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1. Obyvatelia Hnilca: Je spravodlivý. Mal aféry, ale nech sa mu darí 
[28.05.2019; Korzár; EUROVOĽBY 2019; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ;TASR] 

 
 

Miroslav Radačovský (nominant strany ĽS-Naše Slovensko) sa po sobotňajších voľbách dostal do 
Európskeho parlamentu. V obci Hnilec, okres Spišská Nová Ves, v ktorej býva, mal veľkú podporu. Zo 106 

odovzdaných hlasov dostal až 61 preferenčných. 
HNILEC. V tejto obci na Spiši bola volebná účasť 28,34 percenta. Podľa starostu Otokára Jeremiáša (KDH) to 

bola najvyššia účasť z doterajších volieb do Európskeho parlamentu. Po obci Lieskovany to bola druhá najvyššia 
účasť v okrese, a to zrejme aj kvôli kandidatúre Radačovského. Ten je rodákom z Hnilca a miestni ho veľmi dobre 
poznajú. V dome býva s manželkou, chová aj kone, na ktorých sa z času na čas prevezie. „Je dobré, že sme tam 
dostali aspoň jedného rozumného človeka. Niektoré strany veľa sľubujú a nič nerobia. Som spokojný, že máme 
svojho zástupcu v Europarlamente. Poznám ho osobne. Má na to vlohy. Je spravodlivý a vie sa za ľudí postaviť. 
A postavil sa aj prezidentovi. To sa mi páči,“ poznamenal Pavol Smorada z Hnilca. Aj Rastislav Obremčák je 
spokojný s úspechom Radačovského. „Boj bude ťažký, uvidíme, čo sa mu podarí v Europarlamente presadiť. Je 
toho veľa, čo by bolo potrebné riešiť u nás na Spiši. Čas ukáže. Nech sa mu darí. Volili sme ho obidvaja, veríme, 
že nesklame,“ doplnil Rastislav. „Dúfame, že presadí dobré veci pre Slovensko. Mal aféry v minulosti, ale nech sa 
mu darí, každý sa môže zmeniť,“ uviedol ďalší obyvateľ Hnilca. 

Nie všetci sú spokojní 
Hnilec má niečo vyše 400 obyvateľov. Obec postupne starne. Mladí odchádzajú za prácou do iných častí 

Slovenska, ale aj do zahraničia. Takmer štvrtina miestnych sú chalupári, poväčšine z Košíc. Na manželov z 
Košíc, pre ktorých sa chalupa v Hnilci stala po rokoch druhým domovom, sme narazili pri miestnom pohostinstve. 
Tí z úspechu Radačovského nie sú veľmi nadšení. „Je to určite historický moment, že v Europarlamente máme 
zástupcov zo Spiša, ale čo sa týka Radačovského, myslím si, že sú aj iní ľudia, ktorí by boli vhodnejšími 
zástupcami. Poznám ho dlhé roky, ale nie som nadšená tým, koho zastupuje. Do Europarlamentu sa dostala 
strana, ktorá bola a je proti EÚ a ešte tam má aj svojich zástupcov. To je postavené na hlavu. Nemyslím si, že to 
bude prínosom pre Slovensko či Spiš,“ zamyslela sa dlhoročná chalupárka z Hnilca. 

Hlas malých obcí v EÚ 
Starosta Miroslava Radačovského pozná dlhé roky. Jeho úspech vníma pozitívne. Ako zdôraznil, ľudí v 

malých obciach nezaujímajú politické strany. Zaujíma ich človek a volia toho, koho poznajú. „Malým obciam, ako 
sme my, možno pomôže, že v Europarlamente bude sedieť človek, ktorý pochádza z malej obce, aby sa aj tie 
začali viac presadzovať, aj čo sa týka čerpania peňazí z EÚ. Malé obce sa vyľudňujú. Mladých tu nemáme čím 
udržať. Financovanie je výrazne poddimenzované a o eurofondoch radšej pomlčím,“ zdôraznil starosta Otokár 
Jeremiáš. Nepáči sa mu, ako sa štát stavia k malým obciam. „Namiesto toho, aby sa riešilo financovanie, hovorí 
sa o tom, že také obce treba spájať alebo zrušiť. No nemyslím si, že keď spojíme desať malých obcí, tak z 
desiatich žobrákov vytvoríme jedného bohatého. Aj tento problém je potrebné dostať na stôl našich 
europoslancov. Malé obce sú aj inde v EÚ. A majú tiež svoje problémy. Dúfam, že to bude niekedy otázkou dňa,“ 
dodal starosta Hnilca. 

Podporuje reformu 
K výsledkom volieb sa v pondelok vyjadrili aj zástupcovia Ľudovej strany Naše Slovensko. Miroslav 

Radačovský vyhlásil, že podporuje myšlienku reformácie EÚ. „V prípade, že sa nezreformuje a nevráti sa do 
pôvodného stavu nezávislých suverénnych štátov, tak možno že sa zruší aj sama," uviedol. Ako ale dodal, zrejme 
nie je záujem na tom, aby európske štáty žili izolovane. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ, TASR 

[Späť na obsah] 
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INFRAŠTRUKTÚRA 
Najväčšou brzdou výstavby diaľnic na Slovensku sú podľa analytika časté manažérske zlyhania. 
Vladimír Maťo 



Bratislava – Výstavba diaľničnej siete na Slovensku sa podľa analytikov medziročne zintenzívnila. NDS 
pripravuje viacero súťaží aj na nadchádzajúce obdobie. Veľkolepým plánom však chýba jasná stratégia, 
komentuje Rastislav Cenký z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. „Problém vo výstavbe diaľnic a cestnej siete 
je ten, že je príliš ovplyvnený politikmi, a nie odbornými podkladmi,“ hovorí. Manažérskym zlyhaniam by sa podľa 
neho dalo predísť vytvorením jasného harmonogramu. Na potrebu investičného plánu výstavby diaľnic zasa 
upozorňuje aj vládny Útvar hodnoty za peniaze. HN prinášajú prehľad kľúčových úsekov, ktoré budú diaľničiari 
súťažiť. 

1. D1 v okolí Bratislavy 
Najbližšie k poklepaniu základného kameňa je aktuálne križovatka diaľnice D1 a budúceho diaľničného 

obchvatu D4. Tender na prvú etapu stavby za viac ako šesť miliónov eur už Národná diaľničná spoločnosť 
vyhlásila, víťaz súťaže by mal byť známy na budúci mesiac. Následne, ešte v druhom polroku 2019, by sa mal 
hľadať staviteľ obchádzkových trás spomínanej križovatky. Diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Triblavinou čaká 
rozšírenie, po novom by mala mať štyri jazdné a jeden odstavný pruh. Verejné obstarávanie na rozšírenie D1 pri 
Bratislave chcú diaľničiari stihnúť približne v závere tohto roka. 

2. Oravská R3 vo finále 
Zmluva na výstavbu 4,5-kilometrovej rýchlocesty z Tvrdošína do Nižnej na Orave je takmer pripravená. 

Podpis však oddialilo pripomienkovanie, „boli vylúčení dvaja uchádzači zo súťaže Tvrdošín – Nižná. My sme 
všetky podklady ÚVO poskytli a čakáme na stanovisko, či potvrdí ich vylúčenie, alebo ich vráti späť. Súťaž je 
potom viac-menej ukončená,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin. Stanovisko Úradu pre verejné 
obstarávanie by malo byť známe v polovici júna. 

3. Rýchlocesta na juh 
Lepšia dopravná dostupnosť sa črtá aj medzi Podpoľaním a Novohradom. Dva úseky rýchlostnej cesty R2 

medzi Kriváňom a Lovinobaňou by sa tiež mali dočkať stavebnej súťaže ešte v roku 2019. Súťaž na úsek z 
Mýtnej do Lovinobane tiež brzdia námietky neúspešných uchádzačov a o jeho osude musí rozhodnúť ÚVO. 
Potrebné dokumenty mu boli doručené ešte v polovici mája, avizoval však, že rozhodne skôr, než mu káže zákon. 
Na R2 do Lovinobane by sa tak ešte v tomto roku mala rozbehnúť výstavba. 

4. Plány na severnej D1 
Veľkolepý plán prepojiť diaľnicou Bratislavu a Košice viazne v úsekoch medzi Bytčou a Ružomberkom. Na 

stavenisku pri tuneli Višňové aktuálne finišuje inventarizácia prác odchádzajúceho konzorcia Salini Impregilo – 
Dúha. Stiahnuť by sa mali do konca mája a ešte v priebehu leta by mala NDS vyhlásiť tender na dostavbu. Práce 
na diaľnici medzi Hubovou a Ivachnovou sú naďalej v obmedzenom režime. Pre odlišné geologické podmienky sa 
musel projekt meniť a potrebné povolenia získa najskôr na jeseň. Posledný dielik skladačky diaľnice naprieč 
Slovenskom je úsek Turany – Hubová, NDS avizuje začať verejné obstarávanie na budúci rok. 

5. Obchvaty na východe 
Na odľahčenie dopravy čakajú aj dve najväčšie východoslovenské mestá. Západná časť prešovského 

obchvatu je už vo výstavbe, dokončenie je plánované v polovici roka 2021. Na budúci rok by mali diaľničiari 
vyhlásiť súťaž aj na druhú etapu severnej časti obchvatu. Kto postaví obchvat mesta, by sa mali na budúci rok 
dozvedieť aj obyvatelia Košíc – NDS plánuje vyhlásiť súťaž na prvý úsek rýchlostnej cesty z Košických Oľšian do 
Šace. V roku 2020 chcú diaľničari vysúťažiť aj výstavbu druhej etapy privádzača zo Spišskej Novej Vsi a 

Levoče. Súťaž na výstavbu R2 v úseku Rožňava – Jablonov nad Turňou by sa mala uskutočniť ešte tento rok. 
[Späť na obsah] 
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Najväčšou brzdou výstavby diaľnic na Slovensku sú podľa analytika časté manažérske zlyhania. 
Výstavba diaľničnej siete na Slovensku sa podľa analytikov medziročne zintenzívnila. Národná diaľničná 

spoločnosť pripravuje viacero stavebných súťaží aj na nadchádzajúce obdobie. Veľkolepým plánom však chýba 
jasná stratégia, komentuje Rastislav Cenký z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. „Problém vo výstavbe diaľnic 
a cestnej siete je ten, že je príliš ovplyvnený politikmi a nie odbornými podkladmi,“ hovorí. Manažérskym 
zlyhaniam by sa podľa neho dalo predísť vytvorením jasného harmonogramu. „My vieme ročne prestavať 
približne 800 miliónov eur. Mali by sme mať jasný plán, čo chceme v akom horizonte stavať, aby tomu 
predchádzali procesy prípravy,“ dodáva Cenký. Na potrebu investičného plánu výstavby diaľnic upozorňuje aj 
vládny Útvar hodnoty za peniaze. HN prinášajú prehľad kľúčových úsekov, ktoré budú diaľničiari súťažiť. 

1. D1 v okolí Bratislavy 
Najbližšie k poklepaniu základného kameňa je aktuálne križovatka diaľnice D1 a budúceho diaľničného 

obchvatu D4. Tender na prvú etapu stavby za viac ako šesť miliónov eur už Národná diaľničná spoločnosť 
vyhlásila, víťaz súťaže by mal byť známy na budúci mesiac. Následne, ešte v druhom polroku 2019, by sa mal 
hľadať staviteľ obchádzkových trás spomínanej križovatky. Diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Triblavinou čaká 
rozšírenie, po novom by mala mať štyri jazdné a jeden odstavný pruh. Verejné obstarávanie na rozšírenie D1 pri 
Bratislave chcú diaľničiari stihnúť približne v závere tohto roka. 
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2. Oravská R3 vo finále 
Zmluva na výstavbu 4,5-kilometrovej rýchlocesty z Tvrdošína do Nižnej na Orave je takmer pripravená. 

Podpis však oddialilo pripomienkové konanie, „boli vylúčení dvaja uchádzači zo súťaže Tvrdošín – Nižná. My sme 
všetky podklady ÚVO poskytli a čakáme na stanovisko úradu, či potvrdí ich vylúčenie, alebo ich vráti späť do 
súťaže. Súťaž je potom viac-menej ukončená,“ uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján 
Ďurišin. Stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie by malo byť známe najneskôr v prvej polovici júna. 

3. Rýchlocesta na juh 
Lepšia dopravná dostupnosť sa črtá aj medzi Podpoľaním a Novohradom. Dva úseky rýchlostnej cesty R2 

medzi Kriváňom a Lovinobaňou by sa tiež mali dočkať stavebnej súťaže ešte v priebehu roka 2019. Súťaž na 
úsek z Mýtnej do Lovinobane aktuálne tiež brzdia námietky neúspešných uchádzačov a o jeho osude musí 
rozhodnúť Úrad pre verejné obstarávanie. Potrebné dokumenty mu boli doručené ešte v polovici mája, avizoval 
však, že rozhodne skôr, než mu káže zákon. Na R2 do Lovinobane by sa tak ešte v tomto roku mala rozbehnúť 
výstavba. Na budúci rok chcú diaľničiari na strednom Slovensku začať obstarávať výstavbu rýchlocesty R1 medzi 
Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. 

4. Plány na severnej D1 
Veľkolepý plán prepojiť diaľnicou Bratislavu a Košice viazne v úsekoch medzi Bytčou a Ružomberkom. Na 

stavenisku pri tuneli Višňové aktuálne finišuje inventarizácia prác odchádzajúceho konzorcia Salini Impregilo – 
Dúha. Stiahnuť by sa mali do konca mája a ešte v priebehu leta by mala NDS vyhlásiť tender na dostavbu. Práce 
na diaľnici medzi Hubovou a Ivachnovou sú naďalej v obmedzenom režime. Pre odlišné geologické podmienky sa 
musel projekt meniť a potrebné povolenia získa najskôr na jeseň. Posledný dielik skladačky diaľnice naprieč 
Slovenskom je úsek Turany – Hubová, Národná diaľničná spoločnosť avizuje začať verejné obstarávanie na 
budúci rok. 

5. Obchvaty na východe 
Na odľahčenie dopravy čakajú aj dve najväčšie východoslovenské mestá. Západná časť prešovského 

obchvatu je už vo výstavbe, dokončenie je plánované v polovici roka 2021. Na budúci rok by mali diaľničiari 
vyhlásiť súťaž aj na druhú etapu severnej časti obchvatu smerom k plánovanej R4 do Svidníka. Kto postaví 
obchvat mesta, by sa mali na budúci rok dozvedieť aj obyvatelia Košíc – NDS plánuje vyhlásiť súťaž na prvý úsek 
rýchlostnej cesty z Košických Oľšian do Šace. V roku 2020 plánujú diaľničari vysúťažiť aj výstavbu druhej etapy 
privádzača zo Spišskej Novej Vsi a Levoče na diaľnicu D1. Súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R2 v úseku 

Rožňava – Jablonov nad Turňou by sa mala uskutočniť ešte tento rok. 
Zdroj: 
Hospodárske noviny 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Posledný úsek diaľnice do Košíc vysúťažia o rok 
[28.05.2019; finweb.hnonline.sk; Domáca ekonomika; 00:00; Vladimír Maťo] 

 
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1948778-posledny-usek-dialnice-do-kosic-vysutazia-o-rok 

 
 

Najväčšou brzdou výstavby diaľnic na Slovensku sú podľa analytika časté manažérske zlyhania. 
Výstavba diaľničnej siete na Slovensku sa podľa analytikov medziročne zintenzívnila. Národná diaľničná 

spoločnosť pripravuje viacero stavebných súťaží aj na nadchádzajúce obdobie. Veľkolepým plánom však chýba 
jasná stratégia, komentuje Rastislav Cenký z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. „Problém vo výstavbe diaľnic 
a cestnej siete je ten, že je príliš ovplyvnený politikmi a nie odbornými podkladmi,“ hovorí. Manažérskym 
zlyhaniam by sa podľa neho dalo predísť vytvorením jasného harmonogramu. „My vieme ročne prestavať 
približne 800 miliónov eur. Mali by sme mať jasný plán, čo chceme v akom horizonte stavať, aby tomu 
predchádzali procesy prípravy,“ dodáva Cenký. Na potrebu investičného plánu výstavby diaľnic upozorňuje aj 
vládny Útvar hodnoty za peniaze. HN prinášajú prehľad kľúčových úsekov, ktoré budú diaľničiari súťažiť. 

1. D1 v okolí Bratislavy 
Najbližšie k poklepaniu základného kameňa je aktuálne križovatka diaľnice D1 a budúceho diaľničného 

obchvatu D4. Tender na prvú etapu stavby za viac ako šesť miliónov eur už Národná diaľničná spoločnosť 
vyhlásila, víťaz súťaže by mal byť známy na budúci mesiac. Následne, ešte v druhom polroku 2019, by sa mal 
hľadať staviteľ obchádzkových trás spomínanej križovatky. Diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Triblavinou čaká 
rozšírenie, po novom by mala mať štyri jazdné a jeden odstavný pruh. Verejné obstarávanie na rozšírenie D1 pri 
Bratislave chcú diaľničiari stihnúť približne v závere tohto roka. 

2. Oravská R3 vo finále 
Zmluva na výstavbu 4,5-kilometrovej rýchlocesty z Tvrdošína do Nižnej na Orave je takmer pripravená. 

Podpis však oddialilo pripomienkové konanie, „boli vylúčení dvaja uchádzači zo súťaže Tvrdošín - Nižná. My sme 
všetky podklady ÚVO poskytli a čakáme na stanovisko úradu, či potvrdí ich vylúčenie, alebo ich vráti späť do 
súťaže. Súťaž je potom viac-menej ukončená,“ uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján 
Ďurišin. Stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie by malo byť známe najneskôr v prvej polovici júna. 

3. Rýchlocesta na juh 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1948778-posledny-usek-dialnice-do-kosic-vysutazia-o-rok


Lepšia dopravná dostupnosť sa črtá aj medzi Podpoľaním a Novohradom. Dva úseky rýchlostnej cesty R2 
medzi Kriváňom a Lovinobaňou by sa tiež mali dočkať stavebnej súťaže ešte v priebehu roka 2019. Súťaž na 
úsek z Mýtnej do Lovinobane aktuálne tiež brzdia námietky neúspešných uchádzačov a o jeho osude musí 
rozhodnúť Úrad pre verejné obstarávanie. Potrebné dokumenty mu boli doručené ešte v polovici mája, avizoval 
však, že rozhodne skôr, než mu káže zákon. Na R2 do Lovinobane by sa tak ešte v tomto roku mala rozbehnúť 
výstavba. Na budúci rok chcú diaľničiari na strednom Slovensku začať obstarávať výstavbu rýchlocesty R1 medzi 
Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou. 

4. Plány na severnej D1 
Veľkolepý plán prepojiť diaľnicou Bratislavu a Košice viazne v úsekoch medzi Bytčou a Ružomberkom. Na 

stavenisku pri tuneli Višňové aktuálne finišuje inventarizácia prác odchádzajúceho konzorcia Salini Impregilo - 
Dúha. Stiahnuť by sa mali do konca mája a ešte v priebehu leta by mala NDS vyhlásiť tender na dostavbu. Práce 
na diaľnici medzi Hubovou a Ivachnovou sú naďalej v obmedzenom režime. Pre odlišné geologické podmienky sa 
musel projekt meniť a potrebné povolenia získa najskôr na jeseň. Posledný dielik skladačky diaľnice naprieč 
Slovenskom je úsek Turany - Hubová, Národná diaľničná spoločnosť avizuje začať verejné obstarávanie na 
budúci rok. 

5. Obchvaty na východe 
Na odľahčenie dopravy čakajú aj dve najväčšie východoslovenské mestá. Západná časť prešovského 

obchvatu je už vo výstavbe, dokončenie je plánované v polovici roka 2021. Na budúci rok by mali diaľničiari 
vyhlásiť súťaž aj na druhú etapu severnej časti obchvatu smerom k plánovanej R4 do Svidníka. Kto postaví 
obchvat mesta, by sa mali na budúci rok dozvedieť aj obyvatelia Košíc - NDS plánuje vyhlásiť súťaž na prvý úsek 
rýchlostnej cesty z Košických Oľšian do Šace. V roku 2020 plánujú diaľničari vysúťažiť aj výstavbu druhej etapy 
privádzača zo Spišskej Novej Vsi a Levoče na diaľnicu D1. Súťaž na výstavbu rýchlostnej cesty R2 v úseku 

Rožňava - Jablonov nad Turňou by sa mala uskutočniť ešte tento rok. 
Zdroj: Hospodárske noviny 
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5. ÚSPECHY MLADÝCH LEVIČANOV 
[27.05.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 30; Hanka Laktisová] 

 
 

Májové víkendy sa niesli v súťažnom duchu a pre členov klubu ŠK Atóm boli náročné a plné adrenalínu. Čakal 
ich akvatlon v Šamoríne, duatlony vo Val. doline, v SNV a v Pezinku. 

V Šamoríne sa konali MSR v akvatlone pre kategórie Nádejí, t.j. 11-ročných a mladších a pre ostatných to 
bolo 11. kolo Slovenského pohára. Počasie prialo a boli ideálne podmienky na štarty vonku. Plávalo sa vo 
vonkajšom 50 m bazéne a behalo sa na štadióne. Celé preteky prebehli v areáli X-bionic sphere. Na stupeň 
víťazov sa podarilo postaviť Barborke Gajdošovej a Laure Cícerovej, ktoré obsadili 3. miesto v kategóriách 
Nádejí, Andrej Hričina 4. miesto, Tomáš a Richard Mikuškovci 6. miesto, Lucia Steinemannová 8. miesto, Hugo 
Kašiar 9. miesto, LauraTomková 12. miesto a Janko Balogh 18. miesto, za mladších žiakov Simona Laktišová - 1. 
miesto, Debora Moravská 2. 

miesto, Žaneta Gajdošová a Alex Mandák 3. miesto, Tánička Porubská 7. miesto. Za starších žiakov získal 1. 
miesto Boris Bátovský a 2. miesto Gabriel Suchý. 

V ten istý deň prebiehal aj Snowland duatlon vo Valčianskej doline. Farby klubu tu hájili Paulína Haulíková 2. 
miesto a Nikol Pivarčiová 3.miesto za starších žiakov a za mladších žiakov Karolína Miklóšová 1.miesto, Michal 
Jánoš 3. miesto, Mia Sophi Rudolphi 4. miesto. 

Za dospelých pretekali Ivana Kuriačková 1. miesto a Slavomír Jánoš 3. miesto. Tieto miesta získali vo svojich 
kategóriách ale aj v celkovom hodnotení. Medailu si odniesli aj Karin Jánošová - 2.miesto za dorastenky a Mirka 
Jánošová - 1.miesto za veteránky. 

Ďalší deň sa konal opäť duatlon, tentoraz v Spišskej Novej Vsi. Počasie už bolo horšie, ale chuť pretekať 

nezoslabla. Boli to Majstrovstvá SR pre dospelých a pre žiacke kategórie 13.kolo Slovenského pohára. Beh 
prebiehal na námestí pri Spišskom divadle a cyklistika na vonkajšom výjazde z mesta. Krátky duatlon ( 10 km beh 
- 40 km cyklistika - 5 km beh) si prešli Ivana Kuriačková, ktorá získala 1.miesto vo svojej kategórii a zároveň aj v 
hodnotení absolut. Mirka Jánošová 1.miesto za veteránky, Slavomír Jánoš 2.miesto za veteránov, Jakub 
Mészároš 7.miesto za mužov. V šprint duatlone (beh 5 km - cyklistika 20 km - beh 2,5 km) Karin Jánošová za 
dorastenky si vybojovala 4. miesto. Mladších žiakov zastúpila Simona Laktišová 3.miestom a starších žiakov 
Boris Bátovský 2. miestom. 

Pre žiakov sa Majstrovstvá SR v duatlone uskutočnili o týždeň neskôr v Pezinku. Preteky prebehli v okolí 
areálu Rozálka. Bežecká časť bola na trávnatej ploche a cyklistická časť v mierne zvlnenom teréne viníc. Preteky 
boli pre žiakov náročné, keďže sa ich zúčastnilo veľa a konkurencia bola veľká. Na stupeň víťazov sa podarilo 
postaviť Hugovi Kašiarovi - 2.miesto a Barborke Gajdošovej 3.miesto za Nádeje, Simone Laktišovej a Alexovi 
Mandákovi - 2.miesto a Karolíne Miklóšovej za mladších žiakov a Gabrielovi Suchému - 3.miesto za starších 
žiakov. 

Aj všetci ostatní pretekári odviedli výborné výkony a nestratili sa medzi súpermi. Za starších žiakov (beh 3 km- 
cyklistika 10 km - beh 2 km) si odniesli pekné umiestnenia Boris Bátovský 4.miesto, Nikol Pivarčiová 5.miesto, 
Paulína Haulíková 6.miesto, za mladších žiakov (beh 2 km - cyklistika 6 km - beh 1 km) Debora Moravská 



4.miesto, Žaneta Gajdošová a Michal Jánoš 8.m., Mia Sophi Rudolphi 12.m. a Tatiana Porubská 15.m.. Za 
Nádeje Andrej Hričina 4.m., Laura Cícerová a Richard Mikuška 7.m., LuciaSteinemannová 8.m., Laura Tomková 
12.m., Karin Mandáková 14.m.. V kategórii veteránov Slavomír Jánoš získal 1.miesto, za veteránky Mirka 
Jánošová 3. miesto, za dorastenky Karin Jánošová 3.miesto a za juniorov Jakub Toma 3 .miesto. 
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6. VSTUPNÉ NA KÚPALISKO AJ DO KÚPEĽA MÁ BYŤ DRAHŠIE 
[27.05.2019; Nitrianske noviny; SPRAVODAJSTVO / INZERCIA; s. 5; Miriam Hojčušová] 

 
 

Nitra y Vstupné na kúpalisko aj do mestského kúpeľa bude zrejme drahšie. Hore majú ísť aj ceny za 
využívanie športovísk. Návrhom, ktorý už odporučila komisia športu, sa bude zaoberať štvrtkové mestské 
zastupiteľstvo. 

Radikálne sa majú zmeny dotknúť dospelých. Za lístok na mestské kúpalisko majú platiť namiesto 2,50 eura 
až štyri eurá. U detí do pätnásť rokov má ísť cena hore z 1,70 na dve eurá, zdravotne postihnuté deti chcú od 
platenia oslobodiť (doteraz stál lístok 20 centov). 

Za hodinu v mestskom kúpeli má podľa návrhu dospelá osoba zaplatiť 3,50 eura namiesto súčasných 1,70. 
Pre deti do pätnásť rokov či dôchodcov sa cena nemení (1 euro). Zdravotne postihnuté deti by nemali platiť nič, 
teraz je to 80 centov. 

Náklady stúpli 
„Náklady stúpajú, išla hore cena elektriny, plynu aj práce. Zo zákona sú povinné príplatky za prácu cez 

víkendy a sviatky,“ povedal mestský poslanec Miloš Dovičovič, ktorý má v Službyte na starosti správu športových 
zariadení. 

„Posledných dvanásť rokov nebol v Nitre politický záujem prispôsobiť sa cenovým vstupom. Ani po 
plánovanom zdražení sa nepriblížime k cenám, ktoré majú v mestách podobnej veľkosti a na porovnateľne 
vybavených športoviskách,“ zdôvodnil plánované zdraženie hovorca mesta Tomáš Holúbek. 

Ako príklad spomenul partnerské mesto Spišská Nová Ves, kde stojí základné vstupné na kúpalisko 4,50 

eura, pre obyvateľov mesta o euro menej. „Má pritom len jeden veľký a jeden detský bazén.“ Nitrianske kúpalisko 
ponúka návštevníkom šesť bazénov - jeden plavecký, dva rekreačné, dva detské a jeden dopadový pod 
toboganom. 

„Mesto Nitra má až štrnásťnásobne vyššie náklady na prevádzku športovísk v porovnaní s peniazmi, ktoré 
získa za ich prenájom. Kým vlani sme na naše športoviská vynaložili 1 508 853 eur, z prenájmu sme získali iba 
105 390 eur,“ vyčíslil viceprimátor Daniel Balko. 

Pribudne dlažba 
Peniaze zo zvýšeného vstupného plánuje radnica využiť aj na skvalitnenie služieb na kúpalisku. Predbežný 

termín otvorenia je 15. júna. V prípade potreby dokončenia prác je možné jeho posunutie na 22. júna. 
Tohtoročnou novinkou bude prestrešenie detského bazéna trojuholníkovými plachtami na kovových stojanoch, 

ktoré vytvoria nad časťou bazéna ochranu pred priamym slnečným žiarením. Stojany sú už osadené. Miloš 
Dovičovič zo Službytu vyčíslil náklady na približne 10-tisíc eur. 

Avizované bolo aj vydláždenie priestorov na sedenie pred stánkami. Tento zámer však podľa Dovičoviča 
zrealizujú až po sezóne. „Práce by trvali minimálne 15 až 20 dní, bol by poškodený trávnik, ktorý by sa už do 
začiatku prevádzky nestihol zregenerovať,“ zdôvodnil. 

Ešte pred otvorením sezóny osadia dlažbu medzi veľký a rekreačný bazén. V súčasnosti je tam tráva. Keď 
ľudia cez ňu chodili, enormne znečisťovali brodiská. 

Pribudne aj pätnásť lehátok, no zvýši sa zrejme poplatok za ich požičanie z dvoch eur na 3,50. Rovnako má 
zdražieť aj slnečník. 

Dve dráhy pre plavcov 
Vlani dalo mesto vynoviť na kúpalisku šatne a opraviť tri bazény - dva detské a jeden dopadový pri veľkom 

tobogane. Zo všetkých unikala voda. 
Aktuálne opravila firma únik vody z potrubia v detskom bazéne, išlo o časť, ktorá sa vlani nerobila. Po obvode 

päťdesiatky pribudli dlažobné kocky. 
„Zvažujeme tiež, že v päťdesiatke vyčleníme dve dráhy pre plavcov, máme od nich veľa požiadaviek. Musíme 

vyskúšať, čo to spraví, lebo ide o jediný priestor pre tých, čo chceli skákať do vody,“ povedal Miloš Dovičovič. 
Novinkou bude aj triedenie odpadu. Dohodli sa na nej prevádzkovatelia stánkov s občerstvením. „Máme 

odpadkové koše na papier a plast,“ povedal majiteľ stánku, ktorého sme stretli v stredu na kúpalisku. Aby vyšiel v 
ústrety návštevníkom, zabezpečil aj prebaľovací pult a mikrovlnku na ohrev jedla pre deti. 

Mesto aktuálne pracuje na návrhoch nového riešenia občerstvovacích priestorov. „Predpoklad realizácie je rok 
2020,“ povedal hovorca Tomáš Holúbek. 

Novinkou bude prestrešenie detského bazéna plachtami. 
MILOŠ DOVIČOVIČ, SLUŽBYT 
Miloš Dovičovič ukazuje, kde bude prestrešený detský bazén. FOTO: (mh) 
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7. ZÁVOD MENÍ MAJITEĽA 
[27.05.2019; Týždeň na Pohroní; Obce, Ulice; s. 6; Redakcia] 

 
 

ZLATÉ MORAVCE 
Závod japonskej spoločnosti Nidec na výrobu chladiarenských kompresorov v Zlatých Moravciach zrejme 

získa investičný fond ESSVP IV spravovaný nemecko-švédskou private equity spoločnosťou Orlando 
Management. Nidec Corporation totiž oznámil, že v súlade so svojím záväzkom, ktorý firma dala Európskej 
komisii, predá svoju celú kompresorovú divíziu Secop spomínanému investičnému fondu. 

Spolu so závodom v Zlatých Moravciach by tak do rúk ESSVP IV mali smerovať aj ďalšie európske prevádzky 
Nidecu v Nemecku a Rakúsku. Informoval o tom Nidec. 

Predaj súčasnej chladiarenskej divízie Nidecu bol pritom podmienkou Európskej komisie na odsúhlasenie 
akvizície chladiarenskej dcéry Embraco od amerického Whirlpoolu. 

Európska komisia sa totiž obávala, že ak by Nidec k svojim súčasným závodom na výrobu chladiarenských 
kompresorov získal aj tie od Embraca, mohla by sa narušiť hospodárska súťaž. 

Na Slovensku tak Nidec predá svoj súčasný závod v Zlatých Moravciach a od Embraca na druhej strane získa 
fabriku v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Meteorológovia SHMÚ varujú pred búrkami 
[27.05.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 21:11; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/695763/meteorologovia-shmu-varuju-pred-burkami/ 

 
 

Blesk nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves – ilustračné foto 

Zdroj: TASR/Branislav Račko 
Na malých tokoch môžu prechode stúpnuť vodné hladiny. 
Meteorológovia upozorňujú na búrky a dažde. Slovenský hydrometeorologický ústav (SMHÚ) vydal výstrahu 

1. stupňa pre celé Slovensko. 
„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 

a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 kilometrov za hodinu,“ priblížil SHMÚ na svojom webe. 
Pri búrkach je podľa meteorológov možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Pre Liptovský 

Hrádok platí zároveň 1. stupeň povodňovej aktivity, pre Veľké Kapušany 2. stupeň. Na riziko zvýšenia vodných 
tokov upozorňuje SHMÚ aj okres Michalovce, v ktorom platí hydrologická výstraha 2. stupňa. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Voľby prekreslili politickú mapu v EÚ, KDH prischol Čierny Peter 
[27.05.2019; ta3.com; Slovensko; 14:48; TA3 TASR SITA] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1155946/volby-prekreslili-politicku-mapu-v-eu-kdh-prischol-cierny-peter.html 

 
 

Článok bol aktualizovaný: 
27.5.2019 15:09 
Koalícia Progresívneho Slovenska po dlhých rokoch vo voľbách porazila Smer-SD, výrazný úspech 

zaznamenali aj ultrapravičiari. Odhady sa potvrdili aj oficiálnymi výsledkami, ktoré zverejnili po tom, ako sa 
skončilo hlasovanie vo všetkých krajinách EÚ. Sledujte s nami dozvuky eurovolieb na Slovensku aj v ďalších 
krajinách EÚ. 

15:00 Novozvoleného europoslanca Miroslava Číža by mal v NR SR nahradiť Viliam Jasaň. Vyplýva to z 
výsledkov parlamentných volieb 2016. O Jasaňovi sa v médiách spomínalo, že mal kontakty na talianskeho 
podnikateľa Antonina Vadalu. Po vražde Jána Kuciaka skončil Jasaň ako tajomník Bezpečnostnej rady SR. 
Iniciatíva Za slušné Slovensko tvrdí, že Jasaň do parlamentu nepatrí. 

14:40 Hanba z toho, že v europarlamente budú sedieť dvaja slovenskí fašistickí poslanci, bude podľa Igora 
Matoviča Petrom Pollákom dramaticky vykompenzovaná. 

https://www.aktuality.sk/clanok/695763/meteorologovia-shmu-varuju-pred-burkami/
https://www.ta3.com/clanok/1155946/volby-prekreslili-politicku-mapu-v-eu-kdh-prischol-cierny-peter.html


14:30 Talianska pravicovo-populistická Liga Severu, vedená vicepremiérom Matteom Salvinim, zvíťazila vo 
voľbách do EP v Taliansku. Ministerstvo vnútra oznámilo, že Liga Severu získala 34,3 percenta hlasov, čo je jej 
najlepší výsledok v histórii a takmer dvojnásobné zlepšenie v porovnaní s vlaňajšími talianskymi parlamentnými 
voľbami, keď získala 17,4 percenta hlasov. Líder strany Salvini zastáva aj post ministra vnútra. 

14:15 Hlasovanie prekreslilo politickú mapu na starom kontinente. Na výsledky eurovolieb sme sa bližšie 
pozreli s vydavateľom portálu Euractiv Radovanom Geistom. 

14:05 Kresťanskodemokratické hnutie zváži podanie na Ústavný súd. Dôvodom je, že hoci ich strana skončila 
vo voľbách do Európskeho parlamentu na štvrtom mieste pred Slobodou a Solidaritou, je to práve kandidátka ich 
strany, ktorej pripadol „brexitový mandát“. 

14:00 Medzi najsledovanejšie voľby do Európskeho parlamentu patrili už tradične tie vo Francúzsku. 
Hlasovanie v krajine pozorne sledovala aj naša spolupracovníčka v Paríži Alena Vrbovská. 

13:30 “Zo 14 zvolených europoslancov sa môžeme spoľahnúť na 12 z nich, ktorí budú vždy pracovať pre 
prospech Slovenska a EÚ,” zhodnotil premiér Peter Pellegrini. “Potešilo ma, že sme sa nestali svedkami nárastu 
podpory exrémistických síl, resp. že by Slovensko vo veľkej miere v EP mali zastupovať ľudia, ktorí sú apriori proti 
európskemu projektu.” 

13:25 Líder kandidátky Mosta-Híd vo voľbách do Európskeho parlamentu a dosluhujúci poslanec EP József 
Nagy si myslí, že Most-Híd by mal hľadať po budúcich voľbách do parlamentu iných koaličných partnerov ako 
Smer a SNS. “Platíme cenu za to, že sme súčasťou tejto vládnej koalície.” Dodal, že za slabším výsledkom strany 
vidí aj kauzu spievania hymny. Je presvedčený, že keby sa spor o spievanie cudzej štátnej hymny odohral o pol 
roka skôr, tak by sa to odzrkadlilo na silnejšom výsledku Mosta vo voľbách. 

13:20 Pozrite si tlačovú besedu členov predsedníctva KDH a zvolených poslancov do Európskeho 
parlamentu. 

13:00 Predseda protieurópskej Strany brexitu a britský europoslanec Nigel Farage chce byť súčasťou 
rokovaní o odchode Británie z EÚ, keď jeho strana získala vo štvrtkových voľbách do EP takmer 32 percent 
hlasov, čo je najviac zo všetkých politických subjektov v Spojenom kráľovstve. “Aj my by sme mali byť súčasťou 
(rokovacieho) tímu, to je celkom jasné,” povedal Farage, ktorý je jedným z najhlasnejších zástancov odchodu 
Británie z Európskej únie. 

12:50 Aj predstavitelia KDH sa vyjadrovali k situácii v strane po eurovoľbách. “KDH, strana s 30-ročnou 
tradíciou, sa nemôže formálne spojiť s niekým, kto si pár mesiacov pred voľbami kúpil stranu,” komentoval Alojz 
Hlina predstavy o spolupráci. 

12:20 V najzápadnejšej obci na Slovensku, v Záhorskej Vsi, nebol jednoznačný víťaz volieb. S rovnakým 
ziskom 19,44 percenta hlasov skončili Smer-SD i ĽSNS. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov. 

12:10 Negatívny výsledok pre Most-Híd je dôsledkom toho, že je súčasťou vládnej koalície so Smerom-SD a 
SNS. Uviedol to na tlačovej besede dosluhujúci europoslanec za Most-Híd József Nagy. Zároveň je presvedčený, 
že politici by mali sledovať záujmy a hodnoty svojich voličov a pokiaľ voliči Mosta spoluprácu so Smerom a SNS 
hodnotia ako negatívnu, strana by sa mala podľa toho aj zariadiť. V budúcich parlamentných voľbách by Most-Híd 
mal podľa Nagya hľadať iných koaličných partnerov. 

11:45 Volebná účasť bola na Slovensku spomedzi všetkých krajín Európskej únie najnižšia, a to 22,74 
percenta. Druhá najnižšia účasť bola v Slovinsku (28,3 percenta) a tretia v Česku (28,7 percenta). Najviac ľudí 
volilo v Belgicku, a to až 88,5 percenta. Priemer pre celú EÚ bol 50,8 percenta. 

11:20 Progresívne Slovensko a Spolu vyzvali dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku, ktorý zakladá vlastnú 
politickú stranu, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. Vyhlásili to predseda PS Michal Truban a 
líder Spolu-OD Miroslav Beblavý. 

“Chceme sa s Kiskom spojiť do predvolebnej spolupráce. Myslím, že s osudom Slovenska netreba 
hazardovať,” povedal Beblavý. Ani pred budúcoročnými voľbami do NR SR podľa jeho slov netreba riskovať, aby 
sa proeurópske a prodemokratické hlasy “rozbili”. “Pridaj sa k nám a spolupracuj s nami, si vítaný,” odkázali 
Kiskovi zástupcovia mimoparlamentného hnutia a strany. 

10:45 Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha sa teší z úspechu iba dvoch zvolených 
europoslancov, z toho iba jedného Slováka. “Oboch som podporoval vo voľbách a obaja sa do Európskeho 
parlamentu dostali. Oboch považujem za priateľov a obaja sú, samozrejme, ľavičiari - Miroslav Číž zo Smeru-SD 
a Katarína Konečná z Komunistickej strany Čiech a Moravy. Obaja budú brániť Slovensko, o tom som 
presvedčený,” uviedol na sociálnej sieti. 

10:40 Po eurovoľbách zostali tony nevyužitých hlasovacích lístkov. Ak ste sa volebnej komisie pýtali, či si ich 
môžete zobrať na pamiatku, pravdepodobne vám ich zobrať nedovolili. V Nitre informovali, že potešia deti z 
materských a základných škôl. 

10:35 Pozrite si povolebnú tlačovú besedu koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu. 
10:20 Michal Šimečka sa vyjadril k svojim ambíciám v Európskom parlamente: “Od prvého momentu som 

pripravený pracovať pre Slovensko. Mojou ambíciou je nestratiť sa zo slovenskej politiky. Chcem byť 
europoslanec, ktorý je blízko slovenským voličom. Chcem prispieť k tomu, aby Slováci nemali pocit, že je Brusel 
vzdialený.” 

Martin Hojsík zdôraznil snahu o riešenie ekologických problémov. “Slovensko a Európa sú jedno a musíme 
ukázať, že zelený reštart celej Európy a Slovenska budú na prospech, budú spravodlivé a prinesú nám 
udržateľnú budúcnosť.” 

Tlačová beseda koalície PS a Spolu k oficiálnym výsledkom volieb do Európskeho parlamentu. Zdroj: 
SITA/Branislav Bibel10:10 Predseda hnutia PS Michal Truban sa poďakoval podporovateľom a vyjadril sa vyjadril 
k oficiálnym výsledkom volieb: “Ďakujeme voličom, ktorí prišli a volili. Ukázali, že chcú jasnú proeurópsku stranu, 
ktorá prinesie skutočne proeurópske Slovensko. Ukázalo sa, že Slovensko chce zmenu.” 



“S PS sa chceme dohodnúť na spoločnej koalícii do parlamentných volieb,” avizoval líder SPOLU Miroslav 
Beblavý. 

10:00 V Trnavskom kraji sa víťazom volieb stala koalícia PS – Spolu, ktorá získala 17,65 percenta voličských 
hlasov. Za ňou nasledovala Strana maďarskej koalície s 12,99 percenta, Smer-SD s 12,76 percenta, Kotleba - 
Ľudová strana Naše Slovensko s 10,73 percenta. 

Na voľbách sa v Trnavskom kraji zúčastnilo 102.112 voličov, čo predstavuje 21,91 percenta. Najvyšší záujem 
mali voliči vo volebných obvodoch Piešťany (24,58 percenta) a Trnava – Hlohovec (23,28 percenta), najmenej vo 
volebnom obvode Senica – Skalica (19,7 percenta). V krajskom meste Trnava bola účasť na úrovni 25,3 
percenta, pričom viaceré volebné okrsky tam mali účasť nad 33 percent. 

9:45 Víťazom volieb do sa v Nitrianskom kraji stala strana SMK – MKP. Hlasovalo za ňu 17,12 percenta 
voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov. 

9:30 V Banskobystrickom samosprávnom kraji vyhrala strana Smer-SD, ktorej odovzdalo hlas 19,43 percenta 
zúčastnených voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil ŠÚ SR. 

9:25 Aj v Banskej Bystrici zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu koalícia Progresívne Slovensko - 
Spolu so ziskom 29,09 percenta hlasov. V meste pod Urpínom ju volilo 5064 voličov. Na druhom mieste skončila 
strana Smer-SD so 16,13 percentami, ktorú volilo 2809 voličov a tretia SaS s 13,21 percentami, ktorú volilo 2300 
voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov eurovolieb zverejnených Štatistickým úradom SR. 

9:15 Lídri dvoch najväčších skupín v Európskom parlamente vylúčili spoluprácu s krajne pravicovými 
nacionalistami, ktorí v eurovoľbách posilnili, a vyzvali na spoluprácu medzi proeurópskymi stranami. Šéf 
stredopravej Európskej ľudovej strany Manfred Weber sa v nedeľu vyjadril, že “všetci, ktorí chcú mať silnú 
Európsku úniu, musia odteraz spojiť sily”. Zdôraznil, že jeho skupina nebude spolupracovať so “žiadnou stranou, 
ktorá neverí v budúcnosť” únie. 

Frans Timmermans, ktorý je lídrom skupiny Socialisti a demokrati a Weberovým hlavným rivalom na post 
predsedu Európskej komisie, zase uviedol, že chce spolupracovať s progresívnymi stranami na úsilí “vybudovať 
program, ktorý sa zameriava na túžby, sny a tiež niekedy obavy našich európskych spoluobčanov”. 

9:05 Víťazom v Žilinskom kraji stala koalícia PS - Spolu. Hlasovalo za ňu 17,46 % voličov. Na druhom mieste 
v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 16,71 % hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 14,67 %. Nasleduje KDH, ktoré 
volilo 13,72 % voličov, SaS získala 9,07 % hlasov, SNS 5,29 % a Kresťanská únia 5,04 %. Pod päťpercentnou 
hranicou skončili OĽaNO (4,54 percenta), Sme rodina (3,21 percenta), Kresťanská demokracia – Život a 
prosperita (3,15 percenta) a Doma dobre (1,09 percenta). Ostatné kandidujúce strany získali v kraji menej než 
jedno percento hlasov. 

Z územných obvodov vyhrala koalícia PS - Spolu v Liptovskom Mikuláši (23,13 %), Martine (19,74 %) a v 
Žiline (19,63 %), KDH malo najviac hlasov v obvodoch Námestovo (37,12 %), Dolný Kubín (23,25 %) a 
Ružomberok (22,13 %). V obvode Čadca vyhrala ĽSNS so ziskom 21,09 percenta. Volebná účasť v Žilinskom 
kraji dosiahla 23,27 percenta. Najviac ľudí prišlo hlasovať v obvode Ružomberok (26 percent), najmenej v obvode 
Čadca (16,54 percenta). 

9:00 V Prešovskom kraji sa víťazom volieb stala strana Smer–SD, ktorej odovzdalo hlas 17,68 percenta 
voličov. V kraji mohlo vo viac ako tisícke volebných okrskoch odovzdať svoj hlas viac ako 633.000 oprávnených 
voličov. Svoje právo využilo takmer 21 %. Na druhej priečke v hlasovaní skončilo KDH, jeho poslancov si do EP 
zvolilo 16,2 % voličov. Ako tretia sa umiestnila koalícia PS a Spolu so ziskom 13,11 % hlasov. Nad desať percent 
mala aj ĽSNS, ktorá presvedčila 11,61 % voličov. Ako ďalej vyplýva z výsledkov, nad hranicou päť percent získali 
podporu OĽaNO (6,72 %), SaS (6,26 %) a Kresťanská únia (5,28 %). 

Najvyššia volebná účasť bola v okresoch Poprad a Stropkov, kde prišlo k urnám zhodne 23,02 percenta 
voličov. Naopak, najmenší záujem o voľby do EP bol v okrese Vranov nad Topľou, kde bola účasť 16,21 
percenta. 

8:55 Volebná účasť dosiahla v Trenčianskom samosprávnom kraji 22,98 %. Najvyššia účasť vo voľbách bola 
v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 25,72 %. Nasledovali okresy Nové Mesto nad Váhom (23,24 %), 
Prievidza (22,92 %), Ilava (22,77 %), Bánovce nad Bebravou (21,79 %), Považská Bystrica (21,62 %), 
Partizánske (21,61 %) a Púchov (21,57 %). Najnižšia volebná účasť bola v TSK v okrese Myjava, kde prišlo k 
urnám 20,96 oprávnených voličov. 

8:45 V Košickom kraji zvíťazila koalícia PS – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 % zúčastnených voličov. Vyplýva 
to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad. Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 
15,54 % hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 11,46 %. Nasleduje KDH, ktoré volilo 9,68 % voličov, SaS získala 
8,63 % hlasov, OĽaNO 7,30 % a SMK 6,70 % hlasov. 

Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 %), SNS (3,92 %), Kresťanská únia (3,23 %), Most-
Híd (3,12 %), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (2,46 %), Demokratická strana (1,14 %) a Korektúra – 
Andrej Hryc (1,05 %). Ostatné kandidujúce strany získali v kraji menej než jedno percento hlasov. 

Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach (23,85 %) a Košiciach-okolí (13,71 %), Smer-SD 
mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 %), Spišská Nová Ves (19,09 %) a Trebišov (16,23 %), a SMK 

vyhrala v okrese Rožňava (22,19 %). Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých 
slovenských krajov. Najviac prišlo hlasovať v Košiciach (23,19 %), najmenej v okrese Trebišov (15,99 %). 

8:25 Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko hodnotí účasť 22,74 percenta ako 
“skvelú”. Účasť v eurovoľbách zdvihla podľa neho najmä multižánrová kampaň a strany s jasne vyprofilovanými 
kandidátmi. 

8:20 Strany tzv. Veľkej koalície v Nemecku — konzervatívny blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) — 
vyšli oslabené z tohtoročných eurovolieb. Úspechom sa skončili pre zelených, ktorí sa prvýkrát v celoštátnych 



voľbách dostali na druhé miesto. Euroskeptická Alternatíva pre Nemecko (AfD) si vylepšila svoj výsledok z 
predchádzajúcich eurovolieb. 

Napriek stratám získali CDU a CSU v súčte 28,9 percenta hlasov (22,6 a 6,3) a s 29 mandátmi zostali 
najsilnejším zoskupením, v porovnaní s rokom 2014 je to však pokles voličskej podpory o 6,4 percenta, vyplýva z 
neoficiálnych konečných výsledkov. Úbytok voličov sa týka výhradne Kresťanskodemokratickej únie (CDU), 
sesterská Kresťanskosociálna únia (CSU) pôsobiaca iba v spolkovej krajine Bavorsko zaznamenala nárast 
podpory o jeden percentuálny bod. 

Zelení sa so ziskom 20,5 percenta hlasov (2014: 10,7 percenta) a 21 mandátmi vyšvihli pred SPD, ktorá 
skončila až tretia, keď dostala iba 15,8 percenta hlasov (2014: 27,3 percenta). Sociálni demokrati pritom 
zaznamenali v nedeľu ďalší úder, keď utrpeli porážku aj v súbežných krajinských voľbách v Brémach, ktoré boli 
viac ako 70 rokov ich baštou. Tá teraz padla do rúk CDU. 

8:03 Slovensko podľa politológov zostane proeurópskou krajinou. Vo voľbách do europarlamentu o tom 
rozhodol rekordný počet voličov, celková účasť dosiahla takmer 23 percent. 

7:00 Líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn požaduje, aby sa v Spojenom kráľovstve konali 
predčasné parlamentné voľby alebo druhé referendum o brexite. Reagoval tak na výsledky eurovolieb v Británii, 
ktoré podľa odhadov s veľkým náskokom vyhrala protieurópska Strana brexitu, zatiaľ čo vládnuci konzervatívci sa 
prepadli až na piate miesto. 

https://twitter.com/jeremycorbyn/status/1132793329102610432“Po tom, ako sa konzervatívcom už tri roky 
nedarí zrealizovať odchod Británie z EÚ v záujme celej krajiny, sa tieto voľby stali zástupným druhým referendom 
(o brexite),” vyhlásil Corbyn, ktorého citovala televízia Sky News. 

Konzervatívna strana odchádzajúcej premiérky Theresy Mayovej sa podľa neho rozpadá, vláda nie je 
schopná vládnuť a parlament je zablokovaný. V tejto situácii sa musí rozhodnutie o otázke brexitu “vrátiť naspäť 
ľuďom, či už prostredníctvom všeobecných volieb alebo verejného hlasovania,” vyhlásil Corbyn. Labouristi sú 
podľa jeho názoru politickou silou, ktorá dokáže zjednotiť rozdelenú krajinu. Strana pritom v eurovoľbách skončila 
až na treťom mieste, keď o niekoľko percent zaostala za ďalším opozičným zoskupením, proeurópskymi 
Liberálnymi demokratmi. 

6:20 Sociálnodemokratická Strana práce, ktorej členom je aj kandidát európskych socialistov na funkciu 
predsedu budúcej Európskej komisie Frans Timmermans, zvíťazila v Holandsku. Získala 19 percent hlasov a v 
EP bude mať šesť z 26 europoslancov prináležiacich Holandsku. 

https://twitter.com/TimmermansEU/status/1132787499946975232Vládnuca Ľudová strana za slobodu a 
demokraciu premiéra Marka Rutteho skončila druhá so ziskom 14,6 percenta hlasov a štyroch mandátov. Za ňou 
nasleduje Kresťanskodemokratická výzva, ktorej odovzdalo hlasy 12,1 percenta voličov (štyri mandáty). 

6:02 Etnicky rozdelený ostrov Cyprus bude po prvý raz zastupovať v europarlamente poslanec z tureckej 
menšiny. Cyperčania volili šiestich poslancov. Rozhodli, že medzi mini bude aj Niyazi Kizilyürek, profesor z 
Cyperskej univerzity v Nikózii. Ide o prvého príslušníka tureckej menšiny, ktorého obyvatelia Cyperskej republiky 
vyšlú do EP od roku 2004, keď ich krajina vstúpila do EÚ. 

Väčšinu obyvateľstva Cyperskej republiky tvoria etnickí Gréci. Príslušníci tureckej menšiny žijú prevažne v 
severnej časti ostrova, kde si vyhlásili vlastnú, medzinárodne neuznanú republiku. Niyazi Kizilyürek kandidoval za 
hlavné opozičné zoskupenie, komunistickú stranu AKEL. Po svojom zvolení prisľúbil, že bude v europarlamente 
zastupovať všetkých Cyperčanov bez rozdielu národnosti. 

5:50 Eurovoľby v Slovinsku vyhrala protiimigračná Slovinská demokratická strana expremiéra Janeza Janšu. 
Nepodarilo sa jej však získať viac hlasov ako koalícii dvoch umiernených vládnych strán. Predbežné výsledky 
zverejnila slovinská volebná komisia. 

Z predbežných výsledkov vyplýva, že SDS, ktorá má blízko k maďarskej vládnej strane Fidesz, zvíťazila so 
ziskom 26,5 percenta odovzdaných hlasov. Na druhom mieste skončili Sociálni demokrati s 18,6 percentami, 
pričom strana premiéra Marjana Šarca - Kandidátka Marjana Šarca - získala 15,6 percenta platných hlasov. Obe 
spomenuté strany spolu tvoria vládnu koalíciu. Opozičná konzervatívna strana Nové Slovinsko skončila s 11-
percentnou podporou voličov štvrtá. 

2:00 Pozrite si, ako zhodnotili výsledky volieb do Európskeho parlamentu v našom štúdiu politológ Jozef Lenč 
a výkonný riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích. 

1:48 Vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána sa podľa očakávania stala jasným víťazom v 
Maďarsku. Získala 52,14 percenta hlasov, čo jej zabezpečilo 13 z 21 mandátov. 

1:22 Prvé oficiálne výsledky potešili európske ekologické strany a hnutia: v novom europarlamente budú mať 
zelení najväčšie zastúpenie v dejinách EÚ. Frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia by mala získať približne 67 
mandátov v 751-člennom zákonodarnom zbore EÚ. Doposiaľ mala 52 kresiel. Zelení zabodovali v Nemecku, vo 
Francúzsku, v Rakúsku, Írsku, Holandsku, Belgicku, v Spojenom kráľovstve, Dánsku či vo Fínsku. 

1:15 V maďarskej SMK majú hlavu v smútku, k úspechu im chýbalo doslova pár hlasov. Strana zostala tesne 
pod hranicou zvoliteľnosti so ziskom 48.929 hlasov, čo bolo 4,96 percenta hlasov. 

0:35 Okrem trinástich slovenských europoslancov sme si zvolili aj štrnásteho. Ten však musí čakať. 
0:15 V Británii nastáva poriadne politické zemetrasenie. Eurovoľby by mohli byť prvými voľbami na celoštátnej 

úrovni, v ktorých hlavné politické strany prepadnú. Po vyhlásení výsledkov z prvých obvodov sa predpokladá, že 
zvíťazí Strana pre brexit europoslanca Nigela Faragea. 

0:00 Pravicovo-populistická Liga Severu bude víťazom eurovolieb v Taliansku. 
23:50 Eurovoľby v Maďarsku jasne vyhrala strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Získala vyše 52 percent 

hlasov. 
23:45 Podľa policajného viceprezidenta Róberta Bozalku nebol počas volieb narušený verejný poriadok. Na 

bezpečnosť dohliadalo v čase volieb 6 090 policajtov, pričom 4 009 plnilo úlohy priamo spojené s voľbami. 



Pred voľbami ako aj v deń volieb prijali policajti 23 rôznych oznámení, z toho v deviatich prípadoch išlo o 
podozrenia na trestné činy, napríklad volebnej korupcie, marenia priebehu volieb alebo poškodzovania cudzej 
veci. V dvoch prípadoch začali aj trestné stíhanie. 

23:40 Pozrite si aj záznam toho, ako Štátna volebná komisia vyhlasuje oficiálne výsledky volieb. 
23:30 V Česku eurovoľby vyhralo hnutie ANO, uspeli aj ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL a komunisti. ČSSD 

šokujúco nezískala ani jedného europoslanca. 
Výsledky a úspešní kandidáti: 
PS-Spolu 20,1% (Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik) 
Smer-SD 15,7% (Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel) 
Kotleba-ĽSNS 12,1 % (Milan Uhrík, Miroslav Radačovský) 
KDH 9,7% (Ivan Štefanec a Miriam Lexmann) 
SaS 9,6% (Eugen Jurzyca a Lucia Ďuriš Nicholsonová) 
OĽANO 5,3% (Peter Pollák) 
23:15 Zastúpenie v Európskom parlamente bude mať podľa oficiálnych výsledkov sobotňajších volieb šesť 

slovenských politických subjektov. Výsledky na tlačovej besede predstavil predseda Štátnej komisie pre voľby a 
kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. 

Víťazom volieb sa stala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu so ziskom 20,11 %, čo znamená štyri mandáty 
europoslancov. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer-SD (15,72 %, tri mandáty). Nasledujú ĽS NS 
(12,07%, dva mandáty), KDH (9,96%, dva mandáty, ale jedného sa ujmú až po brexite), SaS (9,62%, dva 
mandáty) a OĽaNO (5,25%, jeden mandát). Iné strany, vrátane parlamentných SNS, Sme rodina a Mosta-Híd 
budú bez zastúpenia v Európskom parlamente. Účasť vo voľbách dosiahla 22, 74 percenta. 

Poslancami v Európskom parlamente za Slovensko sa stali Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, 
Martin Hojsík (koalícia PS - Spolu), Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav 
Radačovský, (ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS) a 
Peter Pollák (OĽaNO). Lexmann sa mandátu ujme až po vystúpení Veľkej Británie z EÚ. 

23:10 Voľby boli mimoriadne pokojné. Dokladá to aj najvážnejší incident počas volieb - v Košiciach sa pri 
jednej z miestností vyrojili včely. 

23:06 Voľby v posledných krajinách EÚ sa skončili, ústredná volebná komisia hovorí oficiálne výsledky. Volieb 
sa zúčastnilo 22,74 % oprávnených voličov, teda oveľa viac, ako naposledy. 

Neoficiálne výsledky z rána sa potvrdili, voľby vyhrala koalícia PS a Spolu Pred Smerom-SD a ĽSNS. 
22:55 Dočkali sme sa niekoľkých prekvapení. Medzi 14 kandidátmi, ktorí sa podľa medializovaných informácií 

dostali do parlamentu, sú aj niekoľkí, ktorí sa prekrúžkovali z nižších miest kandidátok. 
22:25 Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť, ktorej predsedom je Jaroslaw Kaczyński, zvíťazila podľa 

prvých odhadov vo voľbách do Európskeho parlamentu s tesným náskokom pred opozíciou. 
21:32 Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu priniesli straty tradičným stranám, zatiaľ čo vyššie 

zastúpenie by mali mať zelení, ako aj krajne pravicové a populistické strany. Vyplýva to z prvých odhadov 
volebných výsledkov, ktoré zverejnil v nedeľu večer samotný EP. 

Podľa prognózy založenej na údajoch z 11 členských krajín EÚ zostane v EP najsilnejším táborom 
stredopravicová Európska ľudová strana, ktorá by mala obsadiť namiesto doterajších 217 už len 173 kresiel. 
Stredoľavicovej Progresívnej aliancii socialistov a demokratov (S&D) predpovedajú pokles zo 186 na 147 kresiel. 
Ľavicoví Zelení - Európska slobodná aliancia by si mali naopak polepšiť z 52 na 71 kresiel. Skupina Európa 
národov a slobody, ktorá združuje populistické a krajne pravicové strany z krajín ako Francúzsko a Taliansko, 
pravdepodobne obsadí 57 kresiel. 

Napriek stratám tradičných strán budú mať v novom EP stále prevahu jasne proeurópske sily, ktorým 
predpovedajú zisk 493 zo 751 kresiel, komentuje tlačová agentúra AP. 

Vložiť video21:30 Veľké prekvapenie. Účasť v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu sa podľa 
predbežných údajov z 27 členských krajín EÚ približuje k 51 percentám. Oznámil to hovorca EP Jaume Duch 
Guillot. 

20:30 Zdá sa, že zoskupenia najvýraznejšícgh postáv Európy, Angely Merkelovej a Emmanuela Macrona, vo 
voľbách úspech nezaznamenali. Podľa odhadov Macrona porazila Marine Le Penová. 

Exit polly hovoria, že stredopravicový blok nemeckej kancelárky zaznamenal značné straty, politický extrém 
však v Nemecku zrejme príliš nenarástol. 

20:00 Kotlebovci zrejme budú mať v europarlamente zastúpenie. Svetové médiá si ich úspech na Slovensku 
všimli a zhodnotili ich nekompromisne. 

19:00 Prehovorili aj pravdepodobní víťazí - ľudia z koalície Progresívneho Slovenska a strany Spolu. 
18:30 Nastupujúca prezidentka Zuzana Čaputová je hrdá na Slovensko. Podľa nej Slováci ukázali, že 

budúcnosť Európy im nie je ľahostajná. Uviedla to v reakcii na neoficiálne výsledky eurovolieb na svojom profile 
na sociálnej sieti. 

Odhad neoficiálnych výsledkov: 
PS-Spolu 20,1% (4 europoslanci) 
Smer-SD 15,7% (3 europoslanci) 
Kotleba-ĽSNS 12,1 % (2 europoslanci) 
KDH 9,7% (2 europoslanci) 
SaS 9,6% (2 europoslanci) 
OĽANO 5,3% (1 europoslanec) 



18:00 Voľby do europarlamentu by podľa odhadu neoficiálnych výsledkov po prvý raz nevyhral vládny Smer-
SD, ale politický nováčik, koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci 
Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. 

Na Slovensku v eurovoľbách mohlo voliť okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred 
piatimi rokmi, volilo 13 percent. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Drsní chlapi dokázali, že majú veľké srdcia: Motorkári darovali 

najvzácnejšiu tekutinu 
[27.05.2019; cas.sk; Čas.sk; 13:15; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/843205/drsni-chlapi-dokazali-ze-maju-velke-srdcia-motorkari-darovali-
najvzacnejsiu-tekutinu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Vetrom ošľahaní muži na dvojkolesových tátošoch navonok pôsobia drsne, ale pod koženými bundami 

skrývajú vrúcne srdcia! 
Vyše 50 motorkárov prišlo do Moto areálu Slza v Sečovciach (okr. Trebišov) podporiť dobrú vec a darovať krv. 

Pracovníci Národnej transfúznej služby za nimi chodia dva razy ročne a už urobili 948 odberov. Zdravotné sestry 
si darcov pochvaľujú - sú slušní, disciplinovaní, pripravení a je s nimi veľká zábava. Dokopy 31 ľudí venovalo 
takmer 15 litrov krvi. 

Rád pomôžem 
38-násobný darca Valerián Buc (52), Krompachy (okr. Spišská Nová Ves) 

Otvoriť galériu 
Sme motorkári a nikdy nevieme, čo sa môže stať. Je to forma spolupatričnosti s ostatnými kolegami, ale aj 

všeobecne s ľuďmi. V minulosti som krv daroval aj priamo pre kamaráta, bol operovaný kvôli kŕčovým žilám. 
Taktiež jednej mojej kamarátke, ktorá potrebovala krv po pôrode. Rodina ma v tom podporuje a mňa teší, keď 
môžem niekomu pomôcť. 

Začal som s tým ako zväzák 
27-násobný darca František Jánoš (61), Slovinky (okr. Spišská Nová Ves), 
Otvoriť galériu 
Prvýkrát som daroval v Trenčíne ešte ako zväzák. U bývalého zamestnávateľa, v rudných baniach, som 

organizoval odbery krvi s tým, že vždy som zohnal aspoň 80 ľudí. Tam vždy niekto potreboval krv. Najvzácnejšiu 
tekutinu som daroval aj manželke, keď bola tehotná a potrebovala ju. Pre mňa je tento spôsob pomoci úplne 
prirodzený a ľudský. 

Stále je veľa havárií 
4-násobný darca Martin Demko (48), Sečovce 
Chcem pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, blížnemu svojmu. Mám z toho dobrý pocit. Na Slovensku sa 

stále deje veľa havárií a tí ľudia, čo zle dopadnú, tú krv nutne potrebujú. Súcitím s nimi, aj s ostatnými, preto som 
sa rozhodol znova prísť. Pomáham, ako len viem. 

Foto: 
Martin Demko Zdroj: Patrik Struk 
Valerián Buc Zdroj: Patrik Struk 
František Jánoš Zdroj: Patrik Struk 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Volebná účasť v Košickom kraji bola najnižšia zo všetkých 
[27.05.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktor: 
„V Košickom kraji vo voľbách do Európskeho parlamentu zvíťazila koalícia Progresívne Slovensko – SPOLU, 

hlasovalo za ňu takmer 16,5 percenta zúčastnených voličov. Na druhom mieste skončil Smer-SD, ktorý získal 
viac ako 15,5 percenta, tretia bola ĽSNS so ziskom takmer 11,5 percenta. Z územných obvodov vyhrala koalícia 
PS – SPOLU v Košiciach, kde dosiahla takmer 24 percent, v Košiciach a okolí bezmála 14. Smer-SD mal najviac 
hlasov v obvodoch Michalovce, a to 23, v Spišskej Novej Vsi 19 a Trebišove 16 percent. SMK vyhrala v okrese 

Rožňava s 22 percentami. Volebná účasť v Košickom kraji bola niečo cez 19 percent, najnižšia zo všetkých 
slovenských krajov. Najviac občanov prišlo hlasovať v Košiciach – 23 percent, najmenej v okrese Trebišov – 16. 

https://www.cas.sk/clanok/843205/drsni-chlapi-dokazali-ze-maju-velke-srdcia-motorkari-darovali-najvzacnejsiu-tekutinu/
https://www.cas.sk/clanok/843205/drsni-chlapi-dokazali-ze-maju-velke-srdcia-motorkari-darovali-najvzacnejsiu-tekutinu/


Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu sú podľa bývalej premiérky Ivety Radičovej križovatkou, na ktorej sa 
Európska únia rozhoduje o svojom ďalšom smerovaní. Podľa nej sa však väčšina strán málo venovala 
programom.“ 

Iveta Radičová, bývalá premiérka: 
„Bude nesmierne záležať na tom, s akými témami pristúpia zvolení poslanci z jednotlivých členských krajín na 

rokovania o budúcnosti Európskej únie, o podobe rozpočtu, o dominantných témach, ale aj akých komisárov 
zvolia, ktorí budú mať vykonávať rozhodnutia Európskej rady.“ 

Redaktor: 
„Slovenskí voliči si v eurovoľbách vyberali z 31 politických subjektov 14 slovenských poslancov 

europarlamentu s päťročným mandátom.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Koho sme volili v krajoch? Víťaz získal najviac v hlavnom meste 
[27.05.2019; ta3.com; Slovensko; 10:06; TA3 TASR SITA] 
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Najvyššia účasť v eurovoľbách bola v Bratislavskom kraji. Obálky si vo volebnej miestnosti prevzalo 31,55 
percenta voličov. Naopak, najnižšia účasť bola v Košickom kraji, kde si obálky vo volebnej miestnosti prevzalo 
19,26 percenta voličov. 

TSK: Najviac ľudí volilo Smer-SD 
Spolu sa volieb do Európskeho parlamentu v SR zúčastnilo 1.007.398 voličov. To predstavuje volebnú účasť 

22,74 percenta. V mestách bola účasť vyššia, 24,52 percenta, a v obciach nižšia, 20,62 percenta. 
V Trenčianskom samosprávnom kraji volilo najviac ľudí stranu Smer-SD, ktorá získala viac ako 20 percent. Na 

druhom mieste skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom viac 
ako 19 percent odovzdaných hlasov. Tretia je strana Mariana Kotlebu ĽSNS, volilo ju takmer 15 percent ľudí. Na 
štvrtom mieste sa umiestnila Sloboda a Solidarita, volilo ju takmer desať percent voličov. Piata priečka patrí 
Kresťanskodemokratickému hnutiu, ktoré získalo viac ako deväť percent. 

Nasleduje Slovenská národná strana (5,61 percenta), ktorá však svojich zástupcov do Európskeho 
parlamentu nepošle, rovnako ani siedma v poradí Kresťanská únia (4,74 percenta). Hnutie Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti volilo len 4,71 percenta voličov v tomto kraji, hnutie však podľa celoslovenských výsledkov 
pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. 

Celkovým celoslovenským víťazom volieb je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska 
demokracia, ktoré budú mať v Európskom parlamente štyroch poslancov. Tohtoročná volebná účasť na 
Slovensku prekročila hranicu 22 percent. V Trenčianskom samosprávnom kraji prišlo k volebným urnám takmer 
23 percent oprávnených voličov. 

Účasť voličov v jednotlivých krajoch v %: 
Banskobystrický: 21,87 
Bratislavský kraj: 31,55 
Košický kraj: 19,26 
Nitriansky kraj: 20,47 
Prešovský kraj: 20,88 
Trenčiansky kraj: 22,98 
Trnavský kraj: 21,91 
Žilinský kraj: 23,27 
ZSK: Vyhrala koalícia PS - Spolu 
Víťazom sa v Žilinskom kraji stala koalícia PS - Spolu. Hlasovalo za ňu 17,46 % voličov. Na druhom mieste v 

kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 16,71 % hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 14,67 %. Nasleduje KDH, ktoré 
volilo 13,72 % voličov, SaS získala 9,07 % hlasov, SNS 5,29 % a Kresťanská únia 5,04 %. 

Pod päťpercentnou hranicou skončili OĽANO (4,54 percenta), Sme rodina (3,21 percenta), Kresťanská 
demokracia – Život a prosperita (3,15 percenta) a Doma dobre (1,09 percenta). Ostatné kandidujúce strany 
získali v kraji menej než jedno percento hlasov. 

Z územných obvodov vyhrala koalícia PS - Spolu v Liptovskom Mikuláši (23,13 %), Martine (19,74 %) a v 
Žiline (19,63 %), KDH malo najviac hlasov v obvodoch Námestovo (37,12 %), Dolný Kubín (23,25 %) a 
Ružomberok (22,13 %). V obvode Čadca vyhrala ĽSNS so ziskom 21,09 percenta. 

Volebná účasť v Žilinskom kraji dosiahla 23,27 percenta. Najviac ľudí prišlo hlasovať v obvode Ružomberok 
(26 percent), najmenej v obvode Čadca (16,54 percenta). 

PSK: Najviac hlasov mal Smer-SD 
V Prešovskom kraji sa víťazom volieb stala strana Smer–SD, ktorej odovzdalo hlas 17,68 % voličov. V 

Prešovskom kraji mohlo vo viac ako tisícke volebných okrskoch odovzdať svoj hlas viac ako 633.000 
oprávnených voličov. Svoje právo využilo takmer 21 percent. 

Na druhej priečke v hlasovaní skončilo KDH, jeho poslancov si do EP zvolilo 16,2 % voličov. Ako tretia sa 
umiestnila koalícia PS a Spolu so ziskom 13,11 % hlasov. Nad desať percent mala aj ĽSNS, ktorá presvedčila 

https://www.ta3.com/clanok/1155973/koho-sme-volili-v-krajoch-vitaz-ziskal-najviac-v-hlavnom-meste.html


11,61 percenta voličov. Ako ďalej vyplýva z výsledkov ŠÚ, nad hranicou päť percent získali podporu OĽaNO 
(6,72 percenta), SaS (6,26 percenta) a Kresťanská únia (5,28 percenta). 

Menej ako päť percent získali KDŽP (4,59 percenta), SNS (3,65 percenta), Sme rodina (3,19 percenta), Most–
Híd (2,55 percenta), Národná koalícia (1,35 percenta) a DOPRAVA (1,28 percenta). Ostatné politické strany a 
hnutia získali menej ako jedno percento hlasov. 

Najvyššia volebná účasť bola v okresoch Poprad a Stropkov, kde prišlo k urnám zhodne 23,02 percenta 
voličov. Naopak, najmenší záujem o voľby do EP bol v okrese Vranov nad Topľou, kde bola účasť 16,21 
percenta. 

Vo voľbách do Európskeho parlamentu mohlo podľa odhadu ŠÚ SR hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. 
Hlasovať mohli nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí 
majú v SR trvalý pobyt, ak o to požiadali. Z kandidátov 31 politických subjektov vyberali 14 slovenských 
europoslancov, ktorí budú mať päťročný mandát. 

KSK: Zvíťazili progresívci a Spolu 
V Košickom kraji zvíťazila koalícia PS – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 % zúčastnených voličov. Na druhom 

mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 % hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 11,46 %. Nasleduje 
KDH, ktoré volilo 9,68 % voličov, SaS získala 8,63 % hlasov, OĽaNO 7,30 % a SMK 6,70 % hlasov. 

Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 percenta), SNS (3,92 percenta), Kresťanská únia (3,23 
percenta), Most-Híd (3,12 percenta), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (2,46 percenta), Demokratická 
strana (1,14 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,05 percenta). Ostatné kandidujúce strany získali v kraji menej 
než jedno percento hlasov. 

Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach (23,85 %) a Košiciach-okolí (13,71 %), Smer-SD 
mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 %), Spišská Nová Ves (19,09 %) a Trebišov (16,23 %), a SMK 

vyhrala v okrese Rožňava (22,19 %). 
Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 %, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. Najviac prišlo 

hlasovať v Košiciach (23,19 percenta), najmenej v okrese Trebišov (15,99 percenta). 
NSK: Triumfovala SMK 
V Nitrianskom samosprávnom kraji zvíťazila Strana maďarskej komunity, ktorá však aj napriek zisku viac ako 

17 % svojich zástupcov v Európskom parlamente nemá. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb do Európskeho 
parlamentu, ktoré sa konali na Slovensku uplynulú sobotu. 

Na druhom mieste skončila strana Smer-SD, ktorú volilo takmer 16 percent voličov. Na treťom mieste je 
koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so ziskom takmer 15 percent hlasov. Na 
štvrtej priečke je strana Mariana Kotlebu ĽSNS, ktorá získala takmer 12 percent hlasov. Nasleduje Sloboda a 
Solidarita, ktorú volilo viac ako osem percent. Šieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie (6,13 percenta), 
siedma koaličná strana Most-Híd (5,38 percenta), ktorá však svojich zástupcov v Európskom parlamente mať 
nebude. 

Takmer štyri percentá voličov odovzdalo svoj hlas hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Hnutie však 
podľa celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. 

Celkovým celoslovenským víťazom volieb je koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska 
demokracia, ktoré budú mať v Európskom parlamente štyroch poslancov. Tohtoročná volebná účasť na 
Slovensku prekročila hranicu 22 percent. V Nitrianskom samosprávnom kraji prišlo k volebným urnám viac ako 20 
percent oprávnených voličov. 

BBSK: Vyhral Smer-SD 
V Banskobystrickom kraji zvíťazila strana Smer-SD so ziskom viac ako 19 percent odovzdaných hlasov. Na 

druhom mieste je v kraji koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia (18,05 percenta) a 
na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS (15,51 percenta). 

Nasleduje Sloboda a Solidarita (8,64 percenta), Strana maďarskej komunity (5,68 %), ktorá však svojich 
zástupcov v Európskom parlamente mať nebude. Šiesta priečka patrí Kresťanskodemokratickému hnutiu (5,60 
percenta). Siedme miesto obsadilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (4,82), hnutie však podľa 
celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu jedného poslanca. Viac ako štyri percentá voličov 
odovzdalo svoj hlas Slovenskej národnej strane, ktorá svojich zástupcov v EP mať nebude. 

SMK tesne od hranicou 
PS - Spolu, ktorá sa stala víťazom eurovolieb, získala najväčší podiel hlasov v eurovoľbách v okrese 

Bratislava, a to 46,7 percenta. Celkovo získala 198.255 hlasov. Strana Smer - SD získala spolu 154.996 hlasov, 
najväčší podiel hlasov mala v okrese Poltár - 33,64 percenta hlasov. ĽSNS získala spolu 118.995 hlasov, 
najväčší podiel hlasov zaznamenala v okrese Krupina - 22,61 percenta hlasov. KDH získalo spolu 95.588 hlasov, 
najväčší podiel hlasov mala v okrese Námestovo - 42,84 percenta hlasov. 

SaS získala spolu 94.839 hlasov, najväčší podiel hlasov mala v okrese Bratislava 2 – 15,55 percenta hlasov. 
OĽANO si vybralo 51.834 voličov, najväčší podiel hlasov získalo v okrese Stará Ľubovňa - 17,04 percenta hlasov. 

Tesne pod hranicou zvoliteľnosti zostala SMK so ziskom 48.929 hlasov, čo bolo 4,96 percenta hlasov. Na 
zdolanie potrebnej päťpercentnej hranice postupu do Európskeho parlamentu jej chýbalo 396 hlasov. 

Z pohľadu víťazstiev v okresoch získal Smer-SD 31 okresov, koalícia PS-Spolu 28 okresov, SMK deväť 
okresov, KDH sedem okresov, ĽSNS štyri okresy. SaS a OĽaNO napriek úspechu v eurovoľbách nezaznamenali 
víťazstvo ani v jednom okrese. 

[Späť na obsah] 
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Vlaňajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na pôde štátnych lesných podnikov bola jednou z 
najväčších v histórii úradu. 

Pracovalo na nej vyše 60 kontrolórov a trvala trištvrte roka. Po vyhodnotení sa k jej záverom pomerne kriticky 
vyslovil šéf úradu Karol Mitrík. Výčitky smeruje nielen k vedeniu podnikov, ale aj k zakladajúcemu ministerstvu 
pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou. V lesoch mu chýba viac koncepčnosti, efektívnosti i kontroly. 
Naopak, vidí v nich ukážkové príklady nehospodárnosti i jasné neduhy z politického obsadzovania kľúčových 
postov. 

Prečo ste sa vlani rozhodli skontrolovať štátne Lesy SR i Lesopoľnohospodársky majetok Ulič? Robili ste 
kontrolu priebežne alebo na základe podnetu, že nehospodária dobre? 

Do lesov sme išli cielene. Médiá i verejnosť už dlhšie okolo lesov naznačujú rôzne problémy. Kontrola pritom 
prebiehala celých deväť mesiacov. Od januára do októbra minulého roku. Bola jednou z našich najdlhších 
previerok. 

Ako hospodária so zvereným majetkom štátne lesné podniky v porovnaní s inými štátnymi spoločnosťami, v 
ktorých robíte kontroly? 

Jedna oblasť v tomto rezorte je naozaj veľmi slabá. Ide o to, ako nadriadené ministerstvo pôdohospodárstva 
kontroluje dosiahnuté výsledky a plnenie cieľov svojich podnikov. Hlbšie sledovanie činnosti lesných podnikov je 
od zodpovedného ministerstva veľmi slabé. V lesných podnikoch nám chýba lepší kontroling a audit. Každý rezort 
má svojich audítorov. Po celej krajine ich je 120. Musíme ich využívať lepšie. 

Na našom úrade máme dvoch audítorov a využívame ich denne, lebo chcem vedieť, čo je u nás nastavené 
zle a čo treba vylepšiť. Aj ministri majú svojich audítorov, ale využívajú ich veľmi málo. Často ich vyťažia iba 
menej podstatnými vecami, tie naozaj podstatné veci sa však nekontrolujú. Štátne lesy sú toho ukážkovým 
príkladom. Ani neviem, či v nich audítori rezortu pôdohospodárstva vôbec niekedy boli. 

Rezort ministerky Gabriely Matečnej má teda zrejme dosť slabú kontrolu. 
Celkovo sa teraz viac zameriavame na rezort pôdohospodárstva aj preto, že je zakladateľom najväčšieho 

množstva štátnych podnikov. Čo je najsmutnejšie, zároveň vidíme, ako to práve pri ňom škrípe. Nie je to však 
spojené iba s jeho terajším vedením. Škrípe to tam dlhé roky. 

Protokol uvádza, že ste v lesných podnikoch našli až 90 pochybení a dali ste im 64 odporučení. Aké boli 
najvážnejšie pochybenia, ktoré ste zistili v Lesoch SR i Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič? 

Je tam množstvo zistení nehospodárneho nakladania s majetkom väčšieho či menšieho rozsahu. Naším 
najpodstatnejším zistením je, že domáce lesné hospodárstvo má síce množstvo strategických dokumentov 
celospoločenského významu schválených vládou, tie sa však neplnia a nikto ich plnenie ani nekontroluje. 

Vládne programy ekologizácie našich lesov či lepšieho využitia dreva v domácom priemysle sa síce vo 
vládnom kabinete schvália s veľkou slávou, ale už nikto nestanoví merateľné ukazovatele, podľa čoho sa bude 
hodnotiť ich plnenie. Všade pritom platí: keď nemeriaš, neriadiš. Programy sú takto iba veľmi vágne. Pre mňa ako 
občana je pritom hospodárenie v lesoch prioritne o tom, ako sa les obnovuje a zachováva pre ďalšie generácie. 
Výnosy z ťažby dreva sú až na druhom mieste. 

Ak sa vrátime k pochybeniam hospodárskeho charakteru, v jednom prípade ste sa so zisteniami obrátili na 
humenskú políciu. Ide o prípad, v ktorom Lesopoľnohospodársky majetok Ulič v roku 2013 dodával mlieko 
Humenskej mliekarni, hoci tá mu dlhodobo neplatila. Napokon mu z toho vznikla škoda 472-tisíc eur. Prišli ste aj 
na to, že sa manažéri uličského podniku spriahli s vlastníkmi spomínanej mliekarne? 

Až takto do hĺbky sme nešli. To už bude práca pre políciu, či išlo o korupciu alebo zámerne prehliadané 
neplatičstvo. Môžeme povedať, že sekery od neplatičov sa v tomto menšom štátnom podniku brali veľmi voľne. 
Celkovo sa našlo množstvo prešľapov. Uličský podnik je v podstate exemplárnym príkladom, ako sa nemá 
hospodáriť. Veľmi zle je aj to, ako sa tento podnik stará o mimoriadne cenné staré bukové lesy. 

Pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že uličský podnik, no i rezort pôdohospodárstva tvrdia, že musia rúbať 
aj v nich. Veľmi dobre vieme, aká medzinárodná hanba z toho bola, lebo tie lesy máme zapísané ako svetové 
dedičstvo UNESCO. Dodnes územie cenných lesov nie je presne vymedzené. To je nemysliteľné. Dával som si 
otázku, či sa to v tomto podniku nedeje aj preto, že je tak ďaleko na východe. 

Uličský štátny podnik je v podstate exemplárnym príkladom, ako sa nemá hospodáriť 
TREND nedávno písal, že na tento uličský podnik má dosah cez spriaznených manažérov aj spolumajiteľ 

finančnej skupiny Slavia Capital Martin Kvietik, ktorý má sám lesnícke i poľovnícke aktivity. Našli ste pri kontrole v 
uličskom podniku aj vy nejaké nezdravé prepojenia podniku na tohto podnikateľa? 

S ničím takým sme sa nestretli. My však neskúmame, kto vlastní neštandardných obchodných partnerov 
kontrolovaných štátnych podnikov. Treba však povedať, že aj keď niekto má svojich známych v tom či onom 
podniku, ešte stále nemusí byť zlé, ak ten istý človek trebárs nedostáva štátne drevo za príliš nízke ceny. 
Problém je, keď je ten človek z pozadia nejaká prísavka s nevýhodným kontraktom pre štátnu firmu. My sme tu 
na to, aby sme poukázali na takéto nezdravé obchodné vzťahy. 
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Posunuli ste polícii z tejto kontroly v štátnych lesných podnikoch aj nejaké iné zistenia okrem prípadu s 
mliekom? 

Polícii sme z kontroly posunuli celý kompletný protokol. Je len na vyšetrovateľoch, čo všetko z neho využijú. 
Štátnym lesom ste vyčítali aj to, že trojici najväčších odberateľov - Mondi SCP, IKEA Industry a Bučina DDD - 

predávajú drevo pod cenu s tým, že ich straty sú radovo až v miliónoch eur. Môžete spresniť, koľko miliónov 
ročne strácajú na týchto troch zákazníkoch? 

Predaj dreva sa má diať transparentným spôsobom. Najlepšie sú elektronické aukcie a nie, že sa drevo dáva 
napriamo za nižšie ceny, ako sú trhové. Veď ak pre týchto troch odberateľov znížia štátne lesy cenu za kubík 
dreva len o 50 centov, tak za rok stratia pri štyroch miliónoch kubíkov, ktoré im dodávajú, až dva milióny eur. Ale 
pozor. Nejde len o to, že je to nejaké číslo. Presne o toľko menej peňazí potom majú lesy trebárs na nákup 
ekologickejších ťažobných technológií. 

Cítili ste v komunikácii s Lesmi SR, že chcú tie ceny zvýšiť? 
Na naše zistenia reagovali tak, že svojím drevom chcú podporovať domáci priemysel. Moja odpoveď je taká, 

že slovenské drevo by malo zostať doma. To je len dobré, že Lesy SR to takto vnímajú. Nemôže to však byť na 
úkor zisku pre rozvoj samotných lesov. Nemôžeme cenovo zvýhodňovať privátne firmy na úkor štátneho lesného 
podniku. Okrem iného je to pokrivenie voľnej trhovej súťaže. 

Ako vnímate pozitívnu mediálnu kampaň Lesov SR, ktorú si vlani v médiách objednali za 1,5 milióna eur? Je 
to primeraná cena? A vôbec, mal by si štátny podnik platiť pozitívnu medializáciu prostredníctvom vlastných 
nekritických článkov či reportáží? 

Je to neštandardný postup. To poviem na rovinu. Zároveň treba povedať, že celý tento nápad vzišiel z 
ministerstva pôdohospodárstva. Štátne lesy si kampaň objednali na pokyn ministerstva. Pre nás je záhadou, čo 
tou kampaňou vlastne chcú dosiahnuť. Lebo žiadne merateľné ukazovatele jej úspešnosti či benefitov pre podnik 
nastavené nemajú. Nevieme, čo tým chcel básnik vlastne povedať. 

Drevo treba dávať domácim fabrikám, ale treba im účtovať riadne, a nie podhodnotené ceny 
Ako vnímate tender Lesov SR na protipožiarne kamery zo záveru vládnutia predchádzajúcej jednofarebnej 

vlády Smeru? Nebola cena 23 miliónov eur prestrelená? 
Celý tender je v našom hľadáčiku a budeme sa mu venovať. Rozhodne naň máme kritický pohľad, i keď nebol 

predmetom vlaňajšej kontroly. Kamery svoj význam v lese majú, lebo les zničený požiarom znamená veľké, 
nielen majetkové, ale aj ekologické škody. Otázne je, či vynaložená suma bola naozaj adekvátna. Je to taký 
objem peňazí, že je vhodné, aby sa preveril. 

Čo hovoríte na ďalší tender Lesov SR z obdobia jednofarebnej vlády Smeru na odvoz dreva v prospech firiem 
Robi, AF-Car a Riava? Pretože pri ňom prišlo k zvýšeniu cien odvozu zhruba o polovicu. 

Ani na odvoz dreva sme sa nezamerali. Kontrola cielila na starostlivosť o les. Odvoz bol mimo toho. Každá 
kontrola je projekt, ktorý má zadefinované ciele, riziká a počas jej výkonu sa moji kolegovia musia držať predmetu 
kontroly. Je to v súlade s medzinárodnými štandardmi, a tak ak kontrolór zistí nové riziko, identifikuje vážny 
problém, zaradí ho do katalógu rizík a preveríme ho až v rámci novej akcie. 

Ako vnímate, že len po lete vlaňajšieho roku Lesy SR za terajšieho vedenia zaviedli nové postupovanie 
štátnych revírov do rúk privátnych združení, v ktorých priemerná cena za jeden hektár klesla z 23 na 9 eur? 

Revíry neboli predmetom kontroly, ale vo všeobecnosti vnímam to, že poľovníctvo v ostatných rokoch v 
krajine nefunguje dobre. Vrcholným dôsledkom toho je premnožená zver. Tá spôsobuje viac dopravných nehôd i 
škôd na poliach a na mladých lesoch. Treba vytvoriť nový systém, čo poľovníkov naozaj dotlačí do toho, aby 
stavy zveri udržiavali v rozumných medziach. 

V rámci ukončených kontrol ste nepreverovali iba hospodárnosť lesných podnikov, ale aj plnenie národného 
programu využitia dreva a národného lesníckeho programu. Plnenie týchto celospoločenských cieľov ste pritom 
kontrolovali okrem štátnych v mestských a obecných lesoch. Ktoré podniky sa starajú o svoje lesy 
zodpovednejšie? 

Naša kontrola ukázala, že štátne lesy dávajú na zalesňovanie i pestovateľské práce zo svojich tržieb iba 
jedenásť percent. Ešte o tri percentá menej ako mestské a obecné lesy. V oboch prípadoch je to podľa mňa málo. 
Do lesa by sa mal vracať väčší podiel príjmov. Na krajšie a zdravšie lesy naše štátne podniky však zarobia viac 
peňazí len vtedy, ak budú efektívnejšie. Z našej kontroly trebárs vyplynulo, že zatiaľ čo mestské a obecné lesy 
vynakladajú na vyťaženie jedného kubíka dreva len 14 eur, štátne až 25 eur. Niekde bude chyba. Hlavný problém 
je nesúlad medzi koncepciami a ich následným plnením. Na ich naplnenie mala byť ministerstvom 
pôdohospodárstva ustanovená osobitná akčná skupina. Dodnes žiadna nie je. 

Prečo NKÚ vo všeobecnosti nezaujíma len hospodárnosť štátnych podnikov, ale aj to, ako prispievajú k 
napĺňaniu celospoločenských záujmov? Nedávno ste hodnotili, ako sa vodohospodárske štátne podniky vedia 
vyrovnať s povodňovými rizikami. 

Dnes už nestačí, aby najvyššie kontrolné úrady kontrolovali iba to, kto a ako čo zaúčtoval. Toto obdobie už 
prešlo. Správne účtovníctvo a hospodárne nakladanie s majetkom sú základnou povinnosťou manažmentu 
každej štátnej firmy. My ideme ďalej. A nielen my, kontrolné úrady po celej Európe už začali hodnotiť napĺňanie 
celých verejných politík. Teda ako ktorý rezort napĺňa svoje národohospodárske i celospoločenské ciele. Treba 
otvorene povedať aj to, že politikom sa to nepáči. 

Prečo? 
Lebo keď sme riešili iba účtovanie, sankcie a postihy dostávali iba radoví pracovníci rezortov. Teraz 

vystavujeme hodnotenia ministrom. A prichádzame do konfliktov. Deje sa to nielen na Slovensku. V Česku k 
správe o činnosti tamojšieho najvyššieho kontrolného úradu zasadal parlament. V kontrole verejných politík 
budeme pokračovať naďalej. Veď aj OSN pri napĺňaní svojich globálnych cieľov vidí práve našu združenú 



organizáciu najvyšších kontrolných úradov ako jedného zo svojich kľúčových partnerov. Celkovo je širšia 
medzinárodná koordinácia medzi kontrolnými úradmi veľmi plodná. 

Ako? 
Vieme porovnávať, ako je na tom každá krajina. To, keď my zistíme, že u nás stojí jeden kilometer diaľnice 25 

miliónov eur, ešte veľa nehovorí. No ak od rakúskeho a českého partnera vieme, že tam je cena len na desiatich 
miliónoch, už nám zasvieti červená. Pred časom sme urobili poplach na našej colnej správe, keď sme im ukázali, 
že českí colnici sú v prepočte na vymožené dane dvaapolkrát lacnejší ako slovenskí. Od colníkov zaznievali voči 
našim záverom hlavne výhrady. Čo je však dôležité, tak od súčasného premiéra cítime pri prechode na 
kontrolovanie celých rezortných politík podporu. Sám vyhlásil, že smerodajné nemá byť iba programové 
vyhlásenie vlády, ale aj dlhodobé politiky rezortov. Premiér upozorňuje aj na to, že politiky niektorých rezortov si 
dnes navzájom odporujú, čo, samozrejme, nie je dobré. 

Od ľudí zo štátnych Lesov SR sme počuli neoficiálnu výčitku, ako chce NKÚ kontrolovať ich koncepčnosť v 
starostlivosti o les, keď na to nemá špecialistov. Čo im odkážete? 

Uznávam, že problematika lesov nie je jednoduchá. My sme našich kontrolórov dovzdelávali a mali sme 
prizvaných aj odborných poradcov priamo z lesníckej brandže. Experti boli priamo na našich kontrolách. Boli sme 
pripravení veľmi dobre. 

Protokol z kontroly uvádza, že ste mali vo svojom kontrolnom tíme pozvaného aj jedného špecialistu na lesy. 
Kto to bol? 

Z taktických dôvodov to meno radšej nepoviem. Bol to však človek zo spišských mestských lesov, ktorého 
poznám práve zo svojho predchádzajúceho pôsobenia vo vedení mesta Spišská Nová Ves. On sám má okrem 

toho skúsenosti priamo z manažmentu štátnych lesov. 
Ministerstvu pôdohospodárstva, ktoré má v kompetencii lesné podniky, odporúčate, aby nepokračovalo v 

častých výmenách šéfov Lesov SR, lebo to ohrozuje ich strategické riadenie. Za 18 rokov sa na tomto poste 
vystriedalo 15 riaditeľov. Ako by mal vyzerať výber dobrého šéfa pre tento podnik? 

To je veľký problém nielen tohto, ale v zásade všetkých štátnych podnikov. Aj ministerstiev. Ak by bol výber 
ľudí naozaj dobrý, ako by sa mohlo stať, že Slovensko malo za 26 rokov svojej samostatnosti až 22 ministrov 
školstva? Alebo že v štátnom podniku Hydromeliorácie rezort pôdohospodárstva za 13 rokov vystriedal dokonca 
až 26 riaditeľov. V Lesoch SR vychádza priemerný čas na jedného riaditeľa zhruba na jeden a štvrť roka. To sa 
ani nerozpozerá, a nie že má niečo riadiť či dokonca nastaviť dlhodobejšiu stratégiu. Tu sa musia nastaviť 
manažérske zmluvy, ktoré sa budú musieť ctiť naprieč volebnými obdobiami. Zároveň budú manažérom zmluvy 
nastavovať veľmi náročné a transparentné ciele. 

Ako vidíte to, že v poslednom výbere na šéfa štátnych lesov neuspel bývalý a dosť uznávaný šéf Lesov SR 
Karol Vinš a namiesto neho si terajšie vedenie ministerstva vybralo manažéra zo strojárskeho a železničného 
prostredia Mariana Staníka? 

Čítam to ako jasný príklad politických nominácií. To treba povedať natvrdo. V štátnych Lesoch SR sú navyše 
zasa iba politicky nominovaní aj riaditelia jednotlivých regionálnych odštepných závodov. Pri kontrole sme sami 
cítili, že títo regionálni riaditelia sú si potom sami pre seba akoby vlastnými pánmi. Keď má aj ústredie podniku 
nejaký dobrý plán, tak si riaditelia v regiónoch aj tak robia po svojom. Treba však uznať, že aspoň drevo už má 
teraz generálne riaditeľstvo viac skoncentrované pod seba. A preto funguje aspoň to, že menej slovenského 
dreva končí v zahraničí. No iné veci si regionálni šéfovia robia podľa seba. Lebo si ich vybral niekto iný ako 
samotný generálny riaditeľ, tak prečo by sa mali báť o miesta. 

—- 
Karol Mitrík (72) 
rodený Spišiak rozbehol svoju kariéru vo verejnej správe vo vedení mesta Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 

až 2002 ho ako nominant KDH viedol ako primátor. Patrí medzi zakladateľov SDKÚ a za túto stranu bol 
poslancom v slovenskom parlamente. Od leta roku 2010 do jari roku 2012, teda počas poslednej pravicovej vlády, 
bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby. 

Šéfom NKÚ je od mája roku 2015. Na návrh posledného predsedu SDKÚ Pavla Freša. Jeho najcitlivejšou 
kauzou bolo to, že sa ako svedok zaplietol do prešetrovania bývalého košického víceprimátora Eugena Čuňa za 
branie úplatku. Za to ho nedávno Najvyšší súd odsúdil na osem mesiacov väzenia s ročným odkladom. Práve K. 
Mitrík mu pritom na predchádzajúcich súdnych pojednávaniach poskytol alibi na čas brania úplatku. 

Šéf NKÚ celý proces stále vyhodnocuje ako politický proces voči politikovi spojenému s bývalou SDKÚ a za 
poskytnutím svojho alibi si stojí. „S Eugenom Čuňom som sa stretol u mňa v Spišskej tak, ako som vypovedal na 
súde. Vypovedal som pravdivo, ako to bolo, aj keď som tým dlhodobo konfrontovaný vo svojich verejných 
funkciách,“ hovorí dnes K. Mitrík a dodáva, že keď prvýkrát polícii poskytoval výpoveď o stretnutí s E. Čuňom, ani 
nevedel, že daný čas sa zhoduje s údajným časom prevzatia úplatku. A teda nevedel, že jeho výpoveď bude v 
celom procese až taká kľúčová. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Voľby prebehli aj v Spišskej Novej Vsi: Ako to napokon v našom meste 

dopadlo? 
[27.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 



 
https://spisska.dnes24.sk/volby-prebehli-aj-v-spisskej-novej-vsi-ako-to-napokon-v-nasom-meste-dopadlo-
331541 

 
 

Voľby do europarlamentu sú za nami. A viete, ako to napokon dopadlo v našom meste? Pozrite si výsledky… 
Voľby do Európskeho parlamentu sú už za nami. Na Slovensku sa uskutočnili v sobotu a konali sa aj v 

Spišskej Novej Vsi. A ako to napokon v našom meste dopadlo? Prinášame vám oficiálne výsledky zo Spišskej. 
Oficiálne výsledky volieb do europarlamentu za mesto Spišská Nová Ves: 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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15. Voľby do Európskeho parlamentu? Takáto účasť bola v Spišskej Novej Vsi 
[27.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-takato-ucast-bola-v-spisskej-novej-vsi-
331567 

 
 

V sobotu chodili k urnám aj ľudia v Spišskej Novej Vsi. A aká volebná účasť bola napokon v našom meste? 

Tak a za nami sú ďalšie voľby, pričom volili sme poslancov do Európskeho parlamentu. Ich výsledky sú už 
známe a ak ste ich ešte nevideli, nájdete ich tu. 

Teraz sa však bližšie pozrime na volebnú účasť v týchto eurovoľbách. Celoslovenská volebná účasť dosiahla 
22,74 percenta, čo znamená, že volieb sa zúčastnilo 1 007 398 voličov. 

Najvyššia volebná účasť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji (31,55 %) a naopak najnižšia v Košickom 
kraji (19,26 %). A ako to vyzeralo s volebnou účasťou v našom okrese a v samotnom meste? 

Ak sa pozrieme na celý Spišskonovoveský okres, volebná účasť v ňom predstavuje 18,48 %. V Spišskej 
Novej Vsi sa týchto volieb zúčastnilo 22,11 % voličov. 

V pripojenej galérii si môžete pozrieť oficiálne výsledky volieb do europarlamentu za mesto Spišská Nová 
Ves. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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16. Eurovoľby 2019: Pozrite si výsledky zo známych dedín 

Spišskonovoveského okresu 
[27.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/eurovolby-2019-pozrite-si-vysledky-zo-znamych-dedin-spisskonovoveskeho-
okresu-331609 

 
 

Nenechajte si ani vy ujsť prehľadnú infografiku, v ktorej sa dozviete, ako dopadli voľby do Európskeho 
parlamentu v známych dedinách nášho okresu. 

Máme za sebou volebný víkend. V sobotu totiž na Slovensku prebehli voľby do Európskeho parlamentu a ich 
výsledky sú už dobre známe. Okrem toho sme vám tiež priniesli aj info, ako volili ľudia práve v Spišskej Novej 
Vsi. 

K volebným urnám sa však vybrali v spomínaný deň aj obyvatelia ďalších obcí v našom okrese. V tom 
dosiahla volebná účasť 18, 48 %. A my sme teraz zaostrili práve na známe dediny nachádzajúce sa v okrese 
Spišská Nová Ves. Ktoré politické subjekty v nich bodovali najviac? 

Pozrite si to v nasledujúcej infografike. Nachádzajú sa v nej výsledky volieb do Európskeho parlamentu z 25 
známych obcí patriacich do nášho okresu. Pod každou grafikou nájdete názov obce, ktorej sa týka. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

https://spisska.dnes24.sk/volby-prebehli-aj-v-spisskej-novej-vsi-ako-to-napokon-v-nasom-meste-dopadlo-331541
https://spisska.dnes24.sk/volby-prebehli-aj-v-spisskej-novej-vsi-ako-to-napokon-v-nasom-meste-dopadlo-331541
https://spisska.dnes24.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-takato-ucast-bola-v-spisskej-novej-vsi-331567
https://spisska.dnes24.sk/volby-do-europskeho-parlamentu-takato-ucast-bola-v-spisskej-novej-vsi-331567
https://spisska.dnes24.sk/eurovolby-2019-pozrite-si-vysledky-zo-znamych-dedin-spisskonovoveskeho-okresu-331609
https://spisska.dnes24.sk/eurovolby-2019-pozrite-si-vysledky-zo-znamych-dedin-spisskonovoveskeho-okresu-331609


Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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17. V Košickom kraji vyhrala koalícia PS-Spolu so ziskom 16,48 % hlasov 
[27.05.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/v-kosickom-kraji-vyhrala-koalicia-ps-s/397870-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván 
Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 

11,46 percenta. 
Košice 27. mája (TASR) – V Košickom kraji v sobotňajších (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 

zvíťazila koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 percenta zúčastnených voličov. 
Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Na druhom mieste v kraji skončil 
Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 11,46 percenta. Nasleduje KDH, ktoré 
volilo 9,68 percenta voličov, SaS získala 8,63 percenta hlasov, OĽaNO 7,30 percenta a SMK 6,70 percenta 
hlasov. Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 percenta), SNS (3,92 percenta), Kresťanská únia 
(3,23 percenta), Most-Híd (3,12 percenta), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (2,46 percenta), 
Demokratická strana (1,14 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,05 percenta). Ostatné kandidujúce strany 
získali v kraji menej než jedno percento hlasov. Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach 
(23,85 percenta) a Košiciach-okolí (13,71 percenta), Smer-SD mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 
percenta), Spišská Nová Ves (19,09 percenta) a Trebišov (16,23 percenta), a SMK vyhrala v okrese Rožňava 

(22,19 percenta). Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. 
Najviac prišlo hlasovať v Košiciach (23,19 percenta), najmenej v okrese Trebišov (15,99 percenta). Slovenskí 
voliči si v eurovoľbách vyberali z 31 politických subjektov 14 slovenských poslancov EP s päťročným mandátom. 
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18. V Košickom kraji vyhrala koalícia PS-Spolu so ziskom 16,48 % hlasov 
[27.05.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-kosickom-kraji-vyhrala-koalicia-ps-spolu-so-ziskom-16-48-hlasov-cl679943.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Košice 27. mája (TASR) – V Košickom kraji v sobotňajších (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 

zvíťazila koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 percenta zúčastnených voličov. 
Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 
11,46 percenta. Nasleduje KDH, ktoré volilo 9,68 percenta voličov, SaS získala 8,63 percenta hlasov, OĽaNO 
7,30 percenta a SMK 6,70 percenta hlasov. Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 percenta), 
SNS (3,92 percenta), Kresťanská únia (3,23 percenta), Most-Híd (3,12 percenta), Kresťanská demokracia – Život 
a prosperita (2,46 percenta), Demokratická strana (1,14 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,05 percenta). 
Ostatné kandidujúce strany získali v kraji menej než jedno percento hlasov. 

Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach (23,85 percenta) a Košiciach-okolí (13,71 
percenta), Smer-SD mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 percenta), Spišská Nová Ves (19,09 percenta) a 

Trebišov (16,23 percenta), a SMK vyhrala v okrese Rožňava (22,19 percenta). 
Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. Najviac prišlo 

hlasovať v Košiciach (23,19 percenta), najmenej v okrese Trebišov (15,99 percenta). 
Slovenskí voliči si v eurovoľbách vyberali z 31 politických subjektov 14 slovenských poslancov EP s 

päťročným mandátom. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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19. Volebná účasť v Košickom kraji bola najnižšia, aj tu vyhrala koalícia PS-

Spolu 
[27.05.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.dnes24.sk/v-kosickom-kraji-vyhrala-koalicia-ps-spolu-so-ziskom-16-48-hlasov-331524 

 
 

Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. Najviac prišlo 
hlasovať v Košiciach, najmenej v okrese Trebišov. 

V Košickom kraji v sobotňajších (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) zvíťazila koalícia 
Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 percenta zúčastnených voličov. Vyplýva to z 
oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 
11,46 percenta. Nasleduje KDH, ktoré volilo 9,68 percenta voličov, SaS získala 8,63 percenta hlasov, OĽaNO 
7,30 percenta a SMK 6,70 percenta hlasov. 

V Rožňave vyhrala SMK 
Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 percenta), SNS (3,92 percenta), Kresťanská únia (3,23 

percenta), Most-Híd (3,12 percenta), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (2,46 percenta), Demokratická 
strana (1,14 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,05 percenta). Ostatné kandidujúce strany získali v kraji menej 
než jedno percento hlasov. 

Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach (23,85 percenta) a Košiciach-okolí (13,71 
percenta), Smer-SD mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 percenta), Spišská Nová Ves (19,09 percenta) a 

Trebišov (16,23 percenta), a SMK vyhrala v okrese Rožňava (22,19 percenta). 
Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. Najviac prišlo 

hlasovať v Košiciach (23,19 percenta), najmenej v okrese Trebišov (15,99 percenta). 
Slovenskí voliči si v eurovoľbách vyberali z 31 politických subjektov 14 slovenských poslancov EP s 

päťročným mandátom 
Zdroj: TASR 
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20. Bývalý sudca Radačovský mal v domácom Hnilci veľkú podporu 
[27.05.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22130953/byvaly-sudca-radacovsky-mal-v-domacom-hnilci-velku-
podporu.html 

 
 

Na obecnom úrade boli voľby aj rómska svadba. 
Z Hnilca sa do Europarlamentu dostal M. Radačovský 
(4 fotografie) 
HNILEC. Miroslav Radačovský (nominant strany ĽS-Naše Slovensko) sa po sobotňajších voľbách dostal do 

Európskeho parlamentu. 
V obci Hnilec, okres Spišská Nová Ves, v ktorej býva, mal veľkú podporu. Zo 106 odovzdaných hlasov dostal 

až 61 preferenčných. 
Niekdajší sudca popradského súdu je známy aj tým, že v spore o lukratívne pozemky pod Tatrami rozhodol v 

neprospech prezidenta Andreja Kisku. 
Vzápätí sa vzdal funkcie sudcu a ohlásil svoju kandidatúru na kandidátke kotlebovcov. 
Najvyššia účasť z doterajších volieb do Európskeho parlamentu 
V Hnilci bola volebná účasť 28,34 percenta. Podľa starostu Otokára Jeremiáša (KDH) to bola najvyššia účasť 

z doterajších volieb do Európskeho parlamentu. 
Bola druhá najvyššia v okrese po obci Lieskovany a to zrejme aj kvôli kandidatúre Radačovského. 
Prečítajte si tiež:Eurovoľby 2019: V Prešovskom kraji zvíťazila strana Smer-SD 
Ten je rodákom z Hnilca. Miestni ho veľmi dobre poznajú. V dome býva s manželkou, chová aj kone, na 

ktorých sa z času na čas prevezie. 
Bývalý sudca je jedným z dvoch zvolených europoslancov zo Spiša. 
„Je dobré, že sme tam dostali aspoň jedného rozumného človeka. Niektoré strany veľa sľubujú a nič nerobia. 

Som spokojný, že máme svojho zástupcu v Europarlamente. Poznám ho osobne. Má na to vlohy. Je spravodlivý 
a vie sa za ľudí postaviť. A postavil sa aj prezidentovi. To sa mi páči,“ poznamenal Pavol Smorada z Hnilca. 

Aj Rastislav Obremčák je spokojný s úspechom Radačovského. 
((piano)) 

https://kosice.dnes24.sk/v-kosickom-kraji-vyhrala-koalicia-ps-spolu-so-ziskom-16-48-hlasov-331524
https://spis.korzar.sme.sk/c/22130953/byvaly-sudca-radacovsky-mal-v-domacom-hnilci-velku-podporu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22130953/byvaly-sudca-radacovsky-mal-v-domacom-hnilci-velku-podporu.html


„Boj bude ťažký, uvidíme, čo sa mu podarí v Europarlamente presadiť. Je toho veľa, čo by bolo potrebné riešiť 
u nás na Spiši. Čas ukáže. Nech sa mu darí. Volili sme ho obidvaja, veríme, že nesklame,“ doplnil Rastislav. 

„Dúfame, že presadí dobré veci pre Slovensko. Mal aféry v minulosti, ale nech sa mu darí, každý sa môže 
zmeniť,“ uviedol ďalší obyvateľ Hnilca. 

Nie všetci sú spokojní 
Hnilec má niečo vyše 400 obyvateľov. Obec postupne starne. Mladí odchádzajú za prácou do iných častí 

Slovenska, ale aj do zahraničia. 
Takmer štvrtina miestnych sú chalupári poväčšine z Košíc. 
Prečítajte si tiež:Hlavné frakcie oslabili, na Slovensku vyhrala PS/Spolu pred Smerom (minúta po minúte) 
Na manželov z Košíc, pre ktorých sa chalupa v Hnilci stala po rokoch druhým domovom, sme narazili pri 

miestnom pohostinstve. Tí z úspechu Radačovského nie sú veľmi nadšení. 
„Je to určite historický moment, že v Europarlamente máme zástupcov zo Spiša, ale čo sa týka 

Radačovského, myslím si, že sú aj iní ľudia, ktorí by boli vhodnejšími zástupcami. Poznám ho dlhé roky, ale nie 
som nadšená tým, koho zastupuje. Do Europarlamentu sa dostala strana, ktorá bola a je proti EÚ a ešte tam má 
aj svojich zástupcov. To je postavené na hlavu. Nemyslím si, že to bude prínosom pre Slovensko či Spiš,“ 
zamyslela sa dlhoročná chalupárka z Hnilca. 

Volili aj svadobčania 
Ako nám povedal starosta, volebná sobota v Hnilci mala pokojný priebeh. 
Zaujímavosťou bola skutočnosť, že na obecnom úrade bola v jednej miestnosti volebná miestnosť, v druhej sa 

konala svadba. 
„Mali tu hostinu dvaja mladí Rómovia od nás z obce. Voliť boli spolu nevesta aj ženích. Iba z jedných dverí 

vyšli a do druhých vošli, aby odvolili,“ priblížil starosta. 
Miroslava Radačovského pozná dlhé roky. Jeho úspech vníma pozitívne. Ako zdôraznil, ľudí v malých obciach 

nezaujímajú politické strany. Zaujíma ich človek a volia toho, koho poznajú. 
Hlas malých obcí v EÚ 
„Malým obciam, ako sme my, možno pomôže, že v Europarlamente bude sedieť človek, ktorý pochádza z 

malej obce, aby sa aj tie začali viac presadzovať, aj čo sa týka čerpania peňazí z EÚ. Malé obce sa vyľudňujú. 
Mladých tu nemáme čím udržať. Financovanie je výrazne poddimenzované a o eurofondoch radšej pomlčím,“ 
zdôraznil starosta Otokár Jeremiáš. 

Nepáči sa mu, ako sa štát stavia k malým obciam. 
„Namiesto toho, aby sa riešilo financovanie, hovorí sa o tom, že také obce treba spájať alebo zrušiť. No, 

nemyslím si, že keď spojíme desať malých obcí, tak z desiatich žobrákov vytvoríme jedného bohatého. Aj tento 
problém je potrebné dostať na stôl našich europoslancov. Malé obce sú aj inde v EÚ. A majú tiež svoje problémy. 
Dúfam, že to bude niekedy otázkou dňa,“ dodal starosta Hnilca. 

Radačovský na tlačovke 
K výsledkom volieb sa v pondelok vyjadrili aj zástupcovia Ľudovej strany Naše Slovensko. 
Miroslav Radačovský vyhlásil, že podporuje myšlienku reformácie EÚ. 
“V prípade, že sa nezreformuje a nevráti sa do pôvodného stavu nezávislých suverénnych štátov, tak možno 

že sa zruší aj sama,” uviedol. 
Ako ale dodal, zrejme nie je záujem na tom, aby európske štáty žili izolovane. 
(tasr) 
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21. V Košickom kraji vyhrala koalícia PS-Spolu so ziskom 16,48 % hlasov 
[27.05.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/v-kosickom-kraji-vyhrala-koalicia-ps-s/397870-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván 
Na druhom mieste v kraji skončil Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 

11,46 percenta. 
Košice 27. mája (TASR) – V Košickom kraji v sobotňajších (25. 5.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 

zvíťazila koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Hlasovalo za ňu 16,48 percenta zúčastnených voličov. 
Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Na druhom mieste v kraji skončil 
Smer-SD, ktorý získal 15,54 percenta hlasov, tretia bola ĽSNS so ziskom 11,46 percenta. Nasleduje KDH, ktoré 
volilo 9,68 percenta voličov, SaS získala 8,63 percenta hlasov, OĽaNO 7,30 percenta a SMK 6,70 percenta 
hlasov. Pod päťpercentnou hranicou skončili Sme rodina (4,16 percenta), SNS (3,92 percenta), Kresťanská únia 
(3,23 percenta), Most-Híd (3,12 percenta), Kresťanská demokracia – Život a prosperita (2,46 percenta), 
Demokratická strana (1,14 percenta) a Korektúra – Andrej Hryc (1,05 percenta). Ostatné kandidujúce strany 
získali v kraji menej než jedno percento hlasov. Z územných obvodov vyhrala koalícia PS-Spolu v Košiciach 
(23,85 percenta) a Košiciach-okolí (13,71 percenta), Smer-SD mal najviac v obvodoch Michalovce (22,98 
percenta), Spišská Nová Ves (19,09 percenta) a Trebišov (16,23 percenta), a SMK vyhrala v okrese Rožňava 

(22,19 percenta). Volebná účasť v Košickom kraji bola 19,26 percenta, najnižšia zo všetkých slovenských krajov. 

http://www.teraz.sk/regiony/v-kosickom-kraji-vyhrala-koalicia-ps-s/397870-clanok.html


Najviac prišlo hlasovať v Košiciach (23,19 percenta), najmenej v okrese Trebišov (15,99 percenta). Slovenskí 
voliči si v eurovoľbách vyberali z 31 politických subjektov 14 slovenských poslancov EP s päťročným mandátom. 
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