokovacej sály Snemu SR, sídliaceho v hlavnom meste republiky Bratislave 
Dekrét o vymenovaní za poslanca Snemu SR podpísaný priamo prezidentom J. Tisom 
Štefan MACKO si vyslúžil dlhé väzenie za jediné sedenie svojho poslancovania. 

[Späť na obsah] 
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Veľká reforma je mesiášom slovenského školstva - nik nevie, kedy príde a čo prinesie, ale každý sa k nej 
upína s vierou v spásu. Podľa niektorých si za príklad treba brať nezávislé súkromné vzdelávacie inštitúcie a do 
štátnych škôl vpustiť viac neformálneho vzdelávania a odborníkov z praxe. Vystrelia tieto opatrenia Slovensko na 
Olymp medzinárodných vzdelanostných rebríčkov? Potrebujeme to vôbec? 



Martin Makara 
publicista 
Pred desiatimi rokmi bola do češtiny preložená kritika vzdelanostnej spoločnosti Teórie nevzdelanosti od 

rakúskeho filozofa Konrada P. Liessmanna. Zo súčasnej perspektívy sa javí ako prorocký hlas pre rok 2018 na 
Slovensku a ako diagnostika nielen rakúskeho vysokého školstva, ale celoeurópskeho univerzitného priestoru. 

Tlak na reformy na pomyselnom barometri už dávno vstúpil do červeného poľa a až bude vox populi vypočutý, 
otočenie ventilom nemusí nechať kameň na kameni. Technická obraznosť nie je náhodná - politický vkus v krajine 
napovedá, že kritická situácia si vyžaduje technokratický prístup. Ak chceme prežiť štvrtú priemyselnú revolúciu, 
treba sa sústrediť na vzdelávanie. Nie však len tak ledabolo. Požiadavky pracovného trhu sú ako bezpečnostné 
inštrukcie, ktorými sa v čase blikajúcich majákov treba bezpodmienečne riadiť. Niet času na špekulácie: domáca 
ekonomika potrebuje ťahúňov a intelektuálny kapitál, inak v medzinárodnej konkurencii fatálne zaostaneme. 
Takáto je vzdelávacia perspektíva ekonomickej technokracie. V jednom sú zajedno bývalý premiér aj súčasný 
prezident: absolventov politológie tu máme akosi priveľa. Optimista by sa tejto vzácnej zhody chopil ako témy, 
ktorá môže zjednotiť rozdelenú spoločnosť. Napokon inak ako o príprave na povolanie a pracovný trh sa o 
univerzitnom štúdiu už ani neuvažuje. Bez zvyšku to vystihuje nadpis článku z webových stránok Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení SR: Najprv treba zvážiť uplatnitelhosťna trhu práce, až potom školu. 
Antický ideál osvojený osvietenstvom aj humanizmom o význame vzdelávania v kalokagatickom súlade tela a 
mysle, o autonómnej mysli jednotlivca a aktívnej a prínosnej participácii na kultúrnom a spoločenskom živote 
obce je ušľachtilým reliktom minulosti, ale nijaký realista, ktorý - na rozdiel od idealistických akademikov 
generujúcich si abstraktné problémy - vytvára skutočné hodnoty, ho nemôže brať vážne. Toľko k pohľadu 
ekonomických pragmatikov, ktorí za reálne považujú to, čo je ekonomicky zhodnotiteľné a číselne vyjadriteľné. 

Keďvzdelanle nahrádza výcvik 
Mohlo by sa javiť, že inštitucionalizovaný kapitál sa vzdelaniu bude brániť, nakoľko by ho ’ mohlo ohroziť. No 

ale kapitál je zároveň závislý od inovácií podmienených intelektuálnym vkladom. V kapitalistickej ekonomike tak 
vzdelanie nahrádza výcvik. Výcvik v sebe obsahuje všetko, čo sa od moderného vzdelávania vyžadu je: 
prepojenie s praxou, dôraz na expertízu v obmedzenom okruhu činností a sériovú reprodukovateľnosť. Kapitál 
vyžaduje poznatky, ale nie múdrosť. Deľba práce má svoju obdobu aj na univerzitách v podobe úzko 
profilovaných odborov, ktoré znemožňujú komplexnú abstrakciu a kritický odstup od predmetu štúdia. 
Interdisciplinarita je len sploštená imitácia mnohorozmernej siete vedenia, ktorá by mala rásť práve počas pobytu 
na univerzite. Ak bude podľa Svetového ekonomického fóra na prvých dvoch miestach najdôležitejších 
schopností pre trh práce v roku 2020 schopnosť komplexného riešenia problémov a kritického myslenia, najskôr 
sa tým myslia len ich karikované podoby. Kapitál kritické myslenie potrebuje, ale len do tej miery, kým ho 
neohrozí. Overovanie zdrojov aj zvládnutie teórie argumentácie sú úctyhodnými atribútmi uchádzača o 
zamestnanie, ale schopnosť štrukturálnej kritiky u väčšiny absolventov univerzít by už z perspektívy 
zamestnávateľov mohla byť malusom vysokoškolského vzdelania. Slovami Liessmanna: „Vzdelaní ľudia by totiž 
boli všetko iné než bezproblémovo fungujúce, flexibilné, mobilné a tímovo zviazané klony, ktoré by mnohí radi 
videli ako výsledok vzdelávacieho procesu" 

Teória je luxusom 
Ekonomická skúsenosť hovorí, že každá reforma má svoje obete, a inak to zrejme nebude ani v školstve. 

Luxusom, ktorý si už vraj nemôžeme viac dovoliť, je teória. Študenti, odborníci na vzdelávanie, reformátori, politici 
sú ako skandujúca masa na gladiátorskom zápase teórie proti praxi, v ktorom palcom dolu jasne signalizujú svoj 
postoj k hodnote poznania, ktoré nemožno bezprostredne zužitkovať. Škola - či už stredná, alebo vysoká - má byť 
otvorená väčšiemu prepojeniu s praxou, má učiť zážitkovo, študenti majú viac než na poznanie dbať na 
získavanie kontaktov a skúseností. Na sústredené myslenie čas neostáva. V mene uvádzania praxe do škôl 
možno očakávať znížené nároky na „prednášajúcich z praxe“, pretože tí študentom prinášajú cenné skúsenosti z 
„reálneho života” a oproti absolventom pedagogických fakúlt nie sú zaťažení nadbytočnými didaktickými teóriami. 
Kvalifikácia „človeka z praxe" začína v školstve nadobúdať väčšiu váhu ako univerzitný diplom. Pochopiteľné je to 
pri stredných odborných školách, menej pri univerzitách, ktoré sa charakterom svojho štúdia stávajú viac vyššími 
strednými odbornými školami ako inštitúciami prepájajúcimi výučbu a výskum, ktorý je nemysliteľný bez solídnej 
teoretickej základne. Prax však nezavrhujme. Je neodmysliteľnou súčasťou komplexného vzdelania, ibaže má 
mnoho rozličných podôb: praxou informatika je napríklad vyvíjanie programu, praxou kuchára je príprava jedla, 
praxou teoretika je teória samotná. Bez teoretického podložia je prax remeslom, ktoré sa dá naučiť a v ktorom sa 
možno zlepšovať, ale nemožno mu v úplnosti porozumieť. 

O primeranom pochopení 
Namiesto menej teórie by sme preto možno mali požadovať teórie, naopak, viac. Zo vzdelávacieho procesu 

sa vytráca to, čo Liessmann nazýva „ideou pochopenia“, teda to, čo bývalo základom humanitných vied. 
Technológie urobili informácie dostupnejšími, nás však pohodlnejšími: nielenže si stačí menej pamätať, ale aj 
premýšľať nad obsahom. Vedomie neustálej dostupnosti internetových zdrojov nás uspokojuje s vedomosťou, 
kde informáciu v prípade potreby dohľadať, a nemotivuje nás k jej pochopeniu s cieľom zapamätania si. Sú hlasy 
tvrdiace, že vďaka inteligentným telefónom v našich vreckách viac neexistuje potreba rozumieť, stačí mať 
povedomie. Všeobecný prehľad by tak už nemal mať podobu kompaktnej sumy vedomostí o svete, ale len 
akéhosi registra pojmov a mien, ktorý v prípade potreby stačí otvoriť a načrieť z jeho žriedla múdrosti. Slovenská 
literárna história je aj napriek stále pomerne štedrej hodinovej dotácii na stredných školách poväčšine vyučovaná 
prostredníctvom memorovania sa mien a diel bez poznania vzťahov medzi nimi. Ak aj maturanti poznajú obsah 
ťažiskových literárnych diel, potom zväčša len tézovito a bez znalosti kontextu a príčin vzniku toho-ktorého textu. 
„Vzdelanie je primerané pochopenie,” píše Liessmann a v oblasti literatúry to znamená Detvana či Dumu 



bratislavskú si nielen pozorne prečítať, ale aj identifikovať jedinečné a všeobecné v ich autorskej/dobovej poetike 
a vedieť dielo vztiahnuť k vtedajšej spoločenskej situácii v Uhorsku aj v Európe. 

Služba kapitálu 
Reakciou na neustále omieľaný krízový stav štátneho vzdelávacieho systému sú súkromné edukačné 

iniciatívy. Tie majú byť alebo paralelnou vzdelávacou štruktúrou, alebo nadstavbou k vzdelávacím službám štátu. 
Sprievodným javom vstupu súkromných hráčov do vzdelávania sú tak paradoxné situácie, ako ked’je Denník N 
mediálnym partnerom Politickej akadémie, ktorú finančne podporuje napríklad Nadácia Penta. Ide o nadáciu 
presne tej finančnej skupiny, kvôli ktorej sa časť redakcie SME zdvihla a založila Denník N. Zdanlivo principiálny 
postoj ukazuje svoju skutočnú povahu v prípade, keď finančná skupina so spornou reputáciou explicitne financuje 
„expertný nadstranícky vzdelávací program pre budúcich aj súčasných politikov“. Mimoriadne humorným je potom 
konštatovanie zo stránok Politickej akadémie, kde sa píše, že „cieľom akadémie je pomôcť v politike presadzovať 
kompetentnosť, kritické myslenie a vybaviť absolventov nástrojmi a zručnosťami na správu vecí verejných bez 
ohľadu na ideológiu”. Výber zo zoznamu partnerov, ktorý nasleduje, hovorí sám za seba: okrem ambasád 
Spojených štátov, Veľkej Británie a Holandska Politickú akadémiu podporuje aj Medzinárodný republikánsky 
inštitút (IRI), ktorý sa podieľal na zjednocovaní stredopravicových a stredových strán a podporoval ich formou 
mediálnych a komunikačných tréningov v poľských parlamentných volMch koncom deväťdesiatych rokov 
(informácia dostupná na webových stránkach IRI). Ďalšími partnermi sú česká súkromná vysoká škola CEVRO 
Inštitút, štúdium na ktorej sa vyznačuje „akcentom na slobodu, trh, vládu práva a kritické myslenie“, či organizácia 
Atlas Network združujúca voľnotrhové organizácie naprieč svetom v záujme rozvoja slobodnej spoločnosti. Medzi 
finančných partnerov potom patrí napríklad už spomínaná Nadácia Penta alebo Klub 500, teda združenie 
veľkopodnikateľov. Profil projektu dotvárajú médiami partneri, ktorých uvádzame v úplnom zozname: týždenník o 
ekonomike a podnikaní Trend, .týždeň, Hospodárske noviny, Denník N a SME. Ide o výlučne pravicové, prípadne 
stredové médiá. Povestnou čerešničkou na torte je to, že jedna z organizátoriek akadémie pracuje pre INESS, čo 
je organizácia deklaratívne „nezávislá a nepolitická” (akoby ekonomika nebola politikou), ktorá sa zameriava na 
„uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu“. Ako môže čitateľ vidieť, neexistuje pochybnosť, že Politická 
akadémia je skutočne programom zameraným na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu. Bez ohľadu na 
akúkoľvek ideológiu, ktorá by naznačovala čo i len drobné výhrady k voľnému trhu a nebodaj mala inú predstavu 
o spravodlivej distribúcii bohatstva. Ak je vrcholom futbalového zápasu parádny gól nožničkami do rohu brány, 
potom „do vinklä” strieľa pri Politickej akadémii prezident Andrej Kiska, ktorý sa vo videu na jej stránkach 
vyjadruje, že „Politickej akadémii drží prsty a verí, že pomôže vytvoriť silnú generáciu mladých osobností, ktoré 
zodpovedne a odborne nasmerujú túto krajinu. (…) Budúcnosťou Slovenska ste totiž vy mladí, draví lúdia a 
úlohou nás politikov je pripraviť čo najlepšie podmienky pre vaše plány." 

Nečakaná úprimnosť prezidenta odhaľuje pravú podstatu harmonického prepojenia biznisu a politiky - politici 
nechápu to, za čo poberajú plat, ako službu verejnosti (ako to radi a často deklarujú), ale ako službu kapitálu a 
úzkej skupine lúdí, ktorá ho vo svojich rukách kumuluje. Štátny aparát slúži na to, aby táto akumulácia prebiehala 
čo najhladšie a davy drží na uzde tým, že im semtam podhodí pár medenákov. 

Praktická nevzdelanosť 
Slovenské školstvo má množstvo nedostatkov, ktoré trápia všetkých zúčastnených od študentov cez 

nepedagogických zamestnancov až po vyučujúcich. Namiesto budovania solídnej vlastnej vzdelávacej kultúry 
sme však pristúpili na každoročnú hystériu z nízkeho umiestnenia v rebríčkoch PISA a rôznych iných rankingoch, 
ktorej dôsledkom je neutíchajúce volanie po reformách. „Fetišizácia rebríčkov je výrazom a symptómom 
špecifickej podoby nevzdelanosti chýbajúceho úsudku," píše Liessmann a je to práve chýbajúci úsudok, ktorý 
Immanuel Kant nazýva formou hlúposti. 

Do vzdelávacích inštitúcií všetkých stupňov sa nebadane vkráda neviditeľná ruka trhu a kam nedočiahne, tam 
si vytvára vlastné paralelné štruktúry v úsilí, že spoločenskú inteligenciu stiahne pod svoju kontrolu. Akademické 
prostredie atrofuje a hoci má najlepšie predpoklady brániť sa trójskym koňom kapitalistickej súťaživosti a 
bezohľadnosti, takmer bez odporu prijalo imperatív prispôsobovania sa podmienkam pracovného trhu a logike 
manažovania vedomostí ako akéhokoľvek iného artikla vyloženého na poličke v supermarkete. 

Namiesto vedeckej a esejistickej spisby sa na univerzitách pestuje to, čo Liessmann nazýva 
„sebaprezentačnou a zhodnocovacou prózou", a význam výskumných aktivít i celých odborov sa posudzuje vo 
vzťahu k užitočnosti pre ekonomickú prax. Kým Adorno v roku 1959 ešte písal Teóriu polovzdelanosti, v rámci 
ktorej sa vzdelávanie stále hlási ku klasickým ideálom samostatného myslenia a kultúrnej vzdelanosti, no nieje 
schopné tieto ideály skutočne napĺňať, dnes sme už o pár krokov ďalej. 

Z Liessmannovej Teórie nevzdelanosti, teda rezignácie na čo i len formálnu nezávislosť vzdelávacieho 
systému, vstupujeme do éry praktickej nevzdelanosti. Do éry, v ktorej triumfuje vedomosť o tom, „kde hľadať", 
nad pochopením, a v ktorej nieje nezávislé kritické myslenie násilne potláčané, ale vytláčané štylizovaným 
jazykom bez obsahu a toxickou voľnotrhovou logikou. 

Foto: 
Martin Makara (1997) 
Je poslucháčom literatúry na FF UPJŠ v Košiciach. Podieľa sa na výskume marxistickej literárnej teórie, 

publikuje v angažovanom mesačníku Kapitál, literárnom štvrťročniku Fraktál a na spoločenskokultúrnom portáli 
Pole. V Spišskej Novej Vsi organizuje prehliadku súčasného animovaného, experimentálneho a 

dokumentárneho filmu. 
[Späť na obsah] 

 
 



13. Spišská Nová Ves: Jojka v meste 
[08.09.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková;Ľuboš Sarnovský] 

 
 

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Metropolu Spiša zajtra čaká akcia, akú ešte nezažila. Naša televízia sa 
sťahuje na jeden deň do Spišskej Novej Vsi.“ 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Už o necelých 24 hodín budete spolu s nami naživo vysielať práve túto reláciu 
a zažijete situácie ako my, moderátori.“ 

Adriana Kmotríková: „A ešte oveľa viac.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Na námestie pred Redutou vládol čulý stavebný ruch už od šiestej rána. Chlapi z 

týchto dielov budujú veľké pódium.“ 
Martin Grelik, staviteľ pódia: „Jeden kamión len železo, len hliník, len konštrukcie, len dosky. Druhý kamión je 

zase len technika čo sa týka zvuku, svetla a LED obrazoviek. Ako vidíte tú strechu, je skladaná z 3-metrových, 2-
metrových a metrových dielov. Diel po dieli vyložiť, poskladať, stĺcť dohromady.“ 

Matúš Gavlák: „Na námestí rastie pódium, ktoré má hmotnosť viac ako 2 tony. Partia na ňom pracuje 
usilovne. Počas nedele sa na ňom vystrieda televízia, aj hudobníci.“ 

Roman Neuschl, riaditeľ úseku nových médií TV JOJ: „JOJka v meste je jeden krásny projekt, kde počas 
jedného dňa odprezentujeme formáty, seriály, hercov, spravodajcov, redaktorov televízie JOJ. Všetci tí, ktorí 
prídu na námestie, sa majú možnosť s nimi stretnúť a majú možnosť vychutnať vlastne si televíznu atmosféru.“ 

Matúš Gavlák: „Nadšenci televízneho zákulisia si prídu na svoje už od dopoludnia. Program síce začína 
o 13:30, no ešte pred tými je potrebné vyskúšať a nastaviť televíznu techniku.“ 

Sylvia Budaiová, produkčná TV JOJ: „Ľudia sa môžu prísť pozrieť od rána. Od rána budú prebiehať zvukové 
skúšky všetkých našich hudobníkov, ktorí prídu zahrať a vlastne uvidia dokončovacie práce, doťahovanie, 
dolaďovanie vecí, aby sme boli na 100 % pripravení.“ 

Matúš Gavlák: „Program je zostavený precízne, každá veková kategória si tak na námestí príde na svoje. 
Spišiakov čaká na pódiu aj zaujímavá párty.“ 

Roman Neuschl: „Kandráčovci, Celeste Buckingham, Tomáš Klus, Peťo Cmorík, Lina Mayer, k tomu 
autogramiáda všetkých známych hercov, redaktorov, spravodajcov známych z televíznych obrazoviek 
a začíname veľmi pekným detským programom, ktorý robíme v spolupráci s televíziou RiK.“ 

Matúš Gavlák: „Vrcholom večera budú už spomínané Noviny naživo. Vtedy sa priestor pred Redutou na 
námestí zmení na veľké televízne štúdio. Nachádzame sa v centre mesta, kde takéto miesto prianí. Práve tu si 
želáme, aby vás zajtra na spišskonovoveské námestie prišlo čo najviac a aby ste sa u nás cítili veľmi príjemne. 
Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Automatických externých defibrilátorov pribúda 
[08.09.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Kristína Plajdicsková / Marián 

Kukelka] 

 
 

Marián Kukelka, moderátor: „Na Slovensku stúpa počet automatických externých defibrilátorov. Kým vlani ich 
bolo okolo 500, dnes záchranári evidujú vyše 700 takýchto prístrojov. Ďalšie môžu byť v súkromných firmách či 
areáloch. Preto apelujú, aby im o nich dali vedieť. Nový prístroj, ktorý môže zachrániť život človeku so zástavou 
srdca ešte pred príchodom záchranárov, pribudol tento týždeň aj v jednej z košických škôl.“ 

Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Automatický externý defibrilátor hovorovo AED-čko už má aj základná 
škola na Jenisejskej ulici v časti Nad jazerom. Impulzov pre jeho zakúpenie bolo podľa riaditeľa Róberta 
Schwarcza viac.“ 

Róbert Schwarcz, riaditeľ ZŠ Jenisejská ulica Košice: „Jedným z nich bolo nešťastie, ktoré sa stalo v inej 
škole chlapcovi, ktorý na hodine telesnej výchovy skolaboval. A takýto prístroj by mu možno zachránil život. V tej 
škole sa denne premelie okolo tisíc ľudí, zamestnanci školy, žiaci, starí rodičia detí.“ 

Kristína Plajdicsková: „Školákom už ukázali, ako prístroj funguje. Hoci skôr sa predpokladá, že po ňom siahnu 
dospelí či už ľudia z okolitých bytoviek, alebo samotní zamestnanci školy.“ 

Opýtaná: „Videla som to prvýkrát, ale nebála by som sa s ním pracovať.“ 
Opýtaná: „Skúšala som ho už niekoľkokrát, je manuálne veľmi jednoduchý. Každý človek, každé dieťa ho vie 

použiť, nakoľko prístroj sám rozpráva aj vie naviesť.“ 
Kristína Plajdicsková: „Podľa záchranárov u nás za rok pribudlo asi dvesto externých defibrilátorov. Sú 

napríklad na námestí v Poprade, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či v Bachledovej doline. Hovoria, že dojazd 

záchranky na Slovensku je priemerne dvanásť minút a viac. Aj preto sú AED-čka potrebné. František Majerský z 
občianskeho združenia Záchrana.“ 

František Majerský, občianske združenie Záchrana: „Vy máte blízko prístroj, ktorým dokážete podať do piatich 
štyroch minút tomu človeku zachránite život. Čiže to opodstatnenie je namieste, a preto vyspelý svet západnej 
Európy má tieto prístroje na každom kroku. My sme naozaj ešte na Slovensku len v plienkach.“ 



Kristína Plajdicsková: „Operátori tiesňovej linky 155 už využili prítomnosť AED pri záchrane života v 
desiatkach prípadov, no ak niekto skolabuje a nedýcha, aby vedeli možných záchrancov navigovať, musia vedieť, 
kde je ten najbližší. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby na Slovensku Alena 
Krčová.“ 

Alena Krčová, hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby na Slovensku: „Ja by som preto 
aj chcela apelovať, na firmy, organizácie, spoločnosti, ktoré už zakúpili AED, aby nám o tom dali vedieť. 

Kristína Plajdicsková: „Stačí vyplniť formulár na stránke operačného strediska.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Škaredý pád Slovenky (57): FOTO Záchranári ju našli tesne pod 

vodopádom, nezvládla strmý úsek 
[08.09.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1735911/Skaredy-pad-Slovenky–57—FOTO-Zachranari-ju-nasli-tesne-pod-
vodopadom–nezvladla-strmy-usek 

 
 

KYSEĽ – Za krásami slovenských hôr sa v stredu vybrala 57-ročná Slovenka, ktorá v závere ferraty tesne pod 
Obrovským vodopádom spadla a bolestivo si poranila rameno. Turistku museli ratovať štyria horskí záchranári. 
Zranená žena bola prevezená do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

Pomoc záchranárov potrebovala 57-ročná Slovenka, ktorá utrpela pád, v dôsledku ktorého si bolestivo 
poranila rameno. Nešťastie sa stalo v závere ferraty tesne pod Obrovským vodopádom. Horská záchranná služba 
(HZS) o tom prijala hlásenie v stredu 5. septembra v popoludňajších hodinách. 

Zdroj: hzs 
Záchranári ranenú turistku ratovali v tiesňave Kyseľ. „Posledný strmý úsek popri Obrovskom vodopáde už 

nedokázala samostatne prekonať. Na pomoc jej odišli štyria záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský 
raj, ktorí zranenej žene na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ošetrenie,“ informovala HZS. 

Zdroj: hzs 
Čítajte aj: Vyzývavá FOTO Češky Šárky zo slovenských hôr vyvolala ostrú hádku: Krása či hriech? Puritáni 

útočia! 
Slovenku za pomoci lanovej techniky dostali nad Obrovský vodopád, odkiaľ turistku sprevádzali k terénnemu 

vozidlu. „Horskí záchranári následne zranenú ženu transportovali na lekárske vyšetrenie do nemocnice v 
Spišskej Novej Vsi,“ opísala zásah HZS. 

Zdroj: hzs 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Banská Štiavnica vyhrala titul Mesto kultúry 2019 a zároveň aj dotáciu 

takmer tristo tisíc eur 
[08.09.2018; webnoviny.sk; Aktuálne správyBanská ŠtiavnicaAktuálne správy z lokality Banská Štiavnica; 

00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/banska-stiavnica-vyhrala-titul-mesto-kultury-2019-zaroven-aj-dotaciu-takmer-
tristo-tisic-eur/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Banskoštiavnické Námestie sv. Trojice historickom centre Banskej Štiavnice. 
BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Banská Štiavnica môže naplno rozbehnúť prípravy podujatí 

venovaných zisku titulu Mesto kultúry. Zástupcovia Fondu na podporu umenia (FPU) riaditeľ Jozef Kovalčik a 
predseda rady Peter Michalovič podpísali 31. augusta s primátorkou mesta Banská Štiavnica Nadeždou 
Babiakovou zmluvu o poskytnutí prostriedkov na projekt Banská Štiavnica 2019 – Renovácia identity. 

Známe banské mesto zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO zvíťazilo totiž v júni vo výzve 
Fondu na podporu umenia (FPU) o titul Mesto kultúry 2019. Ako agentúru SITA informovala Petra Kňazeová z 
oddelenia pre styk s médiami FPU, fond vyhlásil pred letom výzvu aj pre ostatné subjekty z celého Slovenska, 
ktoré by mali chuť sa samostatne pripojiť k aktivitám víťazného mesta, teda uskutočniť svoje projekty počas roka 
2019 v Banskej Štiavnici. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1735911/Skaredy-pad-Slovenky--57---FOTO-Zachranari-ju-nasli-tesne-pod-vodopadom--nezvladla-strmy-usek
https://www.topky.sk/cl/100370/1735911/Skaredy-pad-Slovenky--57---FOTO-Zachranari-ju-nasli-tesne-pod-vodopadom--nezvladla-strmy-usek
https://www.webnoviny.sk/banska-stiavnica-vyhrala-titul-mesto-kultury-2019-zaroven-aj-dotaciu-takmer-tristo-tisic-eur/
https://www.webnoviny.sk/banska-stiavnica-vyhrala-titul-mesto-kultury-2019-zaroven-aj-dotaciu-takmer-tristo-tisic-eur/


Fond môže podporiť výlučne projekty žiadateľov z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, 
medziodborových umeleckých aktivít a aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho divadla. 

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená už len pár dní, do štvrtka 13. septembra. Rozhodnutie riaditeľa o 
podporení, či nepodporení projektov bude zverejnené najneskôr 12. novembra. 

Historicky prvým slovenským Mestom kultúry bude v roku 2019 Banská Štiavnica. Rozhodla o tom 13. júna 
odborná komisia Fondu na podporu umenia. 

Rozhodnutiu predchádzala verejná prezentácia projektov trojice finalistov pilotného ročníka Mesta kultúry, a to 
miest Banská Štiavnica, Nové Zámky a Spišská Nová Ves. 

FPU prostredníctvom odborných komisií vybral spomínanú trojicu finalistov na konci februára. Mestá mali v 
druhom kole niekoľko mesiacov na podrobnejšie dopracovanie svojich projektov. Banská Štiavnica ako víťaz 
získal od Fond na podporu umenia dotáciu 286 925 eur a titul „Mesto kultúry 2019“. 

Banská Štiavnica, historické banské mesto, chce podľa zástupcu organizačného tímu Rastislava Marka 
poukázať na to, že v Banskoštiavničania žijú najmä v panelákoch, na okrajoch mesta a až na svetlé výnimky je 
pre nich typický nezáujem o kultúrne dianie. 

Tento problém chcú organizátori riešiť, získať nového diváka, ktorý bude Štiavničan a na konci projektu bude 
kultúrnejší, aktívnejší a otvorenejší nielen kultúre, ale dianiu v meste a spoločnosti. Mesto už dlhodobo žije aj 
súčasným umení a kultúrou, domáci sa o ňu však zaujímajú málo. 

Zmeniť to chcú organizátori projektu Mesto kultúry 2019 sériou desiatok akcií pod heslom Almázia, čo v 
štiavnickom nárečí znamená „dobré, ale málo“. Boli by radi, ak by si práve slovo almázia povedalo čo najviac ľudí 
na konci roka 2019. 

Na programe sú rôzne umelecké akcie, ktoré sa pokúsia zapojiť hlavne obyvateľov mesta, ale aj turistov. 
Prinesú im pouličné divadlo, výtvarné akcie pre deti, súčasnú literatúru na nečakaných miestach, umelecké 
performancie na pomedzí historického mesta a panelákovej periférie, ale i priamo na sídliskách, v okrajových 
častiach mesta. 

Napríklad vo filmovom ateliéri sa amatéri budú učiť od profesionálov a následne dokumentovať mesto. 
Program nezabúda ani na neďalekú rómsku osadu. 

Podujatia sa uskutočnia najmä mimo hlavnej turistickej sezóny, teda od októbra do mája. Banská Štiavnica 
avizuje 120 umelcov zo siedmich krajín, 35 vzdelávacích akcií, 18 rezidenčných umeleckých, 15 komunitných 
projektov a množstvo ďalších akcií, z nich viacero aktivít je plánovaných dlhodobo a aj v medzinárodnej, najmä 
stredoeurópskej spolupráci. 

V roku 2018 FPU rozšíril svoju štruktúru podporných činností o program Mesto kultúry 2019, v rámci ktorého 
bolo jednému vybranému mestu Slovenska udelená finančná podpora. 

Víťazom sa stalo mesto Banská Štiavnica, pričom získalo podporu vo výške 286 925 eur. Hlavným cieľom 
programu Mesto kultúry 2019 je najmä podpora dlhodobého rozvoja miestnej kultúry a umenia, a zároveň aj 
rozvinutie užšej spolupráce mesta s inštitúciami zriaďovanými štátom, samosprávou a neziskovým sektorom. 

Cieľom programu je tiež sprostredkovanie živej skúsenosti obyvateľom a návštevníkom mesta so súčasnými 
formami umenia s celoslovenským i medzinárodným presahom. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Popradské líšky: Do sezóny 2018/2019 s novým kádrom a novou energiou 
[08.09.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

 
http://poprad.dnes24.sk/popradske-lisky-do-sezony-2018-2019-s-novym-kadrom-a-novou-energiou-
308552 

 
 

Popradské líšky vstupujú do novej sezóny ženskej hokejovej extraligy s úplne prebudovaným kádrom. 
Viacnásobné majsterky Slovenska a minuloročný bronzový tím súťaže sa musel vyrovnať s viacerými 

odchodmi hráčok, ktoré sa rozhodli ukončiť kariéru alebo prestúpiť do projektu výcvikového strediska 
reprezentácie senioriek. „Museli sme kompletne prekopať zostavu, pretože viac ako 10 dievčat zo základu je 
zrazu preč. Poobzerali sme sa preto po nových 14–16 ročných dievčatách, ktoré prijali našu ponuku. Do zostavy 
sa nám po materských dovolenkách vrátili niektoré skúsenejšie hráčky. Využili sme aj možnosť transferov. Tým, 
že som trénerom poľskej ženskej hokejovej reprezentácie, oslovil som aj reprezentantky, ktoré si hľadali nový 
klub a zaujala ich ponuka byť tu a trénovať pod mojím dohľadom,“ hovorí tréner Popradských líšok Ivan Bednár. 

Príprava popradských hokejistiek na novú sezónu nebola optimálna. Dôvodom bola rekonštrukcia ľadovej 
plochy v Poprade. „Mali sme kvôli tomu dosť veľkú prestávku, pretože nemáme toľko peňazí, aby sme si mohli 
dovoliť trénovať na zimných štadiónoch v okolí. Na ľad sme sa nedostali ani počas Tatranského pohára, takže 
máme resty, ktoré potrebujeme dohnať. Sila a najmä forma tohto mužstva sa preto ukážu až niekedy v novembri. 
Počítame s tým, že úvod sezóny nebude v optimálnej pohode, ale aj tak chceme hrať dôstojnú úlohu v súťaži,“ 
doplnil Bednár. 

V ženskej hokejovej extralige už v tomto roku nebudú účinkovať Krynica, Spišská Nová Ves a ani projekt 

ŠKP. Počet účastníkov sa tak znížil na päť. „Veľkým favoritom bude Prešov, posilnili sa Martin, Zvolen i Košice a 
liga bude určite vyrovnanejšia. Kvôli zmenám v kádri i realizačnom tíme ideme do novej sezóny s pokorou a 
uvidíme, čo sa bude diať. Keďže na lavičke sa rozhodol skončiť svoje pôsobenie pán Skokan, ktorý ostal 
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predsedom klubu, oslovili sme našu hráčku Maťu Staroňovú, ktorá bude hrajúcou trénerkou. V talóne máme ešte 
jedného mladého trénera, o ktorom sa rozhodne v najbližších dňoch,“ uzavrel Ivan Bednár. 

Úvodný zápas súťaže odohrajú Popradské líšky už v nedeľu 9.9.2018 v Košiciach. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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18. Jojka ide opäť za divákmi do mesta, tentokrát do metropoly Spiša 
[08.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/DLA] 

 
https://www.noviny.sk/zaujimavosti/368198-jojka-ide-opat-za-divakmi-do-mesta-tentokrat-do-metropoly-
spisa 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Metropolu Spiša čaká akcia, akú ešte nezažila. Naša televízia sa sťahuje na jeden 
deň do Spišskej Novej Vsi a v nedeľu bude hlavné spravodajstvo vysielané práve odtiaľ. 

Na námestí pred Redutou vládol čulý stavebný ruch už od šiestej rána. Chlapi budujú veľké pódium. 
“Jeden kamión len železo, len hliník, len konštrukcie, len dosky. Druhý kamión je zase len technika čo sa týka 

zvuku, svetla a LED obrazoviek,” vysvetľuje Martin Grelik, staviteľ pódia. 
Na námestí rastie pódium, ktoré má hmotnosť viac ako dve tony. Partia na ňom pracuje usilovne. Počas 

nedele sa na ňom vystrieda televízia aj hudobníci. 
Roman Neuschl, riaditeľ úseku nových médií TV JOJ dodáva: “Jojka v meste je jeden krásny projekt, kde 

počas jedného dňa odprezentujeme formáty, seriály, hercov, spravodajcov a redaktorov televízie Joj. Všetci tí 
ktorí prídu na námestie majú možnosť sa s nimi stretnúť a majú možnosť si vychutnať televíznu atmosféru.” 

Nadšenci televízneho zákulisia si prídu na svoje už od dopoludnia. Program síce začína o 13:30, no ešte pred 
tým je potrebné vyskúšať a nastaviť televíznu techniku. 

Sylvia Budajová, produkčná TV JOJ hovorí: “Ľudia sa môžu prísť pozrieť od rána. Od rána budú prebiehať 
zvukové skúšky všetkých našich hudobníkov, ktorí prídu zahrať. A uvidia dokončovacie práce, dolaďovanie, 
doťahovanie vecí, aby sme boli na 100% pripravení.” 

Program je zostavený precízne. Každá veková kategória si tak na námestí príde na svoje. Spišiakov čaká na 
pódiu aj zaujímavá párty. 

Roman Neuschl vymenováva: “Kandráčovci, Celeste Buckingham, Tomáš Klus, Peťo Cmorík, Lyna Mayer. K 
tomu autogramiáda všetkých známych hercov, redaktorov, spravodajcov známych z televíznych obrazoviek. A 
začíname s detským programom, ktorý robíme v spolupráci s televíziou RIK.” 

Vrcholom večera budú už spomínané Noviny naživo. Vtedy sa priestor pred Redutou na námestí zmení na 
veľké televízne štúdio. 

Pozrite si, ako vyzerala návšteva Jojky v Košiciach: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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19. Výcvikový tábor žien do 18 rokov: V nominácii aj brankárka Nových Zámkov 
[08.09.2018; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://novezamky.dnes24.sk/vycvikovy-tabor-zien-do-18-rokov-v-nominacii-aj-brankarka-novych-zamkov-
308549 

 
 

Tréneri ženských hokejových reprezentácií zverejnili nomináciu hráčok na Zdokonaľovací výcvikový tábor 
hráčok širšieho kádra Reprezentačného družstva SR 18 Ženy. V ich výbere sa nachádza aj hokejistka Nových 
Zámkov. 

Kemp je prípravou pred majstrovstvami sveta hráčok do 18 rokov v Bratislave. Tréningový tábor sa uskutoční 
v utorok 11. septembra 2018. V trénerskej nominácii sa ocitla i jedna hráčka z Nových Zámkov – brankárka 
Nikola Zimková. Hráčka HK Lokomotíva Nové Zámky sa na zraze stretne s ďalšími tromi brankárkami. 

Mladé hokejistky budú trénovať pod vedením koučov Jána Bezdeka, Petra Kúdelku, Mateja Ševčíka a 
Richarda Turaza. Brankárky si pod svoje krídla vezme trojica Ján Cpin, Roman Mega, Michal Zemančík. 

Brankárky: 
- Lea Micháliková (MHKM Skalica), Nikola Zimková (HK Lokomotíva Nové Zámky), Tamara Fabriová (HOBA 

Bratislava), Petra Blažeková (MHK Ružomberok) 
Obrankyne: 
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- Aneta Kušmierková (HK 91 Senica), Klaudia Kleinová (HK Havrani Piešťany / ŽHK Poprad), Kristína 
Klapicová (HK Havrani Piešťany), Kristína Slováková (MMHK Nitra), Lea Kanderková (Ice Dream Košice), Emma 
Bianka Živčáková (HO Hamikovo-Hamuliakovo), Simona Fülöpová (HK Ružinov ’99 Bratislava), Ema Krákorová 
(HK Trnava), Nikola Janeková (HC ’05 Banská Bystrica), Alžbeta Šulíková (HC ŠKP Bratislava), Laura Šuliková 
(ŽHK Poprad), Barbora Kapičáková (HT MHk 32 Liptovský Mikuláš), Ema Jašková (MŠHK-mládež Prievidza), 
Emília Leskovjanská (HK ŠKP Poprad / ŽHK Poprad), Nina Kučerková (HC ŠKP Bratislava), Diana Vargová 
(ŽHKm Zvolen), Linda Vannayová (HOBA Bratislava), Emma Plankenauerová (HC Petržalka 2010 Bratislava), 
Daniela Kánová (HK Brezno / ŽHK Poprad) 

Útočníčky: 
- Júlia Matejková (HC ´05 Banská Bystrica), Sofia Vysokajová (HC ŠKP Bratislava), Lívia Kúbeková (HC ŠKP 

Bratislava), Dominika Klembalová (ŽHK Poprad), Alexandra Štetiarová (HK Trnava), Nina Cengelová (MHK Dolný 
Kubín), Tamara Dobošová (HK Iskra Partizánske), Barbora Schredlová (HC ŠKP Bratislava), Kristína Šimnová 
(HK Dukla Trenčín), Romana Halušková (MŠK Púchov), Michaela Hana Hajniková (MŠKM Trebišov), Nikola 
Nemčeková (MsHKM Žilina), Petronela Eva Gáliková (ŽHKm Zvolen / HC Lučenec), Romana Halušková (MŠK 
Púchov), Nina Hudáková (HC Košice), Ema Záňová (HC Topoľčany), Martina Vrbinská (MsHKM Žilina), Natália 
Plencnerová (HK Spišská Nová Ves / Ice Dream Košice), Hana Fančovičová (HK Bratislava), Lucia Durániková 

(MŠKM Trebišov), Andrea Klimantová (HK Iskra Partizánske), 
Hráčky bez uvedenia konkrétneho postu: 
- Karolína Renée Kročilová (HK Iskra Partizánske), Sabina Hoosová (HK Iskra Partizánske), Nikola Jakubová 

(HK Iskra Partizánske), Sarah Nilabovičová (HK ŠKP Poprad / ŽHK Poprad) 
Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. PRECHÁDZKA OBCOU: Nútená správa brzdí vo Švedlári stavebné práce 
[08.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/svedlar-nutena-sprava-brzdi-dostavbu/347415-clanok.html 

 
 

Obec Švedlár je jednou z najstarších obcí Hnileckej doliny. Leží v Košickom kraji v okrese Gelnica a prvá 
zmienka o ňom pochádza z roku 1338. Dôležitú úlohu v jeho živote a rozvoji zohralo baníctvo. Obyvateľstvo bolo 
prevažne nemeckej národnosti. Po roku 1945 jeho časť vysídlili. Obec má približne 2120 obyvateľov, veľkú časť 
tvoria Rómovia. Foto: TASR - Diana Semanová 

Švedlárčanov najviac trápi čistiareň odpadových vôd a cesty. 
,aktualizované 
Švedlár 8. septembra (TASR) – Obec Švedlár v okrese Gelnica je od 1. júna 2015 v nútenej správe. Ako pre 

TASR povedal súčasný starosta Vladimír Končík, na obec to má veľmi zlý dopad - môže riešiť len to najnutnejšie. 
Podľa neho ale nebola iná možnosť zachrány obce pred následkami predchádzajúcich volebných období.„Mali 
sme havarijný stav strechy materskej školy, na obecnom úrade boli rozpadnuté komíny. Dosť veľká čiastka sa 
použila na ich likvidáciu a obnovu. V rómskej materskej škole sme museli vymeniť okná, lebo mali už asi 40 rokov 
a vietor ich otváral. Tieto veci nám správca nútenej správy dovolil,“ uviedol starosta. Ako povedal, Švedlárčanov 
najviac trápi čistiareň odpadových vôd a cesty. „Máme postavenú čistiareň odpadových vôd, no ani jeden meter 
kanalizácie. Sčasti je už aj rozkradnutá. Hovorí sa o ekológii a životnom prostredí, no my šmýkame na jednom 
mieste,“ dodal. Podľa jeho slov je potrebné opraviť aj miestne komunikácie. „Sú zdevastované. Ale je škoda robiť 
cesty, keď nemáme kanalizáciu. Cestný kryt by sa mal robiť v nadväznosti na prípojky,“ vysvetlil Končík. Podľa 
neho sa v obci objavuje aj vandalizmus. „Z hľadiska bezpečnosti by sa nám zišlo aj nové verejné osvetlenie. Keď 
mladým začína nočný život, robia nám paseku na dome smútku, po námestí, kdekade. Bolo prijaté aj všeobecne 
záväzné nariadenie o zákaze používania alkoholických nápojov 50 metrov od inštitúcií. Občianske hliadky by sa 
nám zišli ako soľ,“ povedal s tým, že ich zriadenie aktuálne nie je možné práve preto, že obec je v nútenej správe 
a nemôže čerpať dotácie. Týka sa to aj finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.„Mali 
sme komunitné centrum, ktoré slúžilo Rómom. Napríklad tu tkali, šili a vyrábali sme aj svoju zámkovú dlažbu. 
Máme ju napríklad na cintoríne, v škole, na námestí, na autobusových zastávkach. Možno ho ešte rozbehneme, 
ale teraz nefunguje, lebo nemá za čo,“ uzavrel. Zavedenie nútenej správy bolo najmä dôsledkom exekúcie na 
majetok obce vo výške viac než jeden milión eur. Ako na webovej stránke obce uvádza nútený správca Švedlára, 
napriek tomu, že obec nemôže žiadať ani poskytovať rôzne dotácie, zákon jej poskytuje ochranu pred veriteľmi a 
bez nej by obec prakticky prestala fungovať a plniť svoje úlohy. 

Jednou z významných dominánt obce Švedlár v okrese Gelnica je aj evanjelický kostol. Jeho výstavba trvala 
tri roky a bol dokončený 2. októbra 1787. Ako pre TASR povedal miestny farár Vladimír Schvarc, postavili ho 
nemeckí predkovia, ktorým bol odobratý. Zbor veriacich si ich pripomína dodnes. Na obyvateľstvo mala 
dramatický vplyv najmä druhá svetová vojna a vysťahovanie časti obyvateľov nemeckej národnosti. „Chceme si 
udržať pamiatku na našich predkov a zachovať banícku tradíciu, ale udržiavame aj tú nemeckú, ktorú sa snažíme 
ešte oživovať. Každú druhú nedeľu v mesiaci spievame nemecké piesne, vyznávame nemecké vyznanie a 
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snažíme sa akosi prihlásiť k dávnej minulosti,“ spresnil Schvarc. Podľa jeho slov, keď pôvodní nemeckí obyvatelia 
odchádzali preč, zborový farár vo Švedlári zostal spolu s asi jednou tretinou veriacich. „Časť vzácností si zobrali a 
časť si rozdelili. Zostali tu knihy a matriky. Zborové náčinie zakopali pod lavicou. Kostol bol vykradnutý, ale všetko 
bolo takto odložené, o čom farár samozrejme vedel,“ vysvetlil s tým, že sa aj zachovalo. Ako Schvarc povedal, 
kostol má okolo 1000 miest na sedenie a veriacich podporovali najmä cechy, ktoré mali vyčlenené jednotlivé časti 
chóru. „Rozdelili sa na banícky, poľnohospodársky cech, cech mládeže a mäsiarsky,“ uviedol. V interiéri kostola 
sa nachádzajú banícke patronátne lavice z druhej polovice 18. storočia, aj špeciálne upravená lavica. „Bolo to 
spoločné miesto takzvaného ‘bruderfathera’ - vedúceho baníckeho bratstva a vedúceho cirkevného spoločenstva 
z radu neordinovaných, čo je akoby terajší dozorca,“ povedal Schvarc. Vysvetlil tiež, že v hornej časti oltára sa 
nachádza znak, ktorý nie je veľmi rozšírený. „Je tam písmeno ‘J’ a rímska dvojka, čo je vďačnosť Jozefovi II. za 
Tolerančný patent,“ dodal s tým, že vďačnosť vyjadruje aj erb znázornený na lavici. „Zbor je v súčasnosti veľmi 
maličký, má okolo 220 veriacich. Snažili sme sa pracovať aj s mládežou. Problém je v tom, že keď dosiahnu 15 
rokov, odchádzajú ďalej do školy, často do Košíc. Väčšinou sú preč celý týždeň. Máme dobré kontakty, ale 
niekedy sa im nechce a oddychujú. Je to aj strednou generáciou, všetci chcú zarobiť a musia odísť,“ povedal 
Schvarc. Ako hovorí, počas sviatkov, kedy prichádzajú naspäť do Švedlára, je kostol plnší ako inokedy. 
Evanjelický kostol vo Švedlári je zapísaný v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. V obci Švedlár 
žije 68-ročný Pavol Brettschneider, ktorý sa od svojich pätnástich rokov venuje koňom. Ako pre TASR povedal, 
do hory už nechodí, no je súčasťou mnohých osláv. Obyvatelia hovoria, že je najstarším furmanom. Poznajú ho aj 
v okolitých dedinách. Podľa neho ale tradícia vymiera. „Furmani ešte fungujú, ale je ich už pomenej. Tu v štátnych 
lesoch ich bolo kedysi možno 70, dnes možno na celom Slovensku toľko nie je. Mladí to nechcú robiť, vyžaduje si 
to starostlivosť. Je potrebné vstať ráno o štvrtej, nakŕmiť, očistiť, zapriahnuť. Večer to isté,“ povedal 
Brettschneider. „Kedysi sa aj pole obrábalo, každý svoju roľu. Keď už mali furmani doma porobené, v zime chodili 
do lesa na zárobok. Niekedy bolo ich úlohou orať a siať na poli, v jeseni sa bralo zrno. V poslednej dobe chodia 
do lesa a sťahujú drevo ku hlavnej ceste,“ vysvetlil. Okrem voza má Brettschneider starostlivo uložený aj koč, 
ktorý používa na svadby, rôzne oslavy či furmanské preteky. Z nich má desiatky ocenení. „Mladí nepozerajú na 
autá, ale na koč a na kone,“ povedal. Ako pripomenul, jeho rodina sa v minulosti orientovala na hospodárstvo. „To 
je už asi dedičné. Neviem, či by som bez toho vedel byť. Už mi to nie je zapotreby, ale kým vládzem, nevzdám sa 
toho,“ uviedol Brettschneider.„Sú aj dediny, kde majú mladých furmanov, tí to preberajú po otcovi, ale na tejto 
doline málokto, veľmi málo. Keď ja to zanechám, už nebude mať kto ani faklárov voziť,“ vysvetlil s tým, že ide o 
tradíciu, kedy počas cirkevných sviatkov, resp. počas takzvaného odpustu, vybraní chlapci nosia pri sebe 
vyzdobenú palicu. „Každá dedina má každý rok inú farbu. Voláme to fakle. Sú symbolom toho, že kostol je 
zasvätený svätej Margite Antiochijskej,“ ozrejmil s tým, že sú zdobené aj ľaliami znázorňujúcimi panenstvo a 
červený karafiát symbolizuje to, že bola “mučenicou”.Dychová hudba Švedlarčanka má v obci dlhodobú tradíciu. 
Jej fungovanie už ale roky negatívne ovplyvňuje odchod mladých ľudí za štúdiom a prácou, priblížil pre TASR 
kapelník Samuel Klamarčík. Ako sa uvádza v monografii Švedlár, v rokoch 1922-1924 odchádzajú z obce mladí 
baníci za prácou do maďarskej Tatabányi, kde sa zoznamujú s dychovou hudbou a učia sa ovládať jej nástroje. 
Po návrate zakladajú v obci prvú dychovú hudbu. „Boli tu predtým dve dychovky, ale hráči museli odísť za prácou 
a dychovky zanikli,“ spresnil Klamarčík s tým, že niekoľko rokov vo Švedlári nefungovala žiadna. „V 80. rokoch, 
bola brigáda pri kosení, na ktorej sa stretla partia chlapov. Rozprávali sa o tom, že by bolo dobré založiť 
dychovku a zachovať tradíciu,“ povedal. Napokon vznikla v júli 1984. Skonštatoval, že udržať ju je náročné. 
„Záujem mladej generácie je malý. Ďalší problém je so zamestnaním. Pomaly v nej nemá kto hrať. Je tu ešte 
zopár starších muzikantov, ale tí sú dosť vyťažení. Fungujeme tak, že si požičiavame hráčov z Mníška nad 
Hnilcom, Prakoviec, zo Spišskej Novej Vsi a niekedy až z Popradu,“ vysvetlil Klamarčík. Podľa jeho slov 

Švedlarčanka svojho času hrávala na svadbách, pohreboch, zábavách i na prvomájových sprievodoch v Gelnici. 
„Doteraz dodržiavame aspoň tradíciu v rámci takzvaného odpustu v obci. Vtedy sa snažíme skombinovať a dať 
dokopy hráčov, aby sa aspoň toto udržalo,“ uviedol. „Na začiatku mala dychovka zhruba 25 až 30 členov, 
postupne sa to znižovalo. V 90. rokoch zostala základná zostava, to je asi 15 hráčov. Neskôr to začalo upadať 
tak, že v obci sme zostali len traja muzikanti,“ spresnil Klamarčík. Ako povedal, spolu so Základnou umeleckou 
školou v Prakovciach sa snažili omladiť tamojšie dychovky. „Tí ktorí sú doma a chodia do okolitých základných 
škôl o dychovku ešte celkom majú záujem, ale len čo odídu na stredné a vysoké školy, mladá generácia sa z 
doliny stráca,“ uzavrel. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Archív otvoril dvere pre návštevníkov 
[07.09.2018; TV TA3; Dobré správy; 19:50; Simona Rákociová / Pavol Kirinovič] 

 
 

Pavol Kirinovič, moderátor: “Ukrývajú vzácne dokumenty z našej histórie. Poctivo sa o ne starajú a ich cieľom 
je, aby na našu minulosť nezabúdali ani ďalšie generácie. Hovorím o archíve Ústavu pamäti národa v Prešove, 
ktorý opäť zorganizoval veľkolepý Deň otvorených dverí. Aj tentoraz si prišli vzácne kúsky na vlastné oči pozrieť 
desiatky nadšencov, a neboli to len pamätníci, alebo starší ľudia. O našu minulosť sa zaujímajú aj tie mladšie 
ročníky, a na Dni otvorených dverí sme sa s kamerou boli pozrieť aj my.” 

Simona Rákociová, redaktorka: “Archív Ústavu pamäti národa otvára svoje brány verejnosti vždy v čase 
výročí, počas ktorých si pripomíname udalosti z obdobia neslobody, teda rokov 1939 až 1989. Výnimkou nebolo 



ani 50. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Počas Dňa otvorených dverí Ústavu pamäti 
národa sa mohli návštevníci prejsť útrobami jeho archívu a pozrieť si plagáty, fotografie či iné dokumenty z 
augusta 1968.” 

Pavol Pytlík, archivár: “My sme si pripravili výber rôznych karikatúr, básničiek, môžu vidieť aj mimor iadne 
vydania novín, ktoré v tých augustových dňoch vychádzali.” 

Simona Rákociová: "Veľkým lákadlom bola bádateľňa, v ktorej si mohli návštevníci pozrieť film napríklad o 
vstupe Sovietskych vojsk do Prešova či maďarskej armády do Rožňavy. Mohli si zároveň vypočuť autentické 
ukážky zo slobodných vysielačov Poľana a z vysielača v Spišskej Novej Vsi." 

Návštevníci: “Prišla som si pozrieť históriu, ktorá veľmi nie je zobrazená ešte v školách, a možnože ani teraz 
veľa mladých ľudí o tom nevie.” 

“By som sa rád dozvedel o pánovi Dubčekovi, lebo som niečo o tom počul, a mám tam nejaké tie medzery v 
histórii, tak by som si rád vlastne tie diery zaplnil.” 

Simona Rákociová: “V archíve sa stretli aj tí, ktorí udalosti v auguste 68 zažili na vlastnej koži. Spoločne si 
zaspomínali na to, čo v tom období prežívali a aké pocity to v nich zanechalo.” 

Pavol Pytlík: “Niektorí nám dokonca priniesli aj fotografie. Myslím, že aj z tohto pohľadu mal ten Den 
otvorených dverí význam.” 

Simona Rákociová: “Kým staršia generácia sa teší z podujatí, ktoré pripomínajú august 68, mládež podľa 
odborníkov veľa o minulosti nevie. Aj preto jej Ústav pamäti národa venuje špeciálnu pozornosť formou 
prednášok či publikácií. Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať. Tak znie heslo archívu 
Ústavu pamäti národa, ktorý sa snaží aj takými podujatiami, ako je Deň otvorených dverí, poskytnúť ľuďom 
informácie o tom, čo sa tu dialo v minulosti. Simona Rákociová, TA 3.” 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Auto skončilo na streche 
[07.09.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Lenka Vavrinčíková / Lenka Vavrinčíková] 

 
 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: 
"Úplne nové auto, na ktoré čakal jeho majiteľ v Spišskej Novej Vsi, skončilo uprostred cesty na streche. Toto 

auto nenajazdilo ani 20 kilometrov. Predajca ho viezol novému majiteľovi z Popradu do Spišskej Novej Vsi. 

Cestou začal predbiehať kolónu áut. Jeden z účastníkov kolóny to nezaregistroval a rozhodol sa predbiehať vo 
chvíli, keď ho predbiehalo nové auto. V aute, ktoré zrážku pravdepodobne spôsobilo, bolo v sedačke aj malé 
dieťa. Pri havárii sa nikto nezranil." 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Auto skončilo na streche 
[07.09.2018; TV Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; Danica Nejedlá / Danica Nejedlá] 

 
 

Danica Nejedlá, moderátorka: 
"Úplne nové auto, na ktoré čakal jeho majiteľ v Spišskej Novej Vsi, skončilo uprostred cesty na streche. Na 

tachometri nemalo ani 20 kilometrov. Predajca ho viezol novému majiteľovi. Cestou začal predbiehať kolónu, no 
jeden z účastníkov to nezaregistroval a rozhodol sa predbiehať vo chvíli, keď ho predbiehalo nové auto. Zrazili sa 
a takto vyzerá výsledok. V aute, ktoré zrážku pravdepodobne spôsobilo, bolo v sedačke aj malé dieťa. Pri havárii 
sa nikto nezranil." 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Automatických externých defibrilátorov pribúda 
[07.09.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Kristína Plajdicsková / Miloš Kaniak] 

 
 

Miloš Kaniak, moderátor: „Automatických externých defibrilátorov na Slovensku pribúda. Kým vlani ich bolo 
okolo päťsto, dnes záchranári evidujú vyše sedemsto takýchto prístrojov. Ďalšie môžu byť v súkromných firmách 
či areáloch, preto apelujú, aby im o nich dali vedieť. Nový prístroj, s ktorým sa dá pomôcť pri zastavení alebo 
poruche činnosti srdca ešte pred príchodom záchranárov, pribudol tento týždeň aj v jednej z košických škôl.“ 



Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Automatický externý defibrilátor hovorovo AED-čko už má aj základná 
škola na Jenisejskej ulici v časti Nad jazerom. Impulzov pre jeho zakúpenie bolo podľa riaditeľa Róberta 
Schwarcza viac.“ 

Róbert Schwarcz, riaditeľ ZŠ Jenisejská ulica Košice: „Jedným z nich bolo nešťastie, ktoré sa stalo v inej 
škole chlapcovi, ktorý na hodine telesnej výchovy skolaboval. A takýto prístroj by mu možno zachránil život. V tej 
škole sa denne premelie okolo tisíc ľudí, zamestnanci školy, žiaci, starí rodičia detí.“ 

Kristína Plajdicsková: „Školákom už ukázali, ako prístroj funguje. Hoci skôr sa predpokladá, že po ňom siahnu 
dospelí či už ľudia z okolitých bytoviek, alebo samotní zamestnanci školy.“ 

Opýtaná: „Videla som to prvýkrát, ale nebála by som sa s ním pracovať.“ 
Opýtaná: „Skúšala som ho už niekoľkokrát, je manuálne veľmi jednoduchý. Každý človek, každé dieťa ho vie 

použiť, nakoľko prístroj sám rozpráva aj vie naviesť.“ 
Kristína Plajdicsková: „Podľa záchranárov u nás za rok pribudlo asi dvesto externých defibrilátorov. Sú 

napríklad na námestí v Poprade, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi či v Bachledovej doline. Hovoria, že dojazd 

záchranky na Slovensku je priemerne dvanásť minút a viac. Aj preto sú AED-čka potrebné. František Majerský z 
občianskeho združenia Záchrana.“ 

František Majerský, občianske združenie Záchrana: „Vy máte blízko prístroj, ktorým dokážete podať do piatich 
štyroch minút tomu človeku zachránite život. Čiže to opodstatnenie je namieste, a preto vyspelý svet západnej 
Európy má tieto prístroje na každom kroku. My sme naozaj ešte na Slovensku len v plienkach.“ 

Kristína Plajdicsková: „Operátori tiesňovej linky 155 už využili prítomnosť AED pri záchrane života v 
desiatkach prípadov, no ak niekto skolabuje a nedýcha, aby vedeli možných záchrancov navigovať, musia vedieť, 
kde je ten najbližší. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby na Slovensku Alena 
Krčová.“ 

Alena Krčová, hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby na Slovensku: „Ja by som preto 
aj chcela apelovať, na firmy, organizácie, spoločnosti, ktoré už zakúpili AED, aby nám o tom dali vedieť. 

Kristína Plajdicsková: „Stačí vyplniť formulár na stránke operačného strediska.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Florbalová extraliga vstupuje do 18. sezóny, titul obhajuje Z.Bystrica 
[07.09.2018; dobrenoviny.sk; 12:14; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/141875/florbalova-extraliga-vstupuje-do-18-sezony-titul-obhajuje-z-bystrica 

 
 

Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica sa na úvod stretne v derby s bratislavským iClinic Hurikán. 
Ilustračná snímka — Foto: TASR/Henrich Mišovič 
Bratislava 7. septembra (TASR) - V sobotu 8. septembra začne písať svoju osemnástu kapitolu najvyššia 

florbalová súťaž na Slovensku - Extraliga mužov. Majstrovský titul obhajuje tím Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý 
v predchádzajúcej sezóne zdolal vo finálovej sérii FK Florko Košice. 

Dvanásť účastníkov extraligy odohrá v základnej časti dokopy 22 ligových kôl. Po nich v polovici marca 
budúceho roka odštartuje play off, kam postúpi prvých osem tímov tabuľky. Posledné družstvo po základnej časti 
zostúpi do nižšej súťaže a predposledný tím bude hrať baráž s druhým družstvom prvej ligy. 

Nováčikmi extraligy sú FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina a Fat Pipe Snipers Bratislava. Snipers čaká 
náročný krst ohňom, do Bratislavy totiž v 1. kole zavítajú vicemajstri FK Florko Košice. “Na úvodné kolo 
nenastúpime v plnom zložení, no počas celej sezóny aj napriek tomu, že sme nováčik, chceme predvádzať 
útočný atraktívny florbal, ktorý sa bude divákom páčiť. Vieme, že náš súper má skúsené družstvo, ktoré je aj 
vysoko takticky vyspelé, no my sa im budeme snažiť ich návštevu v hlavnom meste čo najviac znepríjemniť,” 
uviedol v tlačovej správe predseda bratislavského Snipers Vladimír Roziak. 

Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica sa na úvod stretne v derby s bratislavským iClinic Hurikán. “Cieľ v 
aktuálnej sezóne máme všetci v klube jasný – chceme obhájiť prvenstvo a získať tak tretí majstrovský titul. Káder 
na to máme a naša výkonnosť sa postupne stupňuje a podľa mňa sme ešte o niečo silnejší než v 
predchádzajúcej sezóne,” povedal hrajúci tréner Tsunami Martin Kubovič. 

16.30 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBC Mikuláš Prešov (ŠH Rosinská, Rosinská cesta, Žilina) 
16.40 iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica (ŠH FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu, 

Bratislava) 
17.00 1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín (MŠH, Mládežnícka, Trenčín), Fat Pipe Snipers Bratislava – 

FK Florko Košice (ŠH Elán, Bajkalská, Bratislava), FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec (ŠH SOŠ 
Ostrovského, Košice) 

18.00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – TJ A-FbO Nižná (ŠH Za Hornádom, Spišská Nová Ves) 

× 
[Späť na obsah] 
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26. Významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici 
[07.09.2018; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; Mária Tolnayová] 

 
http://www.bystricoviny.sk/titulka/vyznamny-den-historie-verejneho-zdravotnictva-banskej-bystrici/ 

 
 

V nedeľu 9. septembra uplynie 75 rokov, čo slovenská vláda svojim nariadením zriadila v Banskej Bystrici 
pobočku Štátneho zdravotne – sociálneho ústavu pre mikrobiológiu. 

75. výročie vzniku 
Okrem pobočky v Banskej Bystrici je to pamätný deň aj pre pobočku pre mikrobiológiu v Prešove, pobočku 

pre balneológiu a klimatológiu Piešťanoch a pobočku pre skúmanie potravín v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli 

zriadené tým istým vládnym nariadením. 
„Táto pobočka bola predchodcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej 

Bystrici. V týchto dňoch si teda pripomíname 75. výročie vzniku našej organizácie. Po rozpade Československa 
zákonom č.101 / 1939 Sl. z. zo dňa 11.mája 1939 o Štátnom zdravotne – sociálnom ústave, bolo vytvorená 
inštitúcia ktorá mala na starosti vtedajšiu organizáciu a výkon verejného zdravotníctva – Štátny zdravotne – 
sociálny ústav v Bratislave ktorý je predchodcom dnešného Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a 
dňa 11. 5 .2019 bude dňom 80. výročia založenia inštitucionálneho verejného zdravotníctva na Slovensku,“ 

hovorí riaditeľ RÚVZ v Banskej Bystrici profesor Cyril Klement. 
Zaujímavá história 
Podľa Klementa sa úspešná história Regionálneho úradu verejného zdravotníctva začala potom písať v 

pamätných dňoch Slovenského národného povstania, kedy nadporučík v zálohe MUDr. Dionýz Blaškovič na 
základe rozhodnutia povstaleckého velenia a Zdravotníckej služby zriadil pre potreby povstaleckej armády 
Diagnostickú stanicu v priestoroch bývalej kaplnky v dnes už starom nemocničnom areáli. 

Dionýz Blaškovič sa tak stal prvým vedúcim predstaviteľom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. 
Verejné zdravotníctvo v dnešnom ponímaní – ochrana , podpora a rozvoj verejného zdravia alebo v nedávnej 
minulosti hygiena, epidemiológia a mikrobiológia, netrpelo prílišnou pozornosťou a ústretovosťou vládnych a 
politických garnitúr, ale naopak – v prípadoch mimoriadnych udalostí boli doň vkladané veľké očakávania. 

„Verejné zdravotníctvo dokázalo a aj v minulosti, či v súčasnosti sa osvedčilo ako pevná súčasť 
zdravotníckeho systému Slovenskej republiky akceptovaného doma aj v zahraničí,“ 

zdôrazňuje profesor Klement. 
Zdroj: Mária Tolnayová , Foto: ilustračné 
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27. Tesco znovu zvýšilo mzdy zamestnancom, tento rok už druhýkrát 
[07.09.2018; tovarapredaj.sk; správy z retailu; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.tovarapredaj.sk/2018/09/07/tesco-znovu-zvysilo-mzdy-zamestnancom-tentok-uz-druhykrat/ 

 
 

V tomto roku zamestnancom spoločnosti Tesco v predajniach a distribučných centrách porastú mzdy v 
priemere o 13 %. Prvá fáza zvýšenia platov prebehla ešte v januári a ďalšie zvyšovanie nadobudlo účinnosť od 
septembra v závislosti od pracovného zaradenia zamestnancov v jednotlivých oblastiach obchodu. 

„Investície do našich zamestnancov sú pre nás dlhodobou prioritou. Tento rok naša spoločnosť investuje do 
platov našich kolegov 9 miliónov eur, čo predstavuje najväčšiu celkovú investíciu do miezd za posledné roky,“ 
uviedol Martin Kuruc, výkonný riaditeľ pre Tesco na Slovensku. 

„Verím, že táto významná investícia ukazuje, že k nášmu záväzku odmeňovať našich zamestnancov čo 
najlepšie a udržať si naďalej pozíciu jedného z najlepších zamestnávateľov v maloobchode na Slovensku 
pristupujeme seriózne. Som rád, že môžeme týmto oceniť výbornú prácu našich kolegov, ktorí podporujú naše 
poslanie prinášať zákazníkom každý deň niečo navyše,“ dodal Martin Kuruc. 

„Sme radi, že Tesco si uvedomuje, ako dôležité je investovať do našich zamestnancov, a aj v tomto roku sme 
sa dohodli na zvýšení miezd kolegom,“ povedala zástupkyňa odborovej organizácie Dagmar Alterová. 

Okrem vyšších miezd poskytuje Tesco svojim zamestnancom desaťpercentnú zamestnaneckú zľavu hneď po 
skúšobnej dobe, vianočný bonus a sezónne zľavy v predajniach. 

Súvisiace články: 
Lidl otvoril druhú predajňu v Spišskej Novej Vsi, má širšie uličky aj toalety Pro Formula je nová privátna 

značka kozmetiky v Tescu Billa má v Bratislave prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily Nepredané rožky už 
nebude možné zmraziť a na druhý deň predať ako čerstvé 
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28. Premiérové podujatie pre všetky rodiny: Aha, čo sa chystá v Madaras parku 
[07.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/premierove-podujatie-pre-vsetky-rodiny-aha-co-sa-chysta-v-madaras-parku-
308447 

 
 

Už čoskoro sa Madaras park premení na priestor plný aktivít, súťaží, zábavy, či pochúťok. Vychutnať si 
môžete podujatie, ktoré sa bude v Spišskej konať prvýkrát. 

Po prvom týždni školy a nových povinností si môžu celé rodiny ešte na chvíľu zaspomínať na leto a rozlúčiť sa 
s ním na premiérovom podujatí, ktoré sa bude konať v Spišskej Novej Vsi. Ako povedal pre náš portál hlavný 

organizátor Ján Melikant, týmto podujatím sa snažia nielen o to, aby rodiny trávili spolu svoj voľný čas aktívne ale 
chcú aj vrátiť život do Madaras parku, kde je perfektný priestor pre podobné akcie. 

Akcia s názvom Rodina v parku odštartuje už túto sobotu 8. septembra a to od 13:00 hod. 
Podľa slov organizátora, celý program je prispôsobený rodinám. „Na podujatí bude pripravených množstvo 

aktivít či súťaží, ako je výroba palaciniek, príprava vlastného kvalitného čaju či výroba zvieratiek z balónov, za 
ktoré získajú zaujímavé odmeny,“ prezradil s tým, že zo všetkých súťažiacich budú vyžrebované dve rodiny, pre 
ktoré je pripravená špeciálna odmena. 

Okrem toho je pre návštevníkov pripravené divadelné predstavenie pre malých aj veľkých – Rozprávkový 
hrniec či koncert Adriána Ondova, víťaza minuloročného Košického zlatého pokladu. „Zároveň sa môžu účastníci 
tešiť na výbornú aj medzinárodnú kuchyňu, pečené prasiatko či talianske pochúťky,“ doplnil organizátor. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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29. Florbalová extraliga vstupuje do 18. sezóny, titul obhajuje Z.Bystrica 
[07.09.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/florbalova-extraliga-vstupuje-do-18-sezony-titul-obhajuje-z-bystrica-cl614624.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka 
Bratislava 7. septembra (TASR) - V sobotu 8. septembra začne písať svoju osemnástu kapitolu najvyššia 

florbalová súťaž na Slovensku - Extraliga mužov. Majstrovský titul obhajuje tím Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý 
v predchádzajúcej sezóne zdolal vo finálovej sérii FK Florko Košice. 

Dvanásť účastníkov extraligy odohrá v základnej časti dokopy 22 ligových kôl. Po nich v polovici marca 
budúceho roka odštartuje play off, kam postúpi prvých osem tímov tabuľky. Posledné družstvo po základnej časti 
zostúpi do nižšej súťaže a predposledný tím bude hrať baráž s druhým družstvom prvej ligy. 

Nováčikmi extraligy sú FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina a Fat Pipe Snipers Bratislava. Snipers čaká 
náročný krst ohňom, do Bratislavy totiž v 1. kole zavítajú vicemajstri FK Florko Košice. “Na úvodné kolo 
nenastúpime v plnom zložení, no počas celej sezóny aj napriek tomu, že sme nováčik, chceme predvádzať 
útočný atraktívny florbal, ktorý sa bude divákom páčiť. Vieme, že náš súper má skúsené družstvo, ktoré je aj 
vysoko takticky vyspelé, no my sa im budeme snažiť ich návštevu v hlavnom meste čo najviac znepríjemniť,” 
uviedol v tlačovej správe predseda bratislavského Snipers Vladimír Roziak. 

Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica sa na úvod stretne v derby s bratislavským iClinic Hurikán. “Cieľ v 
aktuálnej sezóne máme všetci v klube jasný – chceme obhájiť prvenstvo a získať tak tretí majstrovský titul. Káder 
na to máme a naša výkonnosť sa postupne stupňuje a podľa mňa sme ešte o niečo silnejší než v 
predchádzajúcej sezóne,” povedal hrajúci tréner Tsunami Martin Kubovič. 

Program 1. kola Extraligy mužov: 
16.30 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBC Mikuláš Prešov (ŠH Rosinská, Rosinská cesta, Žilina) 
16.40 iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica (ŠH FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu, 

Bratislava) 
17.00 1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín (MŠH, Mládežnícka, Trenčín), Fat Pipe Snipers Bratislava – 

FK Florko Košice (ŠH Elán, Bajkalská, Bratislava), FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec (ŠH SOŠ 
Ostrovského, Košice) 

18.00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – TJ A-FbO Nižná (ŠH Za Hornádom, Spišská Nová Ves) 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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30. Florbalová extraliga vstupuje do 18. sezóny, titul obhajuje Z.Bystrica 
[07.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Katarína Bačová] 

 
http://www.teraz.sk/sport/florbalova-extraliga-18-sezona/347237-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič 
Obhajca titulu Tsunami Záhorská Bystrica sa na úvod stretne v derby s bratislavským iClinic Hurikán. 
Bratislava 7. septembra (TASR) - V sobotu 8. septembra začne písať svoju osemnástu kapitolu najvyššia 

florbalová súťaž na Slovensku - Extraliga mužov. Majstrovský titul obhajuje tím Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý 
v predchádzajúcej sezóne zdolal vo finálovej sérii FK Florko Košice. Dvanásť účastníkov extraligy odohrá v 
základnej časti dokopy 22 ligových kôl. Po nich v polovici marca budúceho roka odštartuje play off, kam postúpi 
prvých osem tímov tabuľky. Posledné družstvo po základnej časti zostúpi do nižšej súťaže a predposledný tím 
bude hrať baráž s druhým družstvom prvej ligy. Nováčikmi extraligy sú FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina a Fat 
Pipe Snipers Bratislava. Snipers čaká náročný krst ohňom, do Bratislavy totiž v 1. kole zavítajú vicemajstri FK 
Florko Košice. “Na úvodné kolo nenastúpime v plnom zložení, no počas celej sezóny aj napriek tomu, že sme 
nováčik, chceme predvádzať útočný atraktívny florbal, ktorý sa bude divákom páčiť. Vieme, že náš súper má 
skúsené družstvo, ktoré je aj vysoko takticky vyspelé, no my sa im budeme snažiť ich návštevu v hlavnom meste 
čo najviac znepríjemniť,” uviedol v tlačovej správe predseda bratislavského Snipers Vladimír Roziak. Obhajca 
titulu Tsunami Záhorská Bystrica sa na úvod stretne v derby s bratislavským iClinic Hurikán. “Cieľ v aktuálnej 
sezóne máme všetci v klube jasný – chceme obhájiť prvenstvo a získať tak tretí majstrovský titul. Káder na to 
máme a naša výkonnosť sa postupne stupňuje a podľa mňa sme ešte o niečo silnejší než v predchádzajúcej 
sezóne,” povedal hrajúci tréner Tsunami Martin Kubovič. 16.30 FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBC 
Mikuláš Prešov (ŠH Rosinská, Rosinská cesta, Žilina) 16.40 iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Tsunami 
Záhorská Bystrica (ŠH FTVŠ UK, Nábr. L. Svobodu, Bratislava) 17.00 1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín 
(MŠH, Mládežnícka, Trenčín), Fat Pipe Snipers Bratislava – FK Florko Košice (ŠH Elán, Bajkalská, Bratislava), 
FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec (ŠH SOŠ Ostrovského, Košice) 18.00 FbC Young Arrows Spišská 
Nová Ves – TJ A-FbO Nižná (ŠH Za Hornádom, Spišská Nová Ves) 
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31. JOJka opäť u vás v meste. Najbližšie sa stretneme v Spišskej Novej Vsi 
[07.09.2018; noviny.sk; Zaujímavosti; 00:00; redakcia/IM] 

 
https://www.noviny.sk/zaujimavosti/367886-jojka-opat-u-vas-v-meste-najblizsie-sa-stretneme-v-spisskej-
novej-vsi 

 
 

BRATISLAVA / JOJka sa opäť sťahuje. Aj tento rok sa televízia JOJ predstaví v niekoľkých slovenských 
mestách. Začíname už túto nedeľu – a bude to svojim spôsobom premiéra. V Spišskej Novej Vsi sme totiž ešte 

s JOJkou v meste neboli. 
21 fotografií 
JOJKA V MESTE 2017 - Košice 
Jojka mieri prvýkrát do Spišskej Novej Vsi. A prvýkrát sa môžu diváci tešiť na zahraničného headlinera, 

zaspieva český hudobník Tomáš Klus. Pred Novinami na pódiu zahrá Ondrej Kandráč so Sokolmi a správy 
odmoderuje Andrea Belányi. 

Môžete sa tešiť aj na Celeste Buckingham, Petra Cmoríka. O zábavu sa postará Junior, ktorý bude mať s 
Marekom Orthom zaujímavý projekt - Šuhajíci na panvici. Ako každý rok, aj tento sa môžete tešiť na 
autogramiádu s tvárami TV JOJ. 

Detské publikum zaujme Maťo Zimányi, bývalý člen Slobodnej Európy predstaví svoj projekt Murko a Hanička. 
Program: 
13:40 - 15:00 detský blok s RIKom 15:10 - 15:30 Lina MAYER 15:45 - 16:25 PETER CMORÍK 16:25 - 16:40 

upútavka naživo NOVINY 16:40 - 17:10 KING SHAOLIN 17:10 - 17:40 CELESTE BUCKINGHAM 18:00 - 18:50 
VŠETKO, ČO MÁM RÁD 19:30 - 20:20 NOVINY naživo, POČASIE + HUDOBNÁ BODKA 20:50 - 21:50 TOMÁŠ 
KLUS 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk 
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32. Súťaž o naj mesto Slovenska pokračuje a… Prešov atakuje prvú desiatku! 
[07.09.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Ľubomír Hudačko] 

 
http://presov.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-pokracuje-a-presov-atakuje-prvu-desiatku-308347 

 
 

Súťaž o naj mesto Slovenska pomaly začína finišovať. A my sme teda zaostrili na to, ako sa v tomto online 
hlasovaní darí práve Prešovu. 

Prvého apríla odštartovala známa internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska, ktorú už pravidelne vyhlasuje 
portál slovakregion.sk. Toto online hlasovanie trvá do konca októbra a dá sa teda povedať, že pomaly začína 
finišovať. Ako teda vyzerá aktuálne poradie? 

Prvé priečku priebežne okupuje mesto Sabinov, pričom na chrbát mu dýcha Spišská Nová Ves a prvú trojicu 

uzatvára Púchov. 
Zaostrili sme však aj na naše mesto, ktoré sa vlani umiestnilo na konečnom 20. mieste. Ako sa mu darí 

tentoraz? Prešov sa aktuálne nachádza na 13. priečke a atakuje tak prvú desiatku. 
Aj keď sa hlasovanie pomaly už blíži k svojmu záveru, stále je dostatok času zamiešať poradím. A dopomôcť 

tomu môžete aj vy, zahlasovaním za naše alebo aj iné mesto na www.slovakregion.sk. 
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. 

Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu. 
Zvíťazí mesto, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky 
budú zverejnené 5. novembra. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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33. Súťaž o naj mesto Slovenska pokračuje: Sledujte, ako sú na tom 

Michalovce 
[07.09.2018; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://michalovce.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-pokracuje-sledujte-ako-su-na-tom-michalovce-
308476 

 
 

Súťaž o naj mesto Slovenska pomaly začína finišovať. A my sme teda zaostrili na to, ako sa v tomto online 
hlasovaní darí práve Michalovciam. 

Prvého apríla odštartovala známa internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska, ktorú už pravidelne vyhlasuje 
portál slovakregion.sk. Toto online hlasovanie trvá do konca októbra a dá sa teda povedať, že pomaly začína 
finišovať. Ako teda vyzerá aktuálne poradie? 

Prvé priečku priebežne okupuje mesto Sabinov, pričom na chrbát mu dýcha Spišská Nová Ves a prvú trojicu 

uzatvára Púchov. 
Zaostrili sme však aj na naše mesto, ktoré sa vlani umiestnilo na konečnom 56. mieste. A opäť sa mu nateraz 

darí veľmi podobne. Michalovce sa aktuálne nachádzajú totiž na 57. priečke. 
Aj keď sa hlasovanie pomaly už blíži k svojmu záveru, stále je dostatok času zamiešať poradím. A dopomôcť 

tomu môžete aj vy, zahlasovaním za naše alebo aj iné mesto na www.slovakregion.sk. 
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. 

Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu. 
Zvíťazí mesto, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky 
budú zverejnené 5. novembra. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Michaloviec a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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