
 

Monitoring médií 

25.06.2019 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Rómske dieťa prepadne, aj keď je šikovné 
[25.06.2019; Denník N; Téma; s. 4,5; JURAJ KONÍK] 

2. Správa o zmarenom punkovom koncerte v Moldave nad Bodvou 
[25.06.2019; Denník N; Kultúra; s. 13; MILOŠ KREKOVIČ] 

3. Rodinám z Vilčurne poskytli unimobunky 
[25.06.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; sita] 

4. Rudňany, okres Spišská Nová Ves: Búrajú niekdajšiu pýchu okresu 
[24.06.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková] 

5. Obranca Jánošík mení dres, po sezóne v HC Slovan Bratislava bude hrať v českej extralige 
[24.06.2019; webnoviny.sk; Hokej; 15:44; Webnoviny.sk] 

6. Na teste vedľa seba sedia dve deti, získajú rovnaký počet bodov. To rómske prepadne 
[24.06.2019; dennikn.sk; Slovensko; 11:28; Juraj Koník] 

7. Zrážku auta s kamiónom neprežila jedna osoba. Cesta je uzatvorená 
[24.06.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/VD] 

8. Chcete si vyraziť? Neprehliadnite výber NAJ podujatí tohto týždňa v Spišskej a okolí 
[24.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

9. Rodiny, ktoré prišli pri požiari o bývanie, presunuli do unimobuniek 
[24.06.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

10. Hokejové fankluby z celého Slovenska sa stretnú v Poprade: Odohrajú tu tradičný 
hokejbalový turnaj 

[24.06.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Monika Gécziová] 

11. Rodiny, ktoré prišli pri požiari o bývanie, presunuli do unimobuniek 
[24.06.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

12. Pri nehode zomrel motocyklista 
[23.06.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Rómske dieťa prepadne, aj keď je šikovné 
[25.06.2019; Denník N; Téma; s. 4,5; JURAJ KONÍK] 

 
 

Deti pri opakovaní ročníka diskriminujeme so Španielskom najviac vo vyspelom svete. Na Slovensku sú 
miesta, kde prepadne každý piaty prvák. Deti z osád majú takmer nulovú šancu dostať sa na gymnázium 

Slovensko je rozdelené jednou hrubou vnútornou hranicou. Začína sa pri Rimavskej Sobote na juhu, ide okolo 
Revúcej a na sever okolo Popradu až k Poľsku. Veľká časť slovenských okresov východne od tejto hranice je iná 
ako zvyšok Slovenska. 

Je to časť krajiny, kde na konci tohto týždňa mnoho detí dostane vysvedčenie, s ktorým si budú musieť 
zopakovať ročník. Najčastejšie prepadávajú prváci. Tentokrát sa nepozrieme do osád cez konkrétne príbehy 
rodín, ale cez veľké dáta z celého Slovenska aj detailné štatistiky z jednotlivých osád. V okrese Spišská Nová 
Ves je opakovanie prvého ročníka také časté, že sa to stane každému piatemu dieťaťu. V triede s 20 deťmi sa v 

https://siacplus.sk/


septembri v druhom ročníku stretnú už len šestnásti. Podobné to je aj v okresoch Gelnica, Michalovce a Trebišov. 
Pátrali sme po tom, ako to je možné a prečo práve tu. Niečo nám napovie bublinový graf (na pravej strane). 
Spojili sme v ňom výsledky prvákov zo všetkých slovenských okresov a porovnali ich s údajom, koľko Rómov v 
týchto okresoch žije. Výsledok je zjavný: vo všetkých desiatich okresoch, kde najčastejšie prváci opakujú ročník, 
tvoria viac ako 17 percent populácie Rómovia. 

KEĎ TALENT A ROZUM NESTAČIA, KEĎ STE RÓM 
Možno si poviete, že to nie je nič prekvapivé: roky vieme, že rómske deti z osád nechodia do škôlky, pri 

nástupe do prvého ročníka často ani nerozumejú po slovensky, žijú v hrozných podmienkach a rodičia ich 
nevychovávajú k tomu, aby sa učili. Fakty a dáta však ukazujú, že taká jednoduchá rovnica to nie je. Že aj v 
getách a osadách sú talentované a rozumné deti a tie prepadnú častejšie ako ich rovnako šikovní rovesníci, ktorí 
nežijú v takej chudobe. Slovensko je v diskriminácii detí pri prepadávaní druhé najhoršie vo vyspelom svete. 
Dôkazom sú výsledky medzinárodného testovania PISA. „Na Slovensku majú žiaci zo znevýhodneného 
prostredia, ktoré analytici identifikovali ako prevažne rómske deti na základe jazyka, 4,7-násobne väčšiu 
pravdepodobnosť, že prepadnú, ako tí žiaci, ktorí zo znevýhodneného prostredia nie sú, aj keď majú presne to 
isté skóre v teste,“ vysvetľuje Anna Symington Maarová, ktorá na Slovensku rozbiehala program Teach for 
Slovakia a sama učila napríklad aj v chudobnej štvrti Londýna a v Nepále. 

Hovorí o dátach OECD. Výskumníci v testoch PISA v desiatkach krajín sveta odmerali, koľko toho vedia deti z 
prírodných vied a ako rozumejú čítanému textu. A prepojili tieto výsledky s tým, ako často deti prepadávajú a v 
akých podmienkach doma žijú. Zistili, že na Slovensku je druhá najvyššia pravdepodobnosť, že pri dvoch deťoch 
s rovnakými výsledkami prepadne to z chudobného prostredia – spomedzi krajín vyspelého sveta (OECD a 
asociované krajiny). V slovenských školách opakuje ročník žiak, ktorý dostal na koncoročnom vysvedčení viac 
ako dve päťky z povinných predmetov alebo ho nevedia klasifikovať napríklad pre dlhodobú chorobu. Anna 
Symington Maarová hovorí, že slovenské školy bežne „úplne priamočiaro diskriminujú hlavne rómskych žiakov“. 
Vysvetľuje, že testy PISA netestujú, čo deti vedia zo slovenského učiva, ale preveria, ako ovládajú základné 
princípy čítania s porozumením a prírodovednej gramotnosti. V tom môžu byť aj rómske deti dobré, ale v škole 
prepadávajú a dostávajú zlé známky, pretože nevedia niečo iné – memorovať učivo. „Prepadávajú napriek tomu, 
že sú na tom kognitívne tak isto ako ostatní žiaci,“ vraví Symington Maarová. Slovenské známkovanie podľa nej 
neodráža skutočné zručnosti žiakov a je vysoko neobjektívne. Zručnosti, ktoré medzinárodne skúmajú experti cez 
testy PISA, sú podľa nej relevantnejšie ako učenie sa definícií naspamäť. 

O DESAŤ ROKOV MENEJ, TÍNEDŽERKY MAJÚ DETI 
Úspech detí v škole výrazne ovplyvňuje, z akého prostredia prichádzajú, akú podporu majú v rodine. Preto sa 

teraz pozrime, v akých podmienkach žijú rómske deti. Na faktoch skúsime pochopiť, aké to je vyrastať v osade 
alebo gete, a potom sa vrátime do škôl a na prepadávanie sa pozrieme znovu a detailnejšie. Rómovia sa na 
Slovensku dožívajú takmer o desať rokov menej ako zvyšok krajiny. Ich deti zomierajú výrazne častejšie, ukazuje 
analýza Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. V getách a osadách okresov Trebišov a Poprad zomrelo 
v rokoch 2006 až 2016 priemerne viac ako dvadsať detí na tisíc novorodencov. To je zhruba na úrovni dnešného 
Alžírska či Gua temaly. Jedným z dôvodov, prečo rómske dievčatá prestávajú chodiť do školy, je, že sa im 
narodia deti. Matiek tínedžeriek v osadách je tak veľa, že to vidno aj na celoslovenskom čísle. Až 22 z tisíc 
dievčat vo veku od 15 do 19 rokov už je na Slovensku matkou, ide teda o dve percentá zo všetkých dievčat v 
tomto veku v krajine, hovoria dáta Svetovej banky. Toto číslo je v Európe vyššie len v troch krajinách: v 
Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. V najchudobnejších slovenských rodinách chodí v troch rokoch do škôlky 
len zhruba 16 percent detí a polovica detí z týchto rodín začína základnú školu v nultom ročníku. Deti z 
najchudobnejších rodín majú takmer nulovú šancu dostať sa na gymnázium, presnejšie, je to pravdepodobnosť 
135:1. Z detí, ktoré nežijú v najväčšej chudobe, chodí na gymnáziá až takmer tretina. Problém s prepadávaním je 
však v tom, že viacnásobne prepadnuté deti (často už na prvom stupni) skončia základnú školskú dochádzku 
ešte na základnej škole a na žiadnu strednú školu sa nikdy nedostanú. 

PRVÁCI, RÓMOVIA, VÝCHOD A STRED 
Poďme sa ešte detailne pozrieť na prepadávanie detí. Najskôr si zoradíme päť okresov, kde prváci opakujú 

ročník najčastejšie, a päť takých, kde sa to deje najmenej. Priradíme k tomu podiel Rómov, ktorí žijú v týchto 
okresoch. Všetkých päť prvých okresov je na východe Slovenska a v každom z nich viac ako šestinu populácie 
tvoria Rómovia. V pätici okresov, kde prváci opakujú ročník najmenej často, sú až tri okresy zo severu (Bytča, 
Námestovo a Tvrdošín), kde Atlas rómskych komunít nezaznamenáva takmer žiadnych Rómov. Ďalšími dvomi sú 
okresy Topoľčany a Bratislava V, teda Petržalka. Podobne ako s prvákmi je to aj so staršími žiakmi. Na druhom 
stupni, teda medzi piatym a deviatym ročníkom, opakujú už deti ročník menej často. Hoci v okrese Rimavská 
Sobota je to takmer deväť percent žiakov. Keby sme si vedľa seba postavili dve mapy okresov, na jednej by boli 
najtmavšie tie okresy, kde žije najviac Rómov, a na druhej tie, kde deti najviac prepadávajú, boli by to takmer 
totožné mapy. V celej krajine každý rok opakuje ročník spolu okolo 10-tisíc žiakov, v školskom roku 2018/19 to 
bolo 2,5 percenta zo všetkých žiakov škôl. Jednoznačne najviac to je každý rok v Košickom kraji, 5,87 percenta 
žiakov. K štyrom percentám sa to blíži v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. 

KEĎ PROBLÉM VIDÍME IBA V DEŤOCH A RODIČOCH 
Mapy a grafy ukázali, aký veľký je rozdiel vo výsledkoch rómskych detí a ich ostatných rovesníkov. Čo sa s 

tým dá robiť? O odpoveď sa pokúsil aj britský Economist v téme Ako urobiť dobrého učiteľa. Vychádza z veľkého 
výskumu profesora Johna Hattieho z University of Melbourne. Ten spojil viac ako 65-tisíc štúdií spolu na viac ako 
250 miliónoch detí z celého sveta a jeho základným zistením je: najviac úspech detí ovplyvní kvalita učiteľov – 
výrazne viac ako zavádzanie uniforiem pre žiakov, prestavovanie tried na menšie, väčšie alebo otvorenejšie či 
čokoľvek iné. Thomas Kane z Harvardovej univerzity zasa odhadol, že keby v USA štvrtina najlepších učiteľov 
učila afroamerické deti, priepasť medzi týmito deťmi a ich rovesníkmi by sa stratila do ôsmich rokov. Slovenské 



ministerstvo školstva na otázky o prepadávaní prvákov a diskriminovaní detí aj prieskumom medzi učiteľmi v 
školskom roku 2016/2017 v 86 školách. Keď sa riaditeľov škôl pýtali, prečo sa deťom u nich nedarí, najčastejšie 
povedali, že za to môžu samy deti alebo ich rodičia – najčastejšie nezáujem rodičov (46 odpovedí), nesprávny 
postoj detí k učeniu (42 odpovedí), „špecifické výchovno-vzdelávacie potreby“ detí (37), „nízka kultúrna úroveň 
rodiny“ (28) či nepravidelná dochádzka (20) a problémové správanie detí (19). Jediný riaditeľ uznal, že za tým je 
„málo prívetivý vzťah učiteľa k žiakovi“, a iba dvaja, že ide aj o „nízku didaktickú pripravenosť učiteľa“. Školská 
inšpekcia výsledky svojho prieskumu interpretuje tak, že „príčinou menšej úspešnosti žiakov mohla byť aj nižšia 
didaktická pripravenosť učiteľov“ a že učitelia často ani nevedeli, že majú možnosť sa ďalej vzdelávať. 

JURAJ KONÍK reportér a editor 
Rómske deti prepadávajú napriek tomu, že sú na tom kognitívne tak isto ako ostatní žiaci. Anna Symington 

Maarová, spoluzakladateľka Teach for Slovakia 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Správa o zmarenom punkovom koncerte v Moldave nad Bodvou 
[25.06.2019; Denník N; Kultúra; s. 13; MILOŠ KREKOVIČ] 

 
 

„Dúfame, že týmto nas..eme všetkých debilov,“ vyhlásili bez zbytočných servítok pred začiatkom turné. A je 
fakt, že nápad punkovej kapely RozpoR odohrať sériu koncertov v rómskych getách a osadách na východe 
Slovenska sa nestretol všade iba s pochopením 

Radikálne ľudské turné, ako svoju šnúru punkeri nazvali, malo štyri zastávky. Na troch miestach všetko 
prebehlo bez problémov aj napriek tomu, že Nižný Tvarožec, Lenartov a Chminianske Jakubovany patria medzi 
veľké a pomerne zanedbané osady na Slovensku. Najprv mali v pláne, že tam vtrhnú bez plánu a bez pozvania, 
„na pankáča“ na dodávke, v ktorej bude aparatúra a generátor elektriny. Potom si však radšej dali poradiť od 
terénnych pracovníkov, ktorí miesta poznajú. Udalosť nahlásili starostom a komunitám. Požiadali ich aj o 
prítomnosť občianskej hliadky, aby si, ako sami vravia, „decká na koncertoch neskákali po hlavách“. Počasie 
vyšlo, bol slnečný víkend. V Lenartove sa prišla zabaviť aj starostka. 

Lenže potom prišla posledná zastávka. Moldavu nad Bodvou si do turné nevybrali náhodou, takto pred 
šiestimi rokmi došlo v tejto obci k neslávne známej policajnej razii, ktorá pobúrila aktivistov aj verejnosť a stala sa 
jedným z najväčších viditeľných zlyhaní rezortu pod Robertom Kaliňákom. Letný koncert kapely a samba 
bubeníkov z Batucada Bomba mal byť aj symbolickým vyjadrením podpory obetiam policajnej šikany, ktorá je 
predmetom pojednávania na súdnom dvore pre ľudské práva v Štrasburgu, kým slovenské orgány šesť obetí 
razie obvinili z krivej výpovede, práve tento mesiac sa s nimi začal súd. „Prišlo k veľkej nespravodlivosti, ktorá sa 
ťahá dodnes,“ myslí si gitarista RozpoRu Matej Vít, známy ako Datra. O tom, že je táto kauza stále živá, sa mohli 
presvedčiť na mieste. „Starosta nám dal nesplniteľné byrokratické podmienky, chcel doložiť potvrdenia od 
všetkých možných úradov,“ opisuje Datra, s tým, že zohnať toľko papierov a pečiatok nebolo v ich silách. „Hlavne 
však nebolo v súlade so zákonom to, že ich chcel.“ Napokon sa podvolili a namiesto koncertu bola iba 
bubnovačka. Nechceli zbytočne prispievať k napätiu. „Celý deň po víkende starosta vypisoval na Facebooku 
nahnevané statusy. Prestal, keď sme mu poslali právnu analýzu, že nemal právo potvrdenia požadovať,“ hovorí 
Ingrid Doležalová, terénna pracovníčka z organizácie Sociálny Prešov, ktorá na turné hudobníkov 
spolupracovala. „Podľa mňa ho najviac hnevalo, že sa nič nestalo. Nikto si nič nevšimol, nebol nutný žiaden 
policajný výjazd.“ Jej slová potvrdzuje krátky film dvoch mladých dokumentaristov. Edo Chícha a Dominik Jursa, 
čerství absolventi VŠMU, zachytili celé turné na kameru, polhodinovú snímku sa rozhodli na výročie razie zavesiť 
na YouTube. 

ZÁBAVA A AKTIVIZMUS 
„Naším cieľom nie je iba priviesť punkovú a samba kultúru do najnižších sociálnych vrstiev, ale aj poukázať na 

problém rómskych osád. My neponúkame riešenie, ani nám to ako hudobníkom neprináleží. Môžeme však 
prispieť k zmierneniu predsudkov voči inakosti a zotrieť stereotypné rozdiely.“ Keď čítate oficiálne vyjadrenie 
hudobníkov o tom, aký mali cieľ, môže vám to pripomínať karikatúru aktivistu-liberála zo satirickej šou Who Is 
America Sachu Barona Cohena, ktorý ide na bicykli do terénu „uzdravovať rozdelenú spoločnosť“. 

Nejaký konšpiračný web by tento nápad ihneď vysmial ako „slniečkarsku propagandu“ a ono to skutočne 
pôsobí ako lacné klišé, kým neviete, kto je za tým. Bratislavský RozpoR je kapela, ktorá je na scéne dvadsať 
rokov a neustále pochybovať o sebe je súčasť ich postoja. „Bojíme sa, aby sme neboli patetickí a netvárili sa ako 
záchrancovia sveta,“ vraví Datra. Podľa neho išlo okrem aktivizmu najmä o zábavu. „Nemyslím to tak, že by sme 
sa chceli zabávať na zlej sociálnej situácii ľudí, ale ak robíte niečo, čo vás naozaj baví, tak to môže byť 
efektívnejšie, ako keby sme niečo robili len z číreho aktivizmu.“ Všade v osadách boli k nim priateľskí a vďační už 
za to, že k nim niekto prišiel. Mohutné privítanie kapely v dvojtisícových Chminianskych Jakubovanoch s 
humorom prirovnáva k ováciám pre Beatles v čase najväčšej slávy. „Niektorí nám vyčítajú, že sme si tam išli robiť 
meno, ale tak to nie je,“ hovorí hudobník. Či tam malo vôbec zmysel chodiť a či má zmysel pre tamojších ľudí 
takéto chvíľkové vytrhnutie z kolobehu chudoby, si museli vydiskutovať sami medzi sebou. Keď jeden z kapely vo 
filme hovorí, že tam išli zažiť niečo dobrodružné, kolega hneď namieta. Podľa neho šli za ľuďmi, čo sú na tom zle 
a nie do Disneylandu. Práve v týchto pochybnostiach, rozporoch a otázkach je film o turné veľmi cenným 
svedectvom. 

DEPRESIA V MOLDAVE 



„Keď sa nad tým zodpovedne zamyslím, tak stále nechápem, ako je to možné,“ opisuje situáciu v rómskych 
osadách filmár Edo Cícha. Minulý rok skončil školu s dokumentom, ktorý mal názov Základná škola Petra 
Breinera. Sledoval v ňom dusnú politickú situáciu v Humennom, ktorému železnou rukou vládla starostka Smeru 
Jana Vaľová. Snímku na jeseň pred komunálnymi voľbami zverejnil na YouTube, kde mala rýchlo desiatky tisíc 
videní. Nakrúcať film s punkermi v dodávke bola trochu iná skúsenosť a nielen preto, že teraz režíroval vo dvojici. 
„Sami seba sme sa pýtali, či nebude otváranie tejto témy otravné. Či nebude únavné a frustrujúce skončiť s tým, 
že ´treba ľudí prepájať´. Pre mňa samého má tento film zmysel v intimite dotyku. V tej úplne jednoduchej, 
základnej veci, že sme prišli do osady,“ domnieva sa Cícha. Pretože na filme pracoval s Dominikom Jursom, vo 
výsledku bojujú dva odlišné prístupy. „Chcel som, aby sme ukázali len tento letmý dotyk a vyhli sa pitvaniu 
spoločenských problémov. Dominik mal postoj, že o tom hovoriť treba a treba klásť respondentom otázky.“ Obaja 
filmári sa zhodujú na tom, že zážitok pomohol prelamovať predsudky na oboch stranách, vrátane predsudkov 
Rómov, že „všetci gadžovia volia Kotlebu“. Druhá z vecí, ktoré obidvom ihneď udrela do očí, bola depresia v 
Moldave. „Dojem z tohto geta bol omnoho horší než inde. Mám pocit, že dôvodom nie je len to, že Moldava neleží 
pri lese, takže si chudobu v prírode nemôžete romantizovať,“ vraví Jursa. Turné aj film urobili na vlastné náklady, 
za stravu a dopravu s prenájom techniky mohla dať kapela 750 eur, ktoré si predtým zarobila hudbou. „Všade 
sme hrali sedem pesničiek, zbalili sa a šli preč, prespali sme u kamaráta v Spišskej Novej Vsi. Len v Moldave 

sme pobudli dlhšie a zadžemovali si s tamojšími hudobníkmi. Volajú sa Chalani z chatrče a sú celkom známi, na 
Facebooku sa dajú nájsť ich videá,“ vraví Datra z RozpoRu. Až na zmarený koncert a občasné vyhrážky na 
sociálnych sieťach, pre ktoré sa rozhodli miesta vystúpení nezverejňovať vopred, si turné pochvaľuje. Na otázku, 
či boli koncerty také živelné ako v ich domovských garážach pod Prístavným mostom, kde vyrástla časť punkovej 
scény, nemusí gitarista – ktorý práve šoféruje dodávku na nočnej diaľnici po debate po filme v Novom Meste nad 
Váhom – príliš dlho rozmýšľať. 

„Punkové koncerty sú určite živšie. Aj sme boli trochu sklamaní, čakali sme, že to bude zverina a niekde sa 
decká do bubnovačky hanbili zapojiť. Ale to tiež vypovedá o tom, aké máme predsudky, že čo Róm, to muzikant. 
Pre mňa je muzikant muzikant a je úplne jedno, či je to Fín alebo Eskimák,“ vraví Datra. O rok by si chceli turné 
zopakovať aj tam snímku premietať. „Áno, viem, že je to na YouTube. Len internet v osadách až tak veľa ľudí 
nemá.“ 

MILOŠ KREKOVIČ redaktor kultúry 
Pre mňa samého má tento film zmysel v intimite dotyku. V tej úplne jednoduchej, základnej veci, že sme prišli 

do osady. Edo Cicha filmár 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Rodinám z Vilčurne poskytli unimobunky 
[25.06.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; sita] 

 
 

Obyvatelia lokality Vilčurňa v Spišskej Novej Vsi, ktorí ešte začiatkom júna prišli pri požiari o strechu nad 

hlavou, už majú náhradné bývanie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto im kúpilo štyri unimobunky. Tridsiatka ľudí sa do nich presunula po takmer troch 

týždňoch strávených vo vojenských stanoch. Tie samospráva zbúrala, nechala im však ležadlá a spacie vaky. 
Ako ďalej informoval primátor mesta Pavol Bečarik (SNS, Smer-SD, Most-Híd), mesto za unimobunky zaplatilo 
približne 15-tisíc eur z vlastného rozpočtu. Ďalšie peniaze však podľa neho išli aj na stravovanie, postavenie 
stanov, mimoriadne a bezpečnostné služby. Podľa primátora by v tomto prípade mohol finančne pomôcť Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „Čakáme, či nám nepomôže aj vyšší územný celok a Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ poznamenal. 

Mimoriadnu situáciu odvolajú čoskoro 
Podľa primátora Bečarika by mala byť mimoriadna situácia v meste odvolaná už v krátkom čase. Samospráva 

ju vyhlásila 3. júna po požiari v danej lokalite, počas ktorého zhoreli obydlia 41 ľuďom. Prvú noc strávili rodiny v 
komunitnom centre a materskej škole, následne ich presunuli do vojenských stanov neďaleko zhoreniska. K 
dispozícii tam mali ležadlá a deky, zabezpečené mali aj raňajky, teplý obed, mesto tiež dostalo príspevok na 
potravinovú pomoc. Keďže jednej rodine pomohli vyriešiť situáciu s bývaním príbuzní, pomoc od mesta 
potrebovala asi tridsiatka ľudí. Stavby, ktoré zhoreli, boli v lokalite postavené načierno, siedmi obyvatelia nemali 
trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Rudňany, okres Spišská Nová Ves: Búrajú niekdajšiu pýchu okresu 
[24.06.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková] 

 
 



Adriana Kmotríková, moderátorka: „Svadby, rodinné stretnutia, banícke oslavy, či posedenia pri filme, divadle 
a v mliečnom bare, niektorí si v kultúrnom dome našli aj celoživotnej lásky, to všetko však ostalo len 
v spomienkach Rudňančanov. Odteraz už schátraná a nebezpečná budova zo 60. rokov bude iba minulosťou.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Toto je rudniansky kultúrny dom. Stavba, ktorú závidel dedine celý okres, sa 
pomaličky búra. Niekedy to bola pýcha dediny. Takto kultúrny dom vyzeral v čase svojej slávy. V 90. rokoch v 
obci skončila banská história, s ňou aj prevádzka tohto kultúrneho stánku.“ 

Anton Šarík, rudniansky historik: „V tom období to bol jeden z najkrajších a najlepšie vybavených kultúrnych 
zariadení, odborov, Východoslovenskom kraji.“ 

Matúš Gavlák: „Táto stavba v sebe ukrývala aj pokrokovú techniku na vtedajšiu dobu, práve tu bolo prvé kino 
so širokouhlým premietaním na Spiši.“ 

Anton Šarík: „Môžem povedať, že aj Novovešťania tu chodili do kina zo začiatku, no a z okolitých obci 
samozrejme.“ 

Miloslava Kalafutová, obyvateľka dediny: „Jáj, my sme tu prežili vlastne veľa dobrého, aj my sme tu 
s manželom randili a tak.“ 

Matúš Gavlák: „Rokmi však majestátna budova chátrala a v súkromných rukách bola zanedbaná. Keď sa ju 
opäť podarilo obci odkúpiť začiatkom roka, jej stav už bol neúnosný a nebezpečný.“ 

Rastislav Neuwirth, starosta: „Tak určite bola nebezpečná. Ja poviem otvorene, že v posledných rokoch to 
bola verejná toaleta a skládka komunálneho odpadu.“ 

Matúš Gavlák: „Socialistická stavba sa počas jedného mesiaca zmení na 4,5 tisíc ton stavebného odpadu. 
Podľa starostu časť zrecyklujú a použijú na drobné stavby v obci. O podobné stavby v iných dedinách sa báť 
nemusia ak ich nezanedbali. Podľa odborníka a stavba človeka hravo prežije.“ 

Vít Svoboda, projektant: „Ta vlastní konstrukce, ta je z hlediska lidského života dvojnásobná, trojnásobná. 
Jiná je technická vybavenost, která má kratší životnost. Dům, který zůstane bez opatery, ten prostě odejde 
během 5 let.“ 

Matúš Gavlák: „Po odstránení ruín plánuje obec takmer dvojhektárový pozemok využiť na poskytovanie 
rôznych služieb, ktoré od zatvorenia kulturáku v Rudňanoch neboli. Z Rudňan Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Obranca Jánošík mení dres, po sezóne v HC Slovan Bratislava bude hrať v 

českej extralige 
[24.06.2019; webnoviny.sk; Hokej; 15:44; Webnoviny.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/obranca-janosik-meni-dres-po-sezone-v-hc-slovan-bratislava-bude-hrat-v-
ceskej-extralige/ 

 
 

Obranca Adam Jánošík v drese HC Slovan Bratislava (vpravo) 
BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový obranca Adam Jánošík sa po sezóne strávenej 

v Slovane Bratislava rozhodol pre návrat do najvyššej českej súťaže. 
Na spolupráci sa dohodol s extraligovým Litvínovom. Dvadsaťšesťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi v 

minulosti hral v Česku za Liberec aj Chomutov. Slovensko reprezentoval na MS v rokoch 2015, 2017 a 2018. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Na teste vedľa seba sedia dve deti, získajú rovnaký počet bodov. To rómske 

prepadne 
[24.06.2019; dennikn.sk; Slovensko; 11:28; Juraj Koník] 

 
https://dennikn.sk/1502940/na-teste-vedla-seba-sedia-dve-deti-ziskaju-rovnaky-pocet-bodov-to-romske-
prepadne/ 

 
 

* Deti pri opakovaní ročníka diskriminujeme so Španielskom najviac vo vyspelom svete. 
* Na Slovensku sú miesta, kde prepadne každý piaty prvák. 
* Deti z osád majú takmer nulovú šancu dostať sa na gymnázium. 
* Slovensko patrí medzi krajiny Európy, kde majú tínedžerky najčastejšie deti. 
Slovensko je rozdelené jednou hrubou vnútornou hranicou. Začína sa pri Rimavskej Sobote na juhu, ide okolo 

Revúcej a na sever okolo Popradu až k Poľsku. Veľká časť slovenských okresov východne od tejto hranice je iná 
ako zvyšok Slovenska. 

https://www.webnoviny.sk/obranca-janosik-meni-dres-po-sezone-v-hc-slovan-bratislava-bude-hrat-v-ceskej-extralige/
https://www.webnoviny.sk/obranca-janosik-meni-dres-po-sezone-v-hc-slovan-bratislava-bude-hrat-v-ceskej-extralige/
https://dennikn.sk/1502940/na-teste-vedla-seba-sedia-dve-deti-ziskaju-rovnaky-pocet-bodov-to-romske-prepadne/
https://dennikn.sk/1502940/na-teste-vedla-seba-sedia-dve-deti-ziskaju-rovnaky-pocet-bodov-to-romske-prepadne/


Je to časť Slovenska, kde na konci tohto týždňa mnoho detí dostane vysvedčenie, s ktorým si budú musieť 
zopakovať ročník. Najčastejšie prepadávajú prváci. 

Tentokrát sa nepozrieme do osád cez konkrétne príbehy rodín, ale cez veľké dáta z celého Slovenska aj 
detailné štatistiky z jednotlivých osád. 

V okrese Spišská Nová Ves je opakovanie prvého ročníka také časté, že sa to stane každému piatemu 

dieťaťu. V triede s 20 deťmi sa v septembri v druhom ročníku stretnú už len šestnásti. Podobné to je aj v okresoch 
Gelnica, Michalovce a Trebišov. 

Pátrali sme po tom, ako to je možné a prečo práve v tejto časti Slovenska. Pri vzniku tohto textu sme využili aj 
prepočty a skúsenosti novinára a učiteľa Juraja Čokynu, ktorý po dvoch rokoch učenia aj detí z osád píše knihu 
o deťoch a učiteľoch A okraje máš kde? 

Niečo nám napovie prvý bublinový graf. Spojili sme v ňom výsledky prvákov zo všetkých slovenských okresov 
a porovnali ich s údajom, koľko Rómov v týchto okresoch žije. Výsledok je zjavný: vo všetkých desiatich 
okresoch, kde najčastejšie prváci opakujú ročník, tvoria viac ako 17 percent populácie Rómovia. 

Podobné to je aj vo vyšších ročníkoch, prakticky počas celej základnej školy. 
Keď talent a rozum dieťaťu nestačia, lebo je Róm 
Možno si poviete, že to nie je nič prekvapivé: roky vieme, že rómske deti z osád nechodia do škôlky, pri 

nástupe do prvého ročníka často ani nerozumejú po slovensky, žijú v hrozných podmienkach a rodičia ich 
nevychovávajú k tomu, aby sa učili. 

Fakty a dáta však ukazujú, že taká jednoduchá rovnica to nie je. Že aj v getách a osadách sú talentované 
a rozumné deti – a tie prepadnú častejšie ako ich rovnako šikovní rovesníci, ktorí nežijú v takej chudobe. 

Slovensko je v diskriminácii detí pri prepadávaní druhé najhoršie vo vyspelom svete. 
Dôkazom sú výsledky medzinárodného testovania PISA. 
„Na Slovensku majú žiaci zo znevýhodneného prostredia, ktoré analytici identifikovali ako prevažne rómske 

deti na základe jazyka, 4,7-násobne väčšiu pravdepodobnosť, že prepadnú ako tí žiaci, ktorí zo znevýhodneného 
prostredia nie sú, aj keď majú presne to isté skóre v teste,“ vysvetľuje Anna Symington Maarová, ktorá na 
Slovensku rozbiehala program Teach for Slovakia a sama učila napríklad aj v chudobnej štvrti Londýna 
a v Nepále. 

Hovorí o dátach OECD. Výskumníci v testoch PISA v desiatkach krajín sveta odmerali, koľko toho vedia deti 
z prírodných vied a ako rozumejú čítanému textu. A prepojili tieto výsledky s tým, ako často deti prepadávajú 
a v akých podmienkach doma žijú. 

Zistili, že na Slovensku je druhá najvyššia pravdepodobnosť, že pri dvoch deťoch s rovnakými výsledkami 
prepadne to z chudobného prostredia – spomedzi krajín vyspelého sveta (OECD a asociované krajiny). 

V slovenských školách opakuje ročník žiak, ktorý dostal na koncoročnom vysvedčení viac ako dve päťky 
z povinných predmetov, alebo ho nevedia klasifikovať napríklad pre dlhodobú chorobu. 

Anna Symington Maarová hovorí, že slovenské školy bežne “úplne priamočiaro diskriminujú hlavne rómskych 
žiakov”. 

Vysvetľuje, že testy PISA netestujú, čo deti vedia zo slovenského učiva, ale preveria, ako ovládajú základné 
princípy čítania s porozumením a prírodovednej gramotnosti. V tom môžu byť aj rómske deti dobré, ale v škole 
prepadávajú a dostávajú zlé známky, pretože nevedia niečo iné – memorovať učivo. 

„Prepadávajú napriek tomu, že sú na tom kognitívne tak isto ako ostatní žiaci,“ vraví Symington 
Maarová. Slovenské známkovanie podľa nej neodráža skutočné zručnosti žiakov a je vysoko neobjektívne. 

Zručnosti, ktoré medzinárodne skúmajú experti cez testy PISA, sú podľa nej relevantnejšie ako učenie 
definícií naspamäť. 

Žijú o desať rokov menej, tínedžerky majú deti 
Úspech detí v škole výrazne ovplyvňuje, z akého prostredia prichádzajú, akú podporu majú v rodine. Preto sa 

teraz pozrime, v akých podmienkach žijú rómske deti. Na faktoch skúsime pochopiť, aké to je vyrastať v osade 
alebo v gete, a potom sa vrátime do škôl a na prepadávanie sa pozrieme znovu a detailnejšie. 

Rómovia sa na Slovensku dožívajú takmer o desať rokov menej ako zvyšok krajiny. Ich deti zomierajú 
výrazne častejšie, ukazuje analýza Útvaru hodnota za peniaze ministerstva financií. V getách a osadách okresov 
Trebišov a Poprad zomrelo v rokoch 2006 až 2016 priemerne viac ako dvadsať detí na tisíc novorodencov. To je 
zhruba na úrovni dnešného Alžírska či Guatemaly. 

Jedným z dôvodov, prečo rómske dievčatá prestávajú chodiť do školy, je, že sa im narodia deti. Matiek 
tínedžeriek v osadách je tak veľa, že to vidno aj na celoslovenskom čísle. 

Až 22 z tisíc dievčat vo veku od 15 do 19 rokov už je na Slovensku matkou, ide teda o dve percentá zo 
všetkých dievčat v tomto veku v krajine, hovoria dáta Svetovej banky. 

Toto číslo je v Európe vyššie len v troch krajinách: v Bulharsku, Rumunsku a na Ukrajine. Až za Slovenskom 
sú Rusko, Albánsko či Srí Lanka, Malajzia či Tunisko. 

V najchudobnejších slovenských rodinách chodí v troch rokoch do škôlky len zhruba 16 percent detí 
a polovica detí z týchto rodín začína základnú školu v nultom ročníku – teda nie ako prváci. 

Deti z chudobných rodín majú zásadne nižšiu šancu, že sa dostanú na gymnázium, ukazuje tiež analýza 
Útvaru hodnoty za peniaze. A v prípade dieťaťa z osady či geta, ktorého rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, 
je táto šanca veľmi blízka nule. Presnejšie, je to 135:1, že sa dostane na gymnázium. Z detí, ktoré nežijú 
v najväčšej chudobe, chodí na gymnáziá až takmer tretina. 

Predchádzajúci graf hovorí o deťoch, ktoré sa aspoň dostanú na strednú školu. 
Problém s prepadávaním je však v tom, že viacnásobne prepadnuté deti (často už na prvom stupni), skončia 

základnú školskú dochádzku ešte na základnej škole a na žiadnu strednú školu sa nikdy nedostanú. 



Dáta Eurostatu ukazujú, že Slovensko má v EÚ najvyššiu nezamestnanosť ľudí, ktorí nevychodili strednú 
školu – až 28,4 percenta. 

Mapy hovoria jasne 
Poďme sa ešte detailne pozrieť na prepadávanie detí. 
Najskôr si zoradíme pät okresov, kde prváci opakujú ročník najčastejšie a päť takých, kde sa to deje 

najmenej. Priradíme k tomu podiel Rómov, ktorí žijú v týchto okresoch. 
Všetkých päť prvých okresov je na východe Slovenska a v každom z nich viac ako šestinu populácie tvoria 

Rómovia. 
V pätici okresov, kde prváci opakujú ročník najmenej často, sú až tri okresy zo severu (Bytča, Námestovo 

a Tvrdošín), kde Atlas rómskych komunít nezaznamenáva takmer žiadnych Rómov. Ďalšími dvomi sú okresy 
Topoľčany a Bratislava V., teda Petržalka. 

Podobne ako s prvákmi to je aj so staršími žiakmi. Na druhom stupni, teda medzi piatym a deviatym ročníkom, 
opakujú už deti ročník menej často. Hoci, v okrese Rimavská Sobota je to takmer deväť percent žiakov. 

Aj pri druhom stupni sa ukazuje, že v každom z prvej desiatky okresov s najväčším podielom prepadnutých, 
tvorí obyvateľstvo viac ako 17 percent Rómov. 
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Ukazuje to aj pohľad na dve mapy Slovenska. Na prvej sú okresy vyfarbené podľa toho, aký podiel Rómov 
v nich žije. A na druhej podľa toho, aký podiel zo všetkých žiakov základných škôl prepadol v poslednom 
školskom roku. 

Až na detaily sú to takmer totožné mapy. 
V celej krajine každý rok opakuje ročník spolu okolo 10-tisíc žiakov, v školskom roku 2018/19 to bolo 2,5 

percenta zo všetkých žiakov škôl. 
Jednoznačne najviac to je každý rok v Košickom kraji – 3769 žiakov v roku 2018/19, čo bolo 5,87 percenta zo 

všetkých žiakov kraja. K štyrom percentám sa blíži podiel detí, ktoré dostali vysvedčenia s viacerými pätorkami, 
v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. 

Keď sa bližšie pozrieme na päť okresov, v ktorých v poslednom školskom roku prepadlo najviac prvákov, ide 
o štyri okresy z Košického kraja a jeden z Prešovského. 

Nahoršie na tom je už päť rokov Spišská Nová Ves, kde v posledných rokoch prepadávala takmer až tretina 

zo všetkých prvákov. V poslednom roku toto číslo výrazne znížili na vyše 20 percent, teda pätinu. Podľa Atlasu 
rómskych komunít z roku 2013 zhruba 21 percent obyvateľov tohto okresu tvorili Rómovia. 

Naopak, dlhodobo pribúda prvákov opakujúcich ročník v okrese Gelnica. 
Keď problém vidíme iba v deťoch a ich rodičoch 
Mapy, grafy a dáta ukázali, aký veľký je rozdiel vo výsledkoch rómskych detí a ich ostatných rovesníkov. Čo 

sa s tým dá robiť? 
O odpoveď sa pokúsil aj britský Economist v téme Ako urobiť dobrého učiteľa. Vychádza z veľkého výskumu 

profesora Johna Hattieho z University of Melbourne. Ten spojil viac ako 65-tisíc štúdií spolu na viac ako 250 
miliónoch detí z celého sveta a jeho základným zistením je: najviac úspech detí ovplyvní kvalita učiteľov – 
výrazne viac ako zavádzanie uniforiem pre žiakov, prestavovanie tried na menšie, väčšie alebo otvorenejšie či 
čokoľvek iné. 

Thomas Kane z Harvard University zasa odhadol, že keby v USA štvrtina najlepších učiteľov učila 
afroamerické deti, priepasť medzi týmito deťmi a ich rovesníkmi by sa stratila do ôsmich rokov. 

Slovenské ministerstvo školstva na otázky o prepadávaní prvákov a diskriminovaní detí z osád odpovedá, že 
problém so vzdelávaním rómskych detí nie je nový, roky sa s tým niečo pokúšajú urobiť „a výsledky sa dostavujú 
pomaly“. Menuje niekoľko vecí, ktoré sa v slovenských školách už zmenili, napríklad bezplatnú škôlku pre deti od 
piatich rokov, nultý ročník, asistentov učiteľa, naviazanie dávky v hmotnej núdzi na to, že dieťa naozaj chodí do 
školy. 

Ministerstvo odpovedá aj prieskumom medzi učiteľmi v školskom roku 2016/2017. Podobne ako ministerstvo 
ani riaditelia škôl zodpovednosť za problémy s deťmi nepripisujú školám a učiteľom. 

Išlo o prieskum v 86 základných školách, kam chodilo na prvý stupeň spolu vyše deväťtisíc žiakov. 
Keď sa riaditeľov škôl pýtali, prečo sa deťom u nich nedarí, najčastejšie povedali, že za to môžu samé deti 

alebo ich rodičia – najčastejšie nezáujem rodičov (46 odpovedí), nesprávny postoj detí k učeniu (42 odpovedí), 
„špecifické výchovno-vzdelávacie potreby“ detí (37), „nízka kultúrna úroveň rodiny“ (28) či nepravidelná 
dochádzka (20) a problémové správanie detí (19). 

Výrazne menej videli riaditelia problém na strane školy, najviac v tejto oblasti – 18 riaditeľov – povedalo, že 
ide o „ťažkosti spôsobené prechodom z nižšieho stupňa vzdelávania na vyšší“. Jediný riaditeľ uznal, že za tým je 
„málo prívetivý vzťah učiteľa k žiakovi“ a iba dvaja, že ide aj o „nízku didaktickú pripravenosť učiteľa“. 

Inak to vidí školská inšpekcia, ktorá kontroly a prieskumné rozhovory s riaditeľmi robila. „Podľa zistení 
inšpekcie mohlo byť príčinou menšej úspešnosti žiakov aj nižšia didaktická pripravenosť učiteľov,“ napísali školskí 
inšpektori do správy. 

„Riaditelia škôl v rozhovore uviedli, že prijali opatrenia súvisiace s ďalším vzdelávaním pedagogických 
zamestnancov zameraným na oblasť prevencie školského neúspechu žiakov. Tvrdenia neboli v súlade 
s vyjadreniami pedagogických zamestnancov,“ píše inšpekcia. Menej ako polovica učiteľov povedala, že boli na 
internom vzdelávaní školy, len 11 percent z nich bolo niekde mimo školy. Viac ako tretina učiteľov o takejto 
možnosti ani nevedela. 

[Späť na obsah] 



 
 

7. Zrážku auta s kamiónom neprežila jedna osoba. Cesta je uzatvorená 
[24.06.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/451059-zrazku-auta-s-kamionom-neprezila-jedna-osoba-cesta-je-uzatvorena 

 
 

PRIEVIDZA / Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v katastri obce Nitrica, okres Prievidza. Pri 
nehode došlo k zrážke osobného auta a kamiónu, pričom obe vozidlá skončili po náraze mimo vozovky. 

3 fotografie 
Nehoda pri Prievidzi 
V čase udalosti sa vo vozidlách nachádzali traja účastníci. Následkom nehody utrpela jedna osoba zranenia 

nezlučiteľné so životom a dve osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Hasiči z Prievidze vyslobodili zakliesnenú 
osobu z havarovaného vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia, zabezpečili vozidlá proti 
vzniku požiaru, poskytli zraneným predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchranárov. Štátna 
cesta je momentálne uzavretá. 

Uplynulý víkend bol mimoriadne tragicky čo sa týka dopravných nehôd. V okrese Spišská Nová Ves prišiel o 

život motorkár. 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Chcete si vyraziť? Neprehliadnite výber NAJ podujatí tohto týždňa v Spišskej 

a okolí 
[24.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/chcete-si-vyrazit-neprehliadnite-vyber-naj-podujati-tohto-tyzdna-v-spisskej-a-
okoli-334111 

 
 

Ak sa chystáte užiť si posledný júnový týždeň v Spišskej a okolí aj účasťou na zaujímavom podujatí, 
neprehliadnite redakčný výber tých naj… 

Podfukárky 
24. júna 2019 o 19:00, Kino Mier 
Svet je plný bohatých, skazených a sebaistých mužov. A presne takých milujú hrdinky komédie. Okúzľujúcej 

Angličanke Josephine (Anne Hathaway) a trošku neohrabanej Američanke Penny (Rebel Wilson) totiž nejde o 
lásku, ale len a len o peniaze…veľa peňazí. Tieto dve podvodníčky sú jasným dôkazom, že ženské pokolenie 
netreba podceňovať v nijakom povolaní. 

Hug Day 
26. júna 2019 o 10:00, námestie Spišskej 
Aj v Spišskej Novej Vsi sa bude opäť po roku objímať. Objatie lieči, preto si príďte po jedno (alebo viac) do 

ulíc mesta, kde budú pripravení dobrovoľníci. Prídu aj spišskonovoveskí hokejisti. 
Yesterday – Deň európskeho filmu 
27. júna 2019 o 19:00, Kino Mier 
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len jeden človek na svete. Dve 

legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili 
svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske. 

Živé sochy 
28 a 29. júna 2019, centrum SNV 
V piatok a v sobotu ožije centrum Spišskej Novej Vsi opäť. Počas dvoch dní budete mať jedinečnú možnosť 

vidieť známe živé sochy Big Names. V sprievodnom programe sa predstavia aj rôzne iné umelecké skupiny. 
Festival Živé sochy je prvým festivalom statického umenia na Slovensku. Po prvýkrát sa uskutočnil v Spišskej 
Novej Vsi pred dvoma rokmi. Nápad zorganizovať festival živých sôch vznikol v hlave umeleckého riaditeľa 

Radovana Michalovova, ktorý je zároveň autorom živých sôch Big Names. 
BDSKrew – Retepe 
28. júna 2019 o 18:00, Dom kultúry Mier 
Tanečná škola BDSkrew pozýva na svoju záverečnú show Retepe. Majstri a vicemajstri Slovenska vám v tejto 

hudobno-zábavnej show predvedú tanec a vášeň. Uvidíte všetky tanečné zložky od najmenších až po tých 

https://www.noviny.sk/krimi/451059-zrazku-auta-s-kamionom-neprezila-jedna-osoba-cesta-je-uzatvorena
https://spisska.dnes24.sk/chcete-si-vyrazit-neprehliadnite-vyber-naj-podujati-tohto-tyzdna-v-spisskej-a-okoli-334111
https://spisska.dnes24.sk/chcete-si-vyrazit-neprehliadnite-vyber-naj-podujati-tohto-tyzdna-v-spisskej-a-okoli-334111


najstarších v súťažných choreografiách, ale aj nesúťažných zábavných shows, inšpirovaných svetovými 
speváckymi legendami. Galavečer bude spojený s odovzdávaním plakiet pre najlepších tanečníkov BDSkrew. 

Hrdinovia 
28. júna 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
V piatok večer si môžu milovníci divadelného umenia vychutnať premiéru divadelnej hry s názvom Hrdinovia. 

Majstrovské Timravino dielo je o najnižších pudoch človeka, ale aj o láske a veľkosti ľudského ducha. 
Otvorenie letného kúpaliska 
29. júna 2019 od 9:00, letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi 
Svoje brány otvorí v poslednú júnovú sobotu aj letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi. Tešiť sa môžete na 

nový areál nafukovacích atrakcií, ktorý bude určený ako deťom, tak i dospelým, ako aj mini detské ihrisko 
pozostávajúce z pieskoviska, malých šmýkačiek, hojdačiek či detských domčekov. 

Spišské folklórne slávnosti 
29. – 30. júna 2019, Spišské Podhradie – Spišský salaš 
Pestrosť folklóru, tradícií, remesla a gastronómie regiónu Spiša, Slovenska a zahraničia sa predstaví 

návštevníkom počas 47. ročníka Spišských folklórnych slávností v priestoroch Spišského salaša lokalite 
Spišského Podhradia. Nadregionálny festival každoročne ponúka pestrú paletu ľudovej kultúry, hudby, tanca, 
spevu, remesla, gastronómie, historických fotografií, detských hier a spoločenskej zábavy. Počas dvoch dní sa v 
rámci jednotlivých blokov odprezentuje 746 účinkujúcich a Jarmok remesiel priblíži handmade výrobcov a 
remeselnú výrobu 30 účastníkov. 

Koncerty priateľstva speváckych zborov 
29. júna 2019 o 19:00, Evanjelický kostol SNV 
Koncert priateľstva speváckeho zboru mesta Grójec (Poľsko) a speváckeho zboru Cantus Villa Nova zo 

Spišskej Novej Vsi si môžete vychutnať v sobotu večer v Evanjelickom kostole v Spišskej, alebo v nedeľu v 

kultúrnom dome v Smižanoch o 16:00 hod. 
Tajný život maznáčikov 2 
30. júna 2019 o 17:00, Kino Mier 
Z prvého dielu Tajného života maznáčikov vieme, čo robia naši zvierací kamaráti, vtedy keď nie sme doma. 

Ak vás to nastrašilo, tak sa pripravte na ďalšie veľké prekvapenie. V pokračovaní zistíte, ako sa vaši miláčikovia 
vyrovnávajú s veľkými emóciami. A že to sú teda drámy! 

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

Minuloročný festival statického umenia si môžete pozrieť aj v priloženej galérii. 
Hl. foto: festival živé sochy 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Rodiny, ktoré prišli pri požiari o bývanie, presunuli do unimobuniek 
[24.06.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/rodiny-ktore-prisli-pri-poziari-o-byvanie-presunuli-unimobuniek/1797594 

 
 

Poprad 24. júna 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR HaZZ v Trnave) 
Obyvatelia lokality Vilčurňa v Spišskej Novej Vsi, ktorí ešte začiatkom júna prišli pri požiari o strechu nad 

hlavou, už majú náhradné bývanie. Mesto im kúpilo štyri unimobunky. Tridsiatka ľudí sa do nich presunula takmer 
po troch týždňoch strávených vo vojenských stanoch 

Ilustračné foto 
Tie samospráva zbúrala, nechala im však ležadlá a spacie vaky. Ako ďalej agentúru SITA informoval primátor 

mesta Pavol Bečarik, mesto za unimobunky zaplatilo približne 15-tisíc eur z vlastného rozpočtu. Ďalšie peniaze 
však podľa neho išli aj na stravovanie, postavenie stanov, mimoriadne a bezpečnostné služby. Podľa primátora 
by v tomto prípade mohol finančne pomôcť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „Čakáme, či 
nám nepomôže aj vyšší územný celok a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ poznamenal. 

Podľa primátora Bečarika by mala byť mimoriadna situácia v meste odvolaná už v krátkom čase. Samospráva 
ju vyhlásila 3. júna po požiari v danej lokalite, počas ktorého zhoreli obydlia 41 ľuďom. Prvú noc strávili rodiny v 
komunitnom centre a materskej škole, následne ich presunuli do vojenských stanov neďaleko zhoreniska. K 
dispozícii tam mali ležadlá a deky, zabezpečené mali aj raňajky, teplý obed, mesto tiež dostalo príspevok na 
potravinovú pomoc. Keďže jednej rodine pomohli vyriešiť situáciu s bývaním príbuzní, pomoc od mesta 
potrebovala asi tridsiatka ľudí. Stavby, ktoré zhoreli, boli v lokalite postavené načierno, siedmi obyvatelia nemali 
trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

https://www.hlavnespravy.sk/rodiny-ktore-prisli-pri-poziari-o-byvanie-presunuli-unimobuniek/1797594


10. Hokejové fankluby z celého Slovenska sa stretnú v Poprade: Odohrajú tu 

tradičný hokejbalový turnaj 
[24.06.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Monika Gécziová] 

 
https://poprad.dnes24.sk/hokejove-fankluby-z-celeho-slovenska-sa-stretnu-v-poprade-odohraju-tu-
tradicny-hokejbalovy-turnaj-334168 

 
 

Už po štrnástykrát sa členovia fanklubov hokejovej extraligy a 1. ligy stretnú na tradičnom Hokejbalovom 
turnaji fanklubov. Ten sa po dvoch rokoch opäť vracia pod Tatry. 

Turnaj fanklubov založil ešte v roku 2006 vtedajší predseda Fanklubu HK Nitra Ľuboš Gregor, ktorý dva roky 
na to tragicky zahynul pri autonehode. Odvtedy sa toto podujatie traduje aj ako Memoriál Ľuboša Gregora. 

Každoročne sa koná v hokejových mestách Slovenska a svoju premiéru mal pred dvoma rokmi aj v Poprade. 
Tento rok sa do nášho mesta vracia opäť, kde bude v dňoch 5. až 7. júla na zimnom štadióne hostiť desať tímov. 
„Každoročne sa stretáva gro desiatich tímov z fanklubov z celého Slovenska. Vytvára sa medzi nami rodinná 
atmosféra,“ uviedol spoluorganizátor turnaja Marek Remža. 

Aby účastníci turnaja podali čo najlepšie výkony, musia mať zabezpečené vhodné podmienky. „S 
organizáciou turnaja máme skúsenosť a od účastníkov sme mali dobré ohlasy. Latku v organizácii sme nastavili 
vysoko a urobíme všetko preto, aby sme ju opäť preskočili a všetci odchádzali z Popradu s dobrými pocitmi,“ s 
nadšením povedal spoluorganizátor Marián Barilla, ktorý sa teší na trojdňovú akciu, počas ktorej si užijeme pekný 
hokejbal. 

Stretávanie rivalov na tribúnach kvituje aj kapitán popradských hokejistov. „Myšlienka organizácie turnaja je 
dobrá. Je pozitívne, že to nie je len o tom, že členovia fanklubov prídu na zápas a prekrikujú sa, sem-tam si 
ponadávajú, ale že sa vedia stretnúť aj v súkromí a v rámci tohto pekného projektu navzájom fungovať,“ chváli 
fanúšikov hráč HK Poprad Štefan Fabian, ktorý s úsmevom dodal, že ak bude mať čas, rád sa na turnaj príde 
pozrieť, zatlieskať či zapískať si, nech fanúšikovia vedia, aké to je. 

Práve za účasti Štefana Fabiana, ako i popradskej brankárskej jednotky Tomáša Vošvrdu a organizátorov z 
popradského fanklubu, prebehlo žrebovanie tímov do skupín. Tie budú dve, pričom v A-skupine okrem nasadenej 
Nitry a Martina uvidíme aj Bardejov, Piešťany a Skalicu. V B-čku k nasadeným Košiciam a Popradu žreb prisúdil 
tímy zo Spišskej Novej Vsi, Žiliny a Liptovského Mikuláša. 

„Musím povedať, že naša skupina je veľmi ťažká, sú to skutočne veľmi silné tímy. Ale na tomto turnaji si 
súpera nevyberiete. Ak chcete vyhrať, musíte vyhrať s každým. Tento turnaj je nevyspytateľný, takže určite sa je 
na čo tešiť,“ pozýva do hľadiska Remža. 

Ako napokon popradskí fanúšikovia v turnaji dopadnú, ukážu júlové zápasy. Tomáš Vošvrda im však praje 
veľa šťastia: „Hlavne nech si to užijú. Nech sa im darí minimálne tak dobre, ako nám v play-off, ak nie ešte o 
niečo lepšie, aby získali nejakú medailu“. 

Zdroj: HK Poprad 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Rodiny, ktoré prišli pri požiari o bývanie, presunuli do unimobuniek 
[24.06.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22152531/rodiny-ktore-prisli-pri-poziari-o-byvanie-presunuli-do-
unimobuniek.html 

 
 

Obyvatelia lokality Vilčurňa v Spišskej Novej Vsi majú náhradné bývanie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Obyvatelia lokality Vilčurňa v Spišskej Novej Vsi, ktorí ešte začiatkom júna prišli pri 

požiari o strechu nad hlavou, už majú náhradné bývanie. 
Mesto im kúpilo štyri unimobunky. 
Prečítajte si tiež:V lokalite Vilčurňa pri Spišskej Novej Vsi horelo 

Tridsiatka ľudí sa do nich presunula takmer po troch týždňoch strávených vo vojenských stanoch. 
Tie samospráva zbúrala, nechala im však ležadlá a spacie vaky. 
Ako ďalej informoval primátor mesta Pavol Bečarik (SNS, Smer-SD, Most-Híd), mesto za unimobunky 

zaplatilo približne 15-tisíc eur z vlastného rozpočtu. 
Ďalšie peniaze však podľa neho išli aj na stravovanie, postavenie stanov, mimoriadne a bezpečnostné služby. 
Podľa primátora by v tomto prípade mohol finančne pomôcť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity. 
„Čakáme, či nám nepomôže aj vyšší územný celok a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ 

poznamenal. 
Mimoriadnu situáciu odvolajú čoskoro 

https://poprad.dnes24.sk/hokejove-fankluby-z-celeho-slovenska-sa-stretnu-v-poprade-odohraju-tu-tradicny-hokejbalovy-turnaj-334168
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Podľa primátora Bečarika by mala byť mimoriadna situácia v meste odvolaná už v krátkom čase. 
Prečítajte si tiež:Pre požiar v lokalite Vilčurňa vyhlásili mimoriadnu situáciu 
Samospráva ju vyhlásila 3. júna po požiari v danej lokalite, počas ktorého zhoreli obydlia 41 ľuďom. 
Prvú noc strávili rodiny v komunitnom centre a materskej škole, následne ich presunuli do vojenských stanov 

neďaleko zhoreniska. 
K dispozícii tam mali ležadlá a deky, zabezpečené mali aj raňajky, teplý obed, mesto tiež dostalo príspevok na 

potravinovú pomoc. 
Keďže jednej rodine pomohli vyriešiť situáciu s bývaním príbuzní, pomoc od mesta potrebovala asi tridsiatka 

ľudí. 
Stavby, ktoré zhoreli, boli v lokalite postavené načierno, siedmi obyvatelia nemali trvalý pobyt v Spišskej 

Novej Vsi. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Pri nehode zomrel motocyklista 
[23.06.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: „51-ročný muž z Olcnavy si včera popoludní užíval hasičskú súťaž v Spišskom 
Hrušove. Domov sa už nevráti. 500 m za dedinou na motorke čelne vrazil do osobného auta, ktoré bolo v 
protismere.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Fabia smerovala od Bystrian do Spišského Hrušova. Na úseku kde je prerušovaná 
čiara sa jej vodič rozhodol predbiehať pomalšie auto. Vodič Fabie smeroval do Spišskej Novej Vsi do práce, 

auto, ktoré predbiehal išlo podľa vodičovho brata dosť pomaly. Fabia vyšla do protismeru, v ktorom išiel 
motorkár.“ 

Peter Onderuš, súdny znalec z odboru dopravy: „Prehliadol oproti idúceho motocyklistu a v protismere 
jazdnom pruhu teda v jazdnom pruhu motocyklistu došlo k čelnej zrážke s motocyklistom.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „O tvrdom náraze svedčí zdemolovaná predná kapota auta. Motorkára vymrštilo do 
vzduchu a dopadol na cestu. Motorku odhodilo do priekopy. Motorkárova prilba skončila približne 50 metrov od 
miesta nárazu. S oživovaním začal ešte pred príchodom záchranárov sám vodič. Úspešní neboli ani profesionáli. 
Kým prišli hasiči, okoloidúci zabránili požiaru Fabie, iskrilo sa z autobatérie.“ 

Hovorí Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice :“Prítomnosť alkoholu u vodiča osobného motorového 
vozidla bola vykonanou dychovou skúškou vylúčená.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Hoci to na prvý pohľad vyzerá ako jasný prípad, policajti spolu so súdnym znalcom 
hľadajú ešte niekoľko odpovedí. Prípad si na mieste od dopravákov prevzal vyšetrovateľ.“ 

Peter Onderuš, súdny znalec z odboru dopravy: „Budú sa skúmať aj rýchlosti jazdy jednotlivých vodičov a 
hlavne či mal možnosť predbiehajúci vodič oproti idúceho motocyklistu, alebo nemal.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Zo Spišského Hrušova Matúš Gavlák, TV JOJ.“ 
[Späť na obsah] 
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