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1. KRÁTKE SPRÁVY Z NÁŠHO KRAJA: MESTÁ, OBCE 
[23.07.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 10; Ľudmila Pramuková, Judita Čermáková, Monika 

Almáši] 

 
 

SÚD VYDAL ZÁKAZ HNOJENIA 
Okresný súd v Spišskej  Novej  Vsi  rozhodol, že levočská firma Tatra Agrolev nesmie hnojiť na pozemkoch 

mesta Levoča. Vyplýva to z neodkladného opatrenia, ktoré súd nariadil. Mesto pripravuje ďalšie opatrenia. 
Problém so zápachom trápi Levočanov už viac ako rok. Podľa výsledkov analýz Ústredného kontrolného a 

skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP) je pôvodcom zápachu hnojivo, ktoré aplikuje do pôdy 
spoločnosť Tatra Agrolev. Problém so zápachom riešila polícia, Levočania vyšli do ulíc a protestovali, v meste 
spisovali petíciu. Obrátili sa na orgány ministerstva pôdohospodárstva, prebehlo aj stretnutie vlastníkov pôdy, na 
ktorých spoločnosť hospodári. Podľa ÚKSUP-u ide o certifikované hnojivo, ktoré však silno zapácha. Smrad cítia 
už aj návštevníci prichádzajúci do mesta. 

Rozhodnutím súdu sa žalovaná strana musí zdržať aplikovania akýchkoľvek látok do pôdy. Ide o mestský 
pozemok, trvalo trávnatý porast s výmerou 41 648 metrov štvorcových. Konateľ spoločnosti Tatra Agrolev Peter 
Kováč potvrdil, že proti predmetnému rozhodnutiu okresného súdu sa odvolajú. 

—- 
ČASŤ STRECHY SA ZOSYPALA 
Časť strechy na budove kaštieľa v obci Smižany (okres Spišská  Nová  Ves) spadla. Ťažké tehly s omietkou 

sa zosypali zhruba v 6-metrovom páse. K pádu došlo v blízkosti hlavného vchodu, našťastie, v skorých raných 
hodinách. Budova sa nachádza na obecnom sídlisku, v jej blízkosti sa zvyknú hrávať aj deti. 

V predvečer sa v kaštieli konal koncert. Do rána bola časť strešnej rímsy na zemi. V obci zisťujú príčiny pádu. 
Najprv sa domnievali, že rímsa povolila pod vplyvom vlhkosti. Po obhliadke kaštieľa však túto príčinu vylúčili. 
„Prešli sme celú budovu od stropu po prízemie. Žiadne navlhnutie muriva sme nenašli. Ani na nepoškodenej časti 
atiky nebadať na prvý pohľad nejaké praskliny či poškodenia. Nemalo by ísť o nejaké statické narušenie,“ uviedol 
prednosta Obecného úradu v Smižanoch Miroslav Grečko. Príčiny pádu muriva budú známe až po obhliadke 
odborníkom z oblasti stavebníctva, statikom. 



Budova kaštieľa je, našťastie, poistená. V obci čakajú na zástupcu poisťovne, ktorý určí rozsah poškodenia. 
Podľa slov Grečka obhliadka budovy však nepreukázala, že by malo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu a následnému 
pádu. V súčasnosti je kaštieľ uzatvorený 

—- 
MESTO KÚPILO BYTOVKU 
Mesto Svit (okres Poprad) kúpilo bytovku, ktorú opravil súkromný investor. Nové byty pridelí záujemcom ako 

mestské nájomné. 
„Budova bola skolaudovaná v apríli, pričom stavenisko bolo odovzdané v novembri 2017. Išlo o celkovú 

rekonštrukciu objektu, ktorý pôvodne slúžil ako stredoškolský internát,“ uviedla Daniela Virostko z Mestského 
úradu (MsÚ) vo Svite. Budova má novú strechu, vybudovalo sa pri nej 99 nových parkovacích miest a úpravou 
prešlo aj okolie. Kúpnu zmluvu mesto podpísalo s investorom len pred pár dňami. V desaťposchodovej bytovke 
sa nachádza celkom 84 bytov, z toho desať je garsónok, 48 dvojizbových bytov, kde je kuchyňa spojená s jednou 
izbou, a tiež 26 trojizbových bytov. 

„Všetky byty sú aktuálne pridelené, nie je však ešte jasné, koľko budúcich nájomcov uzavrie s mestom 
nájomnú zmluvu a byt prevezme aj reálne do užívania,“ dodala Virostko. Byty novým nájomcom podľa Virostko 
odovzdajú koncom tohto mesiaca, pričom účinnosť nájomnej zmluvy bude od 1. augusta. Tieto bytové jednotky 
sú primárne určené pre občanov mesta, respektíve pracujúcich u zamestnávateľa so sídlom vo Svite. 

ROZŠÍRIA KAPACITY ŠKÔL 
Vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade Poprad Edita Pilárová uviedla, že čoskoro sa 

začne realizovať prístavba materskej školy (MŠ) na Podtatranskej ulici a zároveň nedávno ukončili komplexnú 
rekonštrukciu a tiež prístavbu MŠ na Tranovského ulici v mestskej časti Veľká za približne 750 000 eur. 

„Okrem toho sa bude počas prázdnin opravovať jeden pavilón v MŠ Tajovského a zrealizuje sa tiež 
komplexná rekonštrukcia WC zariadení v Základnej škole (ZŠ) Jarná za 70 000 eur. Počas leta sa budú 
vybavovať aj školské jedálne novou gastrotechnikou, keďže počítame s nárastom stravníkov od septembra. 
Vyčlenených je na to 80 000 eur,“ konkretizovala Pilárová. Dodala, že najnáročnejšie práce sú v MŠ na 
Podtatranskej ulici, kde pristavujú novú časť a rozširovanie priestorov sa bude realizovať aj po skončení prázdnin. 
Mesto plánuje investovať aj do terénnych úprav, osvetlenia a kamier športoviska ZŠ Komenského. 

Do nového školského roku nastúpi do základných škôl mesta Poprad približne 4400 žiakov. Materské školy by 
malo od septembra navštevovať zhruba 1500 detí. 

—- 
CHCÚ NOVÝ AKVAPARK 
O geotermálnom potenciáli v Košickej kotline sa hovorí už 20 rokov. Doteraz sa pri plánoch o jeho využití 

skloňovala najmä obec Ďurkov. 
Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) predstavil zámer kraja urobiť geotermálny vrt v lokalite obce 

Čižatice v okrese Košice-okolie. Košický kraj tu vlastní päť hektárov pozemkov, ktoré stáli približne 200-tisíc eur. 
Podľa výsledkov geologických výskumov je lokalita bohatá na termálnu vodu. 

Teplota vody pod povrchom dosahuje až 100 stupňov Celzia. Presné parametre zdroja ale určí až 
geotermálny vrt, ktorý by mal ísť až do hĺbky 1500 – 2000 metrov. O tom, kto bude robiť vrtné práce, rozhodne 
verejné obstarávanie. Župa bude hradiť výdavky spojené s vrtom z rezervného fondu. Ide o balík dva milióny eur. 
Zámer musia schváliť krajskí poslanci na augustovom rokovaní. Ak by sa v procese nevyskytli komplikácie, podľa 
Trnku by mohol stáť nový akvapark ešte v tomto volebnom období, teda do konca roka 2021. Starostu Čižatíc 
Stanislava Mattu (nezávislý) však informácia prekvapila. Hovorí, že žiadne informácie nemá a kraj s obcou 
nerokoval. 

—- 
PREMNOŽENÉ POTKANY 
Obyvatelia sídliska Terasa sa v ostatných týždňoch začali sťažovať na premnožené potkany, ktoré sa aj 

počas dňa pohybujú v okolí kontajnerov. Najproblematickejšie majú byť kontajneroviská v lokalite Ružová, 
Idanská a Moldavská. „Neverím, že to nikto nevidí. Lezú zo zeme a z kontajnerov. Otázka je, kedy budú v 
jednotlivých bytovkách. Celkovo je potrebná hĺbková deratizácia. Je veľká nečistota v okolí stanovíšť 
kontajnerov,“ sťažovala sa Terasanka, ktorá kontaktovala Kosit aj starostu mestskej časti Západ Marcela Vrchotu 
(SaS). Ten však tvrdí, že problém nemôže vyriešiť. 

„Mestská časť nemá deratizáciu vo svojich kompetenciách. To znamená, že ju nemôžeme robiť, lebo na to 
nemáme personál ani financie,“ uviedol starosta. Vrchota obyvateľov presmeroval na mesto Košice, ktoré majú 
kontaktovať v prípade zvýšeného množstva hlodavcov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje na 
území mesta celoplošnú deratizáciu v jarnom a jesennom termíne. 

Podľa mestskej zelene je dôležité si uvedomiť, že hlodavce neživí zeleň, ale potrava z kontajnerov. 
Stranu pripravili redaktori: Ľudmila Pramuková, Judita Čermáková, Monika Almášiová, Jana Ogurčáková, 

Mária Šimoňáková,(TASR) z foto: Jana Ogurčáková, Mária Šimoňáková, Korzár/Archív,(TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Košický kraj dal na inovácie v kultúre 100-tisíc  eur 
[23.07.2019; Obecné noviny; KULTÚRA; s. 26; ksk-činč] 

 
 



V rámci dotačného programu Terra Incognita vyhlásil KSK v tomto roku výzvu na predkladanie projektov 
Tradície inšpirujú inovácie. 

Na inovatívne projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach rozdelí župa dovedna 100-tisíc eur. „Touto výzvou 
chceme podporiť najkvalitnejšie nápady, ktoré posilnia kultúrnu identitu a rozvoj kultúrneho turizmu, 
predovšetkým u mladej generácie. Teší nás, že sa do výzvy zapojilo 14 projektov z každého regiónu nášho kraja. 
Z nich sme vybrali 6 úspešných, ktoré spĺňali všetky kritériá. Veríme, že týmito inovatívnymi projektmi rozhýbeme 
turizmus a prilákame do našich múzeí či galérií opäť viac návštevníkov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. Vďaka podpore bude Banícke múzeum v 
Rožňave vo svojej Geologickej badateľní a Exteriérovej časti expozície baníctva a hutníctva Gemera prezentovať 
výrobky gemerských železiarní a zlievarní. Múzeum Spiša v Spišskej  Novej  Vsi  z dotácie pretvorí nádvorie 
múzea na oddychovú zónu. Vo vestibule múzea pribudne dotykový panel s aplikáciou Provincia XVI spišských 
miest malá Európska únia. Partnerskú spoluprácu ideálne podchytilo Bábkové divadlo v Košiciach. S Divadlom 
Thália kooperuje na divadelnej inscenácii Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe a na experimentálnych 
workshopoch spolupracuje s Východoslovenskou galériou. 

Spiš Sight Spots je názov projektu Spišského osvetového strediska. Zameraný je na mladých talentovaných 
umelcov, ktorí môžu natočiť popularizačno-dokumentárne spoty o pamätihodnostiach Spiša. Revitalizácia 
knižnice Východoslovenskej galérie zasa poteší fajnšmekrov výtvarného umenia. Čaro Gemera objavíme v 
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, kde vznikne zážitkovo-informačná záhrada ako miesto 
netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu. V rámci krajského 
dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur. O výsledkoch 
rozhodovala nezávislá komisia. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja, n. o. 

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na svoju činnosť získavajú 
financie aj prostredníctvom externýcrr-zdroj ov podpory. „Za obdobie prvého polroka 2019 majú naše zariadenia 
schválených spolu viac ako 120 projektov za 711 000 eur, pričom kraj na tieto projekty prerozdelí! viac ako 80 
000 eur na ich spolufinancovanie," doplnil R. Trnka. Inštitúcie čerpajú prostriedky najmä z Fondu na podporu 
umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, dotačných schém Ministerstva kultúry SR, či z 
cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. V rámci trojročnej štatistiky Fondu na 
podporu umenia patria v objeme získaných finančných prostriedkov do prvej trojky najúspešnejších krajov. 

(ksk-činč) 
[Späť na obsah] 

 
 

3. OBNOVÚ CHCÚ DO SEPTEMBRA 
[23.07.2019; Noviny Východu; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; SITA] 

 
 

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES Rekonštrukcia železničnej stanice v Spišskej  Novej  Vsi  za viac ako 2,8 milióna eur by 
mala byť hotová koncom septembra. Práce sa týkajú prijímacej budovy a budovy dopravnej kancelárie. 

„Momentálne je kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi a zariadeniami 
vrátane jej okolia a spevnených plôch. Rekonštrukcia prijímacej budovy je v štádiu asi 90 percent 
rozpracovanosti, realizujú sa finálne práce vo vestibule budovy,“ opísal súčasné štádium prác Michal Lukáč, 
hovorca Železníc Slovenskej republiky (ŽSK), ktoré stavbu financujú z vlastných zdrojov. 

Robí sa za plnej prevádzky stanice 
Práce na budovách sa realizujú za plnej prevádzky stanice, doteraz tam mali podľa hovorcu ŽSK len niekoľko 

lokálnych uzáver niektorých častí a priestorov. V rámci rekonštrukčných prác objekt zatepľujú, vymieňajú strešnú 
krytinu, ale aj okná či dvere. 

Súčasťou prác je okrem iného aj odizolovanie celého objektu, výmena rozvodov vody, kanalizácie či všetkých 
podláh v objekte. 

„V rámci elektroinštalácie budú kompletne vymenené rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. 
Vymenené budú súčasné vykurovacie rozvody a vykurovacie telesá ústredného kúrenia. V budove dopravnej 
kancelárie bude vybudovaná nová plynová kotolňa,“ konkretizoval Lukáč. 

Súčasťou prestavby je rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov železníc. Niektoré 
práce sa majú realizovať aj na perónovom prístrešku. Cestujúcim po rekonštrukcii pribudne informačný systém 
informujúci o príchodoch a odchodoch vlakov či prípadných meškaniach. V rámci prestavby budú spevnené 
plochy pred a okolo stanice, počíta sa tiež s novými parkovacími plochami. (SITA) 

[Späť na obsah] 
 
 

4. POČASIE POTRÁPILO VÝCHOD 
[23.07.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 2; BEJ, MAR] 



 
 

VÝCHOD Meteorológovia na tretí júlový víkend predpovedali supercelárne búrky, spojené s prívalovými 
zrážkami, krúpami a lokálnymi povodňami. Dve najintenzívnejšie búrkové oblasti sa v nedeľu (21. 7.) nachádzali v 
okrese Poprad a Spišská  Nová  Ves. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre celý Prešovský a 
Košický kraj výstrahu prvého stupňa pred búrkami, pre okresy Poprad a Kežmarok aj druhého stupňa. 

„Najviac zrážok zaznamenali v Starej Lesnej (95 mm), kde sa prehnalo niekoľko búrok a prehánok. Na 
niektorých miestach boli búrky sprevádzané aj krúpami a silným vetrom,“ oznámil SHMÚ. Ako informoval 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, v okresoch Vranov 
nad Topľou, Humenné a Snina odstraňovali popadané stromy, ako aj strhnuté elektrické vedenie. 

(BEJ, MAR) 
[Späť na obsah] 

 
 

5. KAM ZA FUTBALOM 
[23.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 25; JAC] 

 
 

SFZ 
I. liga, 2. kolo – 27. 7., 19. h: Slovan Bratislava – Michalovce. 
II. liga, 2. kolo – 26. 7., 17.30 h: FC Košice – Trebišov, 19. h: Podbrezová – Poprad, 27. 7., 17.30 h: Bardejov 

– Petržalka. 
VsFZ 
III. liga, 1. kolo – 27. 7., 17. h: Vranov – Poprad B, Humenné – Lipany, Spišská  Nová  Ves – Svidník, Stropkov 

– Bardejovská N. Ves, 28. 7., 17. h: Kalša – 1. FC Tatran Prešov, Š. Michaľany – Krompachy, Snina – V. 
Revištia, Plavnica – Giraltovce. 

IV. liga Sever, 1. kolo – 28. 7., 17. h: Demjata – Župčany, Sp. Podhradie – Sp. Belá, Soľ – Fintice, Ľubotice – 
N. Hrušov, Gerlachov – Raslavice, Medzilaborce – St. Ľubovňa, Sabinov – Kračúnovce, Svit – Záhradné. 

IV. liga Juh, 1. kolo – 27. 7., 17. h: Sobrance – Sokoľany, 28. 7., 17. h: Sp. Vlachy – Ťahanovce, Slávia TU 
Košice – Cejkov, Medzev – Kráľovský Chlmec, Pavlovce nad Uhom – Strážske, Čaňa – Geča 73, Kechnec – 
Rudňany, V. Kapušany – AFK Topoľany. 

III. liga SD U19 Východ, 1. kolo – 27. 7., 10. h: Kežmarok – Giraltovce, Stropkov – Sabinov, Košická N. Ves – 
Svidník, KAC Košice – Sp. Belá, St. Ľubovňa – Rožňava, Snina – Janočko Acad., 28. 8., 10. h: Vranov – 
Ľubotice. 

III. liga MD U17 Východ, 1. kolo – 27. 7., 12.15 h: Kežmarok – Giraltovce, Stropkov – Sabinov, Košická N. Ves 
– Svidník, KAC Košice – Sp. Belá, St. Ľubovňa – Rožňava, Snina – Janočko Acad., 28. 7., 12.15 h: Vranov – 
Ľubotice. (JAC) 

[Späť na obsah] 
 
 

6. PODTATRANSKÉ PLAVKYNE POTOCKÁ A SLUŠNÁ S LIMITMI  NA 
VÝZNAMNÉ PODUJATIA 

[23.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 25; Danica Božová] 

 
 

Medaily z letného juniorského slovenského plaveckého šampionátu poputovali i do Košíc, Prešova, Popradu a 
Svitu. 

BRATISLAVA/ POPRAD Viac ako tristo plavcov zo 49 klubov bojovalo o tituly a medaily v 42 disciplínach na 
letnom juniorskom šampionáte v plávaní v 50-metrovom bazéne v Bratislave. 

Na stupeň víťazov sa podarilo postaviť mladým športovcom a športovkyniam z 25 klubov. 
Medaily do Košíc, Prešova, Popradu i Svitu 
Patrili k nim i plavci z Košíc, Prešova, Popradu a Svitu. Najviac medailí na východ priviezli zástupcovia Klubu 

plávania Aquacity Poprad, ktorí vybojovali tri zlaté, štyri strieborné a štyri bronzové medaily. Košičania vybojovali 
jedno zlato, tri striebra a dva bronzy. S bilanciou jedno zlato a tri bronzy sa vrátili reprezentanti metropoly Šariša. 
Skromná dvojčlenná výprava Sviťanov si pod Tatry priniesla jedno zlato a dve striebra. 

Potocká a Slušná so splnenými limitmi 
Okrem titulov a medailí sa bojovalo i o limity na významné medzinárodné podujatia. Na tomto poli sa presadila 

Popradčanka Tamara Potocká a Sviťanka Lilian Slušná. Sedemnásťročná študentka Gymnázia Kukučínova v 
Poprade, reprezentujúca KP Aquacity, pokorila limity na 50 m voľný spôsob (MSJ „B“ a MEJ „ A“) a tiež na 50 m 
motýlik (MSJ „ A“ i MEJ „A“). Štrnásťročná Lilian Slušná z GPO Svit na 50 m voľný spôsob opäť splnila limit na 



EYOF, keď predtým pokorila tento limit v decembri v 25-metrovom bazéne v Spišskej  Novej  Vsi  a v apríli v 50-
metrovom bazéne v Bratislave na Orca cupe. 

Danica Božová 
Foto: 
Lillian Slušná. Foto:(DB) 
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7. ZAHYNUL MARIÁN ŠEF ČÍK, BRANKÁRSKA LEGENDA SPIŠA 
[23.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 28; Jozef Petruška] 

 
 

SPIŠ V piatok zastihla futbalovú verejnosť na Spiši veľmi smutná správa. Vo veku 48 rokov zahynul Marián 
Šefčík z Chraste nad Hornádom. 

„Hovorí sa, že dobrým ľuďom sa stávajú zlé veci. Žiaľ, určite na tom niečo pravdy bude. Po piatkovej 
neuveriteľnej správe z Chraste nad Hornádom o tragickom odchode Mariána Šefčíka si asi každý položí opäť 
veľa otázok o tom, čo je v živote to podstatné. Zbohom, futbalový aj brankársky priateľ, najmä však 
nenahraditeľný človek,“ takto to výstižne a presne opísal na sociálnej sieti manažér FK Spišská  Nová  Ves Patrik 
Brezovaj. 

Zanietený športovec 
Marián Šefčík bol odchovancom a brankárskou legendou z Chraste nad Hornádom. Ani po skončení bohatej 

futbalovej kariéry od futbalu neodišiel. 
Pomáhal ako funkcionár, v klube pracoval takmer na všetkých postoch. Rovnako bol dlhoročným činovníkom 

v štruktúrach Spišského oblastného futbalového zväzu. 
Najviac si ho však pamätáme z priestoru troch žrdí, kde ako brankársky elegán sa podpísal pod najväčšie 

úspechy chrastianskeho futbalu. 
Okrem futbalu sme ho poznali ako výborného diskdžokeja, človeka priateľského, večne usmiateho, ktorý 

miloval futbal, svoju rodinu, svoj kraj a obec. 
Rodine, kamarátom, ako aj pozostalým Mariána Šefčíka vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 
Česť Tvojej pamiatke, Marián! 
Jozef Petruška 
Foto: 
Marián Šefčík. Foto: archív 
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8. Korzárlandu už šéfuje nová vláda 
[23.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; Redakcia] 

 
 

TÁBOR MLADÝCH NOVINÁROVSI DEMOKRATICKY ZVOLIL SVOJICH ZÁSTUPCOV 
Ministerkou krásy sa stala najmladšia účastníčka. 
SLOVENSKÝ RAJ. V detskom letnom tábore Korzarland sa detským premiérom vo verejnom hlasovaní stala 

trinásťročná Aneta Vrábľová (foto na titulnej strane). Vo svojej kampani vsadila na fakt, že tábor absolvovala už 
niekoľkokrát, dokonca si prešla aj rôznymi funkciami vo vláde. Najväčší boj sa „strhol“ o kreslo ministra obrany, 
ktorý bude zodpovedný za správne fungovanie táborovej polície. Aj tento rok sa kresla ujme slečna – Laura 
Simonyáková. Mladí novinári si spomedzi seba vybrali aj ministerku novín. V minulosti túto funkciu zastávala 
tohtoročná detská premiérka, ktorá pomyselné žezlo odovzdala svojej mladšej sestre Olívii Vrábľovej (6). Síce 
ešte nevie písať, ale Korzárik by doplnila najmä fotografiami. Rovnako dôležitú funkciu ministerky diskotéky 
zastáva od soboty Carla Kaifer z Košíc a ministerstvo športu povedie Sally Delbes. Ministerkami krásy, 
samozrejme, chceli byť dievčatá. V silnom súboji získala tento post najmladšia účastníčka tábora, iba päťročná 
Maruška Vrchotová. „Všetky dievčatá v tábore budem česať a pomôžu mi s tým moje kamarátky Olívia, Kvetka a 
Martinka. Chcela by som byť aj ministerkou diskotéky, keďže tie sa mi v tábore páčia najviac, ale to by už bolo na 
mňa veľa,“ doplnila Maruška. 

Zábava pokračovala aj včera 
V rámci týždňa zábavy a hier si obyvatelia letnej detskej krajiny Korzárland na Čingove na vlastnej koži 

vyskúšali aj to, aké je to byť ozajstným novinárom. Reportáže, krátke správy, interview, i to sú novinárske žánre, s 
ktorými sa zoznamovali všetci účastníci tábora. Svojím umením sa budú môcť pochváliť svojim rodičom v sobotu 
pri príchode domov, z tábora si prinesú svoje vlastné noviny, ktoré spoločne vytvoria počas celého trvania 
Korzárlandu. Najmladším v tábore šéfuje oddielová vedúca – ministerka zábavy Martina Cvancigerová. Jej oddiel 
si vymyslel názov Korzárland zvieratká. „Deťom za rodičmi nie je smutno, pripravili sme si pre ne taký program, 
že na rodičov si spomenú až cestou domov. V oddiele mám veľmi šikovné a talentované deti, videli sme to v 



nedeľu, keď sme v tábore hľadali talenty. Rady spievajú, športujú a zabávajú sa plnými dúškami,“ prezradila 
Martina Cvancigerová. „Najviac sa mi v tábore páči prespávanie a sprchy. Poriadne som sa zabavil aj pri hre 
vojna ruží. Smutno za rodičmi mi nie je, mám sa fajn a určite aj oni,“ prezradil sedemročný Lukáš Dzuro z 
Ďurďošíka. Deti si včera ešte vychutnali areál letiska v Spišskej  Novej  Vsi  a večer patril kráse, v tábore vyberali 
spomedzi seba miss a mistra. (red) 
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9. Spišská katolícka charita tiež reaguje na medial izovanú kauzu 
[23.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

 
 

Dodal, že on ani jeho kolegovia z vedenia nemajú na charite zamestnaných svojich rodinných príslušníkov. 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Spišská katolícka charita pravidelne kontroluje svoje denné stacionáre a vedie reálnu 

evidenciu klientov, ktorí tieto zariadenia navštevujú. Uviedol to jej diecézny riaditeľ Pavol Vilček v reakcii na 
medializované správy o kontrolách zo strany štátu v stacionároch na Slovensku. „Sú niektoré veci, ktoré sa 
menia, a nie vždy je jednoduché všetko prerobiť, a teda dodržať všetku legislatívu. Aj vzhľadom na to sme my 
sami počas posledných dvoch rokov z 24 denných stacionárov osem zatvorili a uvažujeme aj nad ďalšími dvoma 
až tromi, pretože ich nedokážeme financovať,“ povedal Vilček. 

Mŕtve duše vraj neevidujú 
Spišská katolícka charita tvrdí, že nemá medzi klientmi takzvané mŕtve duše a vedie podľa diecézneho 

riaditeľa reálnu evidenciu. „Za neobsadené miesta Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR peniaze 
vraciame. Teda tam, kde máme podstav, peniaze vraciame, tam, kde máme nadstav, je to na naše náklady, 
pretože sa to nespriemeruje na organizáciu, ale len na konkrétny denný stacionár a na kvartál,“ vysvetlil ďalej 
Vilček. Zároveň dodal, že ani on, ani jeho kolegovia z vedenia charity nemajú na charite zamestnaných svojich 
rodinných príslušníkov. „Takéto mŕtve duše u nás nenájdete. Každý zamestnanec charity reálne pracuje a 
vykonáva prácu pre núdznych,“ uviedol. 

Ako to funguje 
Stacionár v Spišskej  Novej  Vsi , ktorý v Dome Charitas sv. Kataríny Labouré otvorili v roku 2017, má deväť 

zamestnancov a pomáhajú tam aj dobrovoľníci. Kapacitu má 55 ľudí, ale podľa riaditeľa pre nízky počet 
zamestnancov majú zaregistrovaných 35 klientov. „V júni sme mali síce 34 prijímateľov, ale keďže nechodili 
všetky dni, po prepočítaní sme si mohli nechať príspevok len na 29 prijímateľov. V mesiaci máj sme mali len 33 
prijímateľov, ale reálne odchodili toľko dní, že sme si mohli nechať príspevok za všetkých 33 prijímateľov,“ 
zhodnotil Vilček. Zároveň dodal, že v budúcom roku by chceli v dennom stacionári ponúknuť služby 45 klientom a 
prijať ďalších dvoch zamestnancov. „Samozrejme, poskytujeme tie služby, ktoré sa v zmysle zákona v denných 
stacionároch majú poskytovať, ale aj muzikoterapiu, posilňovanie manuálnych zručností, posilňovanie pamäte a 
organizujeme rôzne akcie,“ doplnil diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity. 

Odhalenia počas kontrol 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odhalilo po kontrolách v júni a júli porušenie pravidiel vo viac 

ako polovici neverejných denných stacionárov. Najčastejšie sa týkali falšovania dochádzky klientov, opakovanej 
neprítomnosti zamestnancov, ale aj poskytovania len čiastočných služieb namiesto celodennej starostlivosti. V 
prípade verejných zariadení odhalili pochybenia v necelej tretine z nich. Celkovo si ministerstvo posvietilo na 52 
denných stacionárov, pričom v siedmich kontrolu vykonali opakovane. Na Slovensku je momentálne 
registrovaných 215 denných stacionárov pre 4 190 klientov. Úlohou zariadení je starať sa o klientov v priebehu 
dňa, v nočných hodinách sú doma alebo v spoločnosti príbuzných. Štát denným stacionárom prispieva sumy od 
70 do 364 eur na klienta za mesiac, pričom táto čiastka závisí od stupňa jeho odkázanosti. (sita) 
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10. Dôveryhodný úrad? NBÚ dal previerky Bonulu aj f irmám s väzbami na 
oligarchov 

[23.07.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 00:00; Aktuality.sk] 
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Starajú sa o to, aby sa nespoľahlivé osoby nedostali k citlivým dátam. Národný bezpečnostný úrad však 
rozdal previerky aj toxickým firmám. 

Jednou z hlavných úloh Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) je preverovať dôveryhodnosť osôb a firiem, 
ktoré potrebujú prístup k utajovaným skutočnostiam. 

Ak prejdú overovacím kolotočom, získajú tzv. bezpečnostnú previerku a prístup k citlivým dátam. Prax však 
ukazuje, že viaceré osoby a firmy s bezpečnostnými previerkami budia skôr podozrenie ako dôveru. 

Jasaňova previerka 
Bezpečnostné previerky od NBÚ vyvolávajú otázniky už dlhodobo. Ukážkovým príkladom je previerka na 

stupeň prísne tajné pre Viliama Jasaňa, šéfa krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na úrade vlády za 
Roberta Fica (Smer-SD). 

Jasaň získal prístup k utajovaným skutočnostiam napriek prepojeniam na rizikových ľudí. Úrad otvoril jeho 
bezpečnostnú previerku až po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď vyplávali na povrch informácie o 
Jasaňových väzbách na Antonina Vadalu. 

Pár dní po otvorení previerky Jasaň stiahol súhlas s oboznamovaním sa s utajovanými skutočnosťami a o 
previerku prišiel. 

Keďže previerky NBÚ pre štátnych zamestnancov nie sú verejné, ich verejná kontrola nie je možná. 
Verejnosť má však aspoň informácie o bezpečnostných previerkach pre firmy. Certifikátom priemyselnej 

bezpečnosti NBÚ aktuálne disponuje viac ako 300 spoločností. Prístup k citlivým dátam s rôznym stupňom 
utajenia majú aj firmy s kontroverzným vlastníckym pozadím. 

V máji sa novým šéfom NBÚ stal jeho dovtedajší námestník Roman Konečný. 
Najväčí prominent: Bonul 
Z viac ako troch stoviek firiem disponuje previerkami na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

najvyššieho stupňa „Prísne tajné“ presne šesť. Bezpečnostá služba Bonul je jedinou zo šestice, ktorá môže 
dokonca postupovať a vytvárať skutočnosti stupňa tajné. Previerka najvyššieho stupňa bola Bonulu predĺžená do 
roku 2023. 

Previerky na stupeň prísne tajné majú aj viacerí zamestnanci Bonulu, patrí medzi nich šéf firmy Miroslav 
Bödör, jeho dcéra Miriam Gombíková a bezpečnostný zamestnanec Róbert Martinka. Previerky na nižší stupeň 
majú ďalšie desiatky zamestnancov Bonulu. 

Previerky dávajú Bonulu náskok v tendroch, kde štát od budúcich dodávateľov vyžaduje oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Firmy, ktoré ich nemajú, sa nemôžu súťaží zúčastniť. 

Bezpečnostná služba z Nitry získala vďaka previerke NBÚ napríklad zákazku ministerstva obrany za takmer 
tri milióny eur na rekonštrukciu kasární pre vojakov styčného tímu NATO. Stavebné práce však napokon nedodal 
víťaz tendra Bonul, ale subdodávateľ – firma Milanko zo Spišskej  Novej  Vsi , ktorá potrebnými previerkami 
nedisponovala. 

Bonul získal vďaka previerke NBÚ aj zákazku na ministersve hospodárstva pod vedením Ľubomíra Jahnátka 
za 3,6 milióna eur. Na túto zákazku potrebovali uchádzači najvyššiu previerku stupňa „Prísne tajné“. 

Výpočet štátnych zákaziek, ktoré získal Bonul vďaka bezpečnostnej previerke, pritom nemusí byť konečný. 
Štát môže mať s firmou nitrianskeho oligarchu Miroslava Bödöra uzavreté aj zmluvy, ktoré sú utajované a 
verejnosť o nich nemá vedomosť. Najväčšia časť utajovaných zmlúv ministerstva obrany sa pritom týka práve 
ochrany predmetov a objektov. 

Sestra Bonulu? 
Previerku so stupňom „Tajné“ má aj ďalšia bezpčnostná služba – Vel Security s väzbami na majiteľa Bonulu. 

Firma totiž patrila dcére Miroslava Bödöra – Miriam Gombíkovej. 
K zmene vlastníkov došlo v roku 2012, odkedy Vel Security oficiálne vlastnia neznámi podnikatelia z Nitry. 
Vel Security aktuálne prešetruje Okresný súd v Žiline pre podozrenie, že do štátneho protischránkového 

registra nezapísala skutočných vlastníkov. Bývalá sestra Bonulu vyhráva zákazky aj v konkurencii s Bonulom. 
Majský i „bašternákovci" 
Prístup k citlivým dátam má aj firma Tanax Trucks, ktorá patrí Jozefovi Majskému. Jeden z hlavných aktérov 

tunelovania nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia si doteraz nevypočul právoplatný 
rozsudok, hoci súd sa začal na jeseň 2004. Dôvodom je Majského zdravotný stav. 

Previerku na úrovni „Dôverné“ má aj firma Bonaire, ktorá stavia v Bratislave luxusnú vilu za milióny eur. 
Viacposchodový komplex na lukratívnej adrese je od začiatku spájaný s podpredsedom parlamentu za Smer-SD 
Martinom Glváčom a odsúdeným daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom. 

Previerkou so stupňom „Tajné“ disponuje tiež Microcomp Jozefa Gála. Spoločnosť získala štátne tendre za 
státisíce eur, ktoré dnes prešetruje polícia. Súťaže vyhlásilo ministerstvo financií pod vedením Jána Počiatka. 
Exministra financií a dopravy pritom spája s Gálom spoločný biznis – firma BG Invest, kde mal svojho času podiel 
aj Bašternák. Ten ho neskôr prepísal na brata Petra Bašternáka. 

Ítečkári s previerkami 
Previerky od NBÚ majú aj firmy, ktoré figurovali v škandalóznych štátnych IT zákazkách. 
Jednou z nich je notoricky známa firma Anext spájaná s Počiatkom a Jozefom Brhelom. Previerkami NBÚ 

disponujú aj bývalé Brhelove firmy DWC Slovakia a Sevitech či firma Beset, ktorá dostala od daniarov 17 miliónov 
eur a nevedno za čo. 

Certifikátom NBÚ sa môže pochváliť aj firma Ditec patriaca bývalému obchodnému spoločníkovi šéfa 
Národnej banky Slovenska a exministra financií za Smer-SD Petra Kažimíra. Ministerstvo financií do nej nalieva 
milióny eur za projekt, ktorý v skutočnosti nikto nepotrebuje. 



Medzi firmami s bezpečnostou previerkou NBÚ je aj spoločnosť Michala Suchobu Allexis. Firma Michala 
Suchobu mohla vďaka certifikátu uzavrieť utajované zmluvy s daniarmi za vyše 20 miliónov eur. Stalo sa tak v 
čase, keď finančnej správe šéfoval Suchobov priateľ František Imrecze. 

Previerku na stupeň „Dôverné“ má aj firma Tempest známa z peňaženkovej kauzy, o ktorej infromoval 
prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko v obave o život po vražde Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej. Špirko na základe výpovede daňového podvodníka Ľuboša Vargu a následného preverenia viacerých 
skutočností zverejnil podozrenia z korupcie na ministerstve vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer-SD). 
Státisíce zo štátnej zákazky, ktorú získala firma Tempest, mali podľa Vargu končiť u „Jana a Roba“. 

Výboh aj zbrojári z SNS 
Previerku na stupeň „Dôverné“ má aj zbrojárska firma Willing, ktorú v minulosti vlastnil oligarcha a priateľ 

Roberta Fica Miroslav Výboh. Spoločnosti Willing sa za Ficových vlád veľmi darilo. 
Ďalšou zaujímavou firmou je Way Industries, ktorá by sa mala podieľať aj na dodávkach pre armádne 

transportéry za stovky miliónov eur. Way Industries má rovnaký stupeň previerky ako Willing a pre zmenu 
napojenie na politikov z SNS – spoluvlastní ju Jozef Marinič, príbuzný vplyvného politika SNS Jaroslava Regeca. 

Tunelovanie tajných 
Previerku na stupeň „Tajné“ získala tiež A - Studio. Ide o firmu známu zo správy o tunelovaní Vojenského 

obranného spravodajstva (VOS), jej autorom je bývalý námestník riaditeľa spravodajskej služby Vladimír 
Suchodolinský. 

A - Studio kúpilo od vojenských tajných dom, ktorý napokon skončil v rukách exnámestníka VOS Ľubomíra 
Benkovského. „Podľa niektorých indícií môžu byť alebo v minulosti boli legalizačnými firmami SIS,“ uvádza sa o 
firme A - Studio v Suchodolinského správe. 

NBÚ: Sme viazaní zákonom 
Národný bezpečnostný úrad trvá na tom, že každá spoločnosť zo zoznamu spĺňa zákonom stanovené 

podmienky. 
„Úrad je pri vykonávaní bezpečnostných previerok viazaný ustanoveniami zákona,“ uviedol úrad vo svojej 

odpovedi. 
NBÚ upozorňuje, že hlavným účelom bezpečnostných previerok je zabrániť osobám, ktoré nezaručujú 

ochranu štátneho záujmu, prístup k utajovaným skutočnostiam. 
„Bezúhonnosť podnikateľa je len jeden z atribútov posudzovania spôsobilosti podnikateľa na ochranu 

utajovaných skutočností. Okrem bezúhonnosti úrad pri vykonávaní bezpečnostnej previerky posudzuje, či je 
podnikateľ spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, ekonomicky stabilný a bezpečnostne 
spoľahlivý,“ pokračuje stanovisko NBÚ. 

Podnet na preverenie údajov firmy Vel Security v protischránkovom registri podal autor článku. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. MAMIČKY A ODBORNÍCI SA V HODNOTENÍ PÔRODNÍC ROZIŠLI 
[22.07.2019; Trnavské noviny; Zaujalo nás; s. 6; Ján Krempaský;Lenka Štepáneková] 

 
 

Kým podľa mamičiek bola najlepšou pôrodnicou v Trnavskom kraji tá v Skalici, z expertného hodnotenia vyšla 
v rámci kraja najlepšie pôrodnica v Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede. 

TRNAVA 
Aj tento rok sa najlepšou pôrodnicou na Slovensku stala súkromná Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica 

Koch v Bratislave. Zhodli sa na tom rodičky a experti. 
Rebríček najlepších pôrodníc podľa ich hodnotenia zverejnili zdravotnícky think-tank Health Policy Institute 

(HPI) a portál rodinka.sk. 
Na prvom mieste spoločného hodnotenia sa ocitli aj pôrodnice v nemocniciach v Liptovskom Mikuláši, 

Humennom a univerzitná nemocnica v Martine. Pozíciu medzi najlepšími si okrem Kocha udržal iba Martin. 
Fakultná nemocnica v Trnave sa so svojou pôrodnicou medzi najlepšie nedostala, podľa hodnotenia mamičiek 

je v kraji najlepšia pôrodnica v Skalici, experti najkladnejšie ohodnotili pôrodnicu v Dunajskej Strede. 
V ôsmom ročníku dotazníkovej ankety a expertného hodnotenia na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk 

hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek. 
Dotazníky vyplnilo aj všetkých 51 slovenských pôrodníc. 
„Na základe komunikácie s jednotlivými oddeleniami vidím, ako sa zlepšuje povedomie o porovnávaní kvality. 

Pôrodnice už berú ako vec prestíže, že sú vyhodnocované v našom rebríčku,“ povedal pre portál šéf HPI Tomáš 
Szalay. 

Matky chcú skorý kontakt s deťmi 
Z dotazníka pre matky so 14 otázkami vyplýva, že najviac si v pôrodniciach cenia možnosť, aby ich mohol pri 

pôrode niekto sprevádzať. 
Slovensko zostáva poslednou krajinou Európskej únie, v ktorej sa v niektorých pôrodniciach stále musí za 

sprevádzajúceho pri pôrode platiť. 
Matky vysoko hodnotili aj odbornosť zdravotníckeho personálu a vybavenie pôrodnice. 
Najmenej spokojné boli s tým, ako personál pôrodníc hneď po pôrode prikladá dieťa k matke. Skúsenosť s 

tým, že dieťa priložia k matke hneď, malo iba 77 percent rodičiek. 



Ešte menej, iba približne dve tretiny opýtaných mohli byť s dieťaťom prvé dve hodiny po pôrode. 
Matky neboli spokojné ani s tým, ako im personál nemocníc pomáha, aby začali čo najskôr dojčiť. 
„Každá piata matka odchádza z pôrodnice bez toho, aby sa jej dostalo podpory a edukácie v dojčení. 

Novorodenci sú dokrmovaní umelým mliekom, čo matkám aj bábätkám sťažuje štart,“ píše portál rodinka.sk. 
Nevôľa rodičiek prevláda aj v tom, že im personál pôrodníc nedostatočne načúva a nereaguje na ich 

individuálne potreby. 
Niektoré pôrodnice majú veľmi málo pôrodov 
Z prieskumu tiež vyplýva, že niektoré pôrodnice majú tak málo pôrodov, že keby sa uplatnil princíp ich 

minimálneho počtu, ako navrhuje pripravovaná stratifikácia nemocníc, niektoré by zanikli. 
Ministerka zdravotníctva za Smer Andrea Kalavská navrhuje, aby v pôrodnici mali najmenej 640 pôrodov 

ročne. Dnes to nespĺňajú pôrodnica v Revúcej, Snine, Kráľovskom Chlmci, Myjave a Brezne. 
V pôrodnici v Revúcej je najvyššia úmrtnosť novorodencov, 2,4-percentná. Na slovenské pomery je vysoká aj 

na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Prešove a v pôrodnici v Kežmarku. 
—- 
Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek 
K

raj 
Pôrodnica Hodnot

enie 
B

A 
Sanatórium KOCH 86,3 % 

B
B 

Nemocnica s poliklinikou Brezno 83,8 % 

K
E 

NsP Spišská  Nová  Ves 94,5 % 

N
R 

Nemocnica Topoľčany 86,2 % 

P
O 

Nemocnica a. g. L. Svobodu 
Svidník 

92,8 % 

T
N 

NsP Považská Bystrica 93,9 % 

T
T 

NsP Skalica 86,4 % 

Z
A 

FNsP Žilina 95.9 % 

Tabuľka: Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia 
K

raj 
Pôrodnica Hodnot

enie 
B

A 
Univerzitná nemocnica Bratislava - 

Ružinov 
88,2 

B
B 

NsP Brezno 76,3 

K
E 

Nemocnica Košice-Šaca 75,2 

N
R 

NsP Levice 70,1 

P
O 

Nemocnica A. Leňa Humenné 85,5 

T
N 

Fakultná nemocnica Trenčín 88,6 

T
T 

NsP Dunajská Streda 74,8 

Z
A 

Univerzitná nemocnica Martin 81,1 

Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2018 
pôrodnica počet 

pôrodov 
Bratislava - 

Antolská 
3 239 

Bratislava - 
Ružinov 

2 975 

Trenčín 2 242 
Bratislava - 

Kramáre 
2 036 

Košice - Šaca 1783 
pôrodnica počet 

pôrodov 
Revúca 242 
Snina 310 



Kráľovský 
Chlmec 

357 

Myjava 425 
Brezno 508 
Tabuľka: Pôrodnice s najväčším a najmenším podielom cisárskych rezov za rok 2018 
pôrodnica podiel cis. 

rezov 
Nové Zámky 47,3% 
Nitra 46,2% 
Komárno 45,6% 
Topoľčany 45,0% 
Bratislava - 

Antolská 
42,4% 

pôrodnica podiel cis. 
rezov 

Partizánske 14,6% 
Trenčín 15,5% 
Rimavská 

Sobota 
15,6% 

Kežmarok 17,2% 
Spišská  Nová  

Ves 
17,5% 

[Späť na obsah] 
 
 

12. TRENČIANSKA PÔRODNICA OPÄ Ť VYHRALA HODNOTENIE EXPERTOV 
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Mamičky tento rok vyzdvihli aj pôrodnicu v Považskej Bystrici. 
TRENČÍN Trenčiansku pôrodnicu vyhodnotili experti ako najlepšiu na Slovensku. Tento titul získala v 

prieskume Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom Rodinka.sk už šiestykrát. 
Celkové hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí, v prvej sa portál rodinka.sk pýta rodičiek, ako hodnotia 

svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko. 
Na základe ich hodnotenia potom zostavuje rebríček hodnotenia mamičiek. 
HPI komunikuje s pôrodnicami a vyhodnocuje medicínske indikátory kvality, z nich zostavuje výsledky v 

expertnom hodnotení. Obe hodnotenia sa následne spájajú v celkovom hodnotení. 
Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať 

ich potrebám žien a ich detí. 
Dlhodobá politika pôrodnice 
Prvenstvo v hodnotení expertov obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Tento titul získala už v rokoch 2017, 

2016, 2013 a 2012. Podľa Tomáša Szalaya z HPI je za úspechom trenčianskej pôrodnice vedenie jej primára 
Petra Kaščáka. 

„Má cieľ a svoju víziu, priviedol k nej aj svojich zamestnancov, lekárov, sestry a snaží sa k nej priviesť aj 
pacientky, aby sa z medicínskeho pohľadu rozhodovali správne. Mierim v tejto chvíli najmä na oblasť cisárskych 
rezov,“ povedal Szalay. 

Rovnako ako vlani sa Trenčín v počte cisárskych rezov umiestnil na druhom mieste, najmenej cisárskych 
rezov urobili za minulý rok v pôrodnici v Partizánskom,14,6 percenta, v Trenčíne sa týmto spôsobom narodilo 
15,5 percenta detí. 

Práve nízkym počtom cisárskych rezov sa podľa Szalaya trenčianska pôrodnica odlišuje od väčšiny pôrodníc 
na Slovensku. 

„Toto je dlhodobá politika tejto pôrodnice, znižovať ich počet a odrádzať rodičky od dobrovoľne zvolených 
cisárskych rezov. Tie totiž so sebou prinášajú aj množstvo rizík, je to reálna operácia. Je množstvo štúdií, ktoré 
hovoria o tom, že to nemá dobre následky pre ďalší vývin dieťaťa, ktoré prirodzene neprešlo pôrodnými cestami,“ 
dodal Szalay. 

Podľa primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka je za dlhoročnou dominanciou Trenčína 
viacero faktorov. „V Trenčíne je dobrá situácia čo sa týka kapacity a zázemia pôrodnice. Dôležitejšia je ale 
celková filozofia, to ako sa pristupuje k pacientkam a k medicíne,“ hovorí Kaščák. Svoju rolu podľa neho zohráva 
aj mladý kolektív a dostatok lekárov. 

„Jedna vec je bezpečný a medicínsky správne vedený pôrod, druhá je komunikácia s rodičkou a prístup. Tu 
sa to určite zlepšilo. Samozrejme, vždy je aj niekto nespokojný, ale sťažností výrazne ubúda,“ skonštatoval. 

V Trenčíne už rodičkám pomáha aj psychologička 
V Trenčíne podľa neho tím lekárov stále zachytáva odborné trendy k prístupu k rodičkám. 
„Lekári cestujú po svete, vzdelávajú sa, publikujú, prednášajú a analyzujeme svoje dáta. Som rád, že to vďaka 

kolektívu pôrodníckemu aj neonatologickému takto dopadlo,“ povedal. 



Tento rok v pôrodnici zamestnali na plný úväzok psychologičku. „Je to významný krok, ktorý pomáha riešiť 
menšie konflikty, komunikuje s rodičkami, ktoré majú niekedy inú predstavu o veciach. Umožnili sme bonding pri 
cisárskom reze a snažíme sa získať titul baby - friendly hospital, respektíve mother - friendly hospital,“ dodal 
Kaščák. 

Trenčianska nemocnica je aktuálne tretia najväčšia na Slovensku čo sa týka počtu pôrodov. V roku 2018 bolo 
v 51 slovenských pôrodniciach spolu 56 478 pôrodov. Oproti predchádzajúcemu kroku ide o pokles o 995 
pôrodov. V priemere pripadá na jednu pôrodnicu 1 107 pôrodov za rok. 

V trenčianskej pôrodnici ich bolo 2 242, čo je 162 viac ako minulý rok. Rovnako ako vlani, najmenej pôrodov 
bolo v Revúcej (242), najviac v Bratislave-Petržalke (3 239). 

Mamičky vyzdvihli Považskú Bystricu 
Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. V 

samostatnom hodnotení mamičiek skončila na prvom mieste Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. 
Druhá najlepšia je podľa mamičiek Nemocnica s poliklinikou v Spišskej  Novej  Vsi , tretia Nemocnica s 

poliklinikou v Považskej Bystrici. 
Prostredníctvom dotazníkov hlasovalo 2839 matiek. 
V hodnotení mamičiek predbehla trenčiansku pôrodnicu pôrodnica z Považskej Bystrice. 
Prečo známkovanie matiek nekorešponduje s expertným hodnotením? Podľa Kristíny Kováčikovej z portálu 

rodinka.sk získali o 90 hodnotení viac od mamičiek z Trenčína. 
„Čím viac vyplnených dotazníkov, tým objektívnejšia vzorka odpovedí sa nám naskytne,“ povedala. 
Matky dostávajú 14 otázok, aby sa vyjadrili k spokojnosti so svojím pôrodom. Namiesto pätnástej otázky majú 

možnosť napísať vlastnými slovami, aká bola ich skúsenosť v pôrodnici. 
„K trenčianskej pôrodnici sa mamy vyjadrovali veľmi kladne. Jednej mamičke chýbal ku krajšiemu zážitku 

napríklad televízor, pričom v iných pôrodniciach po Slovensku sa mamy sťažovali na chýbajúce sprchy, wc, 
toaletný papier, takže televízor je naozaj z kategórie tých rozmarných. K zážitku z Považskej Bystrice napísala 
jedna mamička, že jej chýbalo viac súkromia, ´nie aby mi počas kontrakcií behali za chrbtom 
upratovačky´,“skonštatovala Kováčiková. 

Z dotazníka vyplynulo, že najväčší rozdiel medzi Považskou Bystricou a Trenčínom je v spokojnosti matiek s 
predpôrodnou prípravou. Považská Bystrica získala 91,54 percenta oproti Trenčínu, ktorý mal len 72,92 percenta. 

Naopak, v Považskej Bystrici mamy nie sú spokojné s tým, že nemôžu stráviť prvé dve hodiny po pôrode s 
novorodencom (70,37 percenta), v čom má Trenčín navrch - získal 77,92 percenta. Celoslovenský priemer je 
pritom 66,65 percenta. Filozofiou trenčianskej pôrodnice je snaha o čo najmenej cisárskych rezov, ktorá podľa 
Kováčikovej nemusí vyhovovať skupine žien, ktoré nechcú rodiť prirodzene a žiadajú cisársky rez, hoci na to nie 
je indikácia. 

„Tieto ženy môžu potom svoju nespokojnosť prejaviť v negatívnom hodnotení pôrodnice. Želala by som 
trenčianskej pôrodnici viac edukovaných rodičiek, ktoré by boli podporené rodiť prirodzenou cestou aj svojimi 
obvodnými gynekológmi,“ dodala Kováčiková. 

Chýba podpora dojčenia aj skorý kontakt s bábätkom 
Výsledky prieskumu ukázali, že ženy boli najviac spokojné s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, 

odbornosťou zdravotného personálu a vybavením pôrodného traktu. Najviac im chýbala podpora skorého 
kontaktu medzi matkou a dieťaťom, podpora dojčenia a ochota personálu reagovať na ich individuálne potreby. 

„Keďže z výsledkov predošlého ročníka odznela výhrada k predpôrodnej príprave, jej absencii alebo kvalite, 
dobrou správou je, že mnohé pôrodnice jej už venujú zvýšenú pozornosť a ponúkajú rôzne nové kurzy pre 
budúce mamičky. Zmena sa hneď odrazila aj vo väčšej spokojnosti v aktuálnom hodnotení, spokojnosť vzrástla 
až o 10 percentuálnych bodov,“ komentovala šéfredaktorka portálu rodinka.sk Eva Pavlíková. 

Mnohé pôrodnice prechádzali v minulom roku stavebnými rekonštrukciami. Aj s novým prostredím moderných 
pôrodných sál a izieb môže súvisieť pozitívna skúsenosť žien, ktoré hodnotili možnosť prežiť svoj pôrod v 
prítomnosti sprevádzajúcej osoby, túto možnosť malo 92 percent rodičiek. 

Obrat od pozitívnych hodnotení nastáva vo vnímaní citlivého času po pôrode. Mamy sú najmenej spokojné s 
podporou skorého kontaktu s bábätkom, prichádzajú o neopakovateľnú a dôležitú možnosť stráviť so svojím 
dieťaťom výnimočné prvé minúty a hodiny po pôrode. 

Každá piata matka odchádza z pôrodnice bez toho, aby sa jej dostalo podpory a edukácie v dojčení. 
Novorodenci sú dokrmovaní umelým mliekom, čo podľa hodnotenia matkám aj bábätkám sťažuje samotné 

dojčenie. 
Keďže z výsledkov predošlého ročníka odznela výhrada k predpôrodnej príprave, dobrou správou je, že 

mnohé pôrodnice jej už venujú zvýšenú pozornosť. 
EVA PAVLÍKOVÁ, portál Rodinka.sk 
Na snímke zľava prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín Peter Kaščák, prednosta 

gynekologicko-pôrodníckej kliniky v ružinovskej nemocnici Jozef Záhumenský a riaditeľ Nemocnice Leňa 
Humenné Jaroslav Marčišin .Z (TASR) 
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Poprad na ľade. 
Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú sezónu na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . 

Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol iba 
jediný legionár - Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja 
postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra. 

Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s 
tímom. Doteraz pôsobil výlučne v juniorských súťažiach v zámorí. 

O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca Phil Johansson, ktorý, rovnako ako 
Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných legionárov očakávali tréneri počas 
najbližších dní. “V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a 
Fíni Joona Erving a Jesse Pelamo 31. júla,“ prezradil Štolc, ktorý po sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta 
na hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej 
sezóny nebude jednoduché. „Je to veľká zodpovednosť voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba 
preto, aby ju odohral. Aj my určite chceme byť čo najvyššie,” poznamenal Štolc. 

Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch turnajoch. Okrem 
tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po ročnej prestávke. 

Hráči HK Poprad na prvom tréningu: 
Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda 
Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, 

Phil Johansson (skúška) 
Útočníci: Peter Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, 

Matej Paločko, Matúš Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, 
Marek Zagrapan, Nicholas Bondra (umožnené trénovať) 

Program prípravných zápasov HK Poprad: 
Štvrtok, 1. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 
Utorok, 6. augusta: HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Štvrtok, 8. augusta: HK Poprad - Comarch Cracovia 
Sobota, 17. augusta: Sheffield Steelers - HK Poprad 
Nedeľa, 18. augusta: Sheffield Steelers - HK Poprad 
Piatok, 23. augusta: HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce /Tatranský pohár/ 
Sobota: 24. augusta: HK Poprad - Les Aigles de Nice /Tatranský pohár/ 
Nedeľa, 25. augusta: HK Poprad - ??? /Tatranský pohár - o umiestnenie/ 
Piatok, 30. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 
Sobota: 31. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 

[Späť na obsah] 
 
 

14. Po víkendových silných zrážkach klienti pois ťovní postupne nahlasujú 
škody 

[22.07.2019; webnoviny.sk; Aktuality; 20:22; voFinanciach.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/vofinanciach/po-vikendovyc h-silnych-zrazkach-klienti-poistovni-postupne-
nahlasuju-skody/ 

 
 

Ilustračné foto 
pixabay.com 
Problémom pri likvidácii škôd po povodniach či záplavách bývajú veľmi staré poistné zmluvy, ktoré sú 

stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. 
Klienti poisťovní postupne nahlasujú škody, ktoré najmä na severe a východe Slovenska spôsobili víkendové 

búrky spojené s prívalovými zrážkami, krúpami a lokálnymi povodňami. Podľa informácií, ktoré agentúre SITA 
poskytli oslovené poisťovne, klienti nahlasujú hlavne škody na privátnom majetku. Ide napríklad o zaplavenie 
pivníc, garáží, poškodenie striech na rodinných domoch a navlhnutie stien a podláh. Škody sú však aj na 
vozidlách. Poisťovne očakávajú, že počet hlásených škôd sa bude postupne zvyšovať. 

Najviac škôd Allianz-Slovenskej poisťovni klienti nahlásili z okresu Čadca, Poprad a Spišská  Nová  Ves, kde 
kanalizácie nestíhali spracovávať prívaly vody a spätné vystúpenie odpadovej vody zaplavovalo suterény domov, 
pivnice a záhrady. Najväčšie škody voda napáchala podľa Allianzu v kysuckých obciach Raková, Svrčinovec, 



Kyčerka a Olešná. Silné búrky, spojené s bleskami a krupobitím poškodili satelity, vonkajšie televízne antény a 
strešné krytiny. Vietor vyvracal stromy, ktoré poškodili oplotenie a záhradné nábytky. 

Fotodokumentácia pomôže 
„Ak vám zatopilo dom, pivnicu, či garáž, mali by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili zväčšeniu 

rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať. K vybaveniu škodovej 
udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a je vhodné urobiť si aj vlastnú 
fotodokumentáciu,“ hovorí riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqa poisťovne Silvia Vlasková. 

Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová, škody, ktoré na majetku 
napáchajú búrky, vám preplatí poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Dôležité je mať poistené živelné riziká, a to 
vrátane víchrice a krupobitia. Škody na budovách sa kryjú z poistenia nehnuteľnosti, škody na zariadení, nábytku, 
spotrebičoch, či oblečení zasa z poistenia domácnosti. Ak voda či vietor poškodia auto, tieto škody poisťovňa 
preplatí z havarijného poistenia. 

Väčšina poisťovní ponúka k poistke domu či domácnosti bezplatné asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť aj v 
prípade takejto živelnej udalosti. „Asistenčnú službu môžete využiť v prípade nápravy havarijného stavu, ktorý 
spôsobila záplava. Pomôže s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou a v 
prípade núdze zabezpečí aj náhradné ubytovanie,“ uviedla Vlasková z poisťovne Uniqa. 

Pozor na podpoistenie 
Najčastejšou chybou pri poistení majetku je podľa Kukurovej z Generali takzvané podpoistenie. Ide o prípad, 

keď je poistná suma nastavená nižšie, ako je skutočná hodnota majetku. Práve preto sa môže stať, že v prípade 
poistnej udalosti poistné plnenie na pokrytie výdavkov na obnovu nestačí. 

„Treba si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred tridsiatimi rokmi hodnotu 15 tisíc eur, dnes to môže byť 150 
tisíc eur. Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi poistnými sumami veľkým problémom, napriek značným 
škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“ hovorí Vlasková z 
poisťovne Uniqa. 

[Späť na obsah] 
 
 

15. Seniorom rozdávajú záchranné náramky 
[22.07.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Mesto Spišská  Nová  Ves sa rozhodlo pomôcť osamele žijúcim seniorom. V 
minulosti im na dvere namontovali bezpečnostné retiazky, aktuálne im začali rozdávať SOS náramky, ktoré ich 
môžu zachrániť v prípade krízovej situácie.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Náramky pripomínajúce hodinky chce mesto odovzdať štyridsiatim 
seniorom. Prvý z nich dostala sedemdesiatšesťročná dôchodkyňa.“ 

Mária Trnková, prvá majiteľka SOS náramku: „Tu je ten náramok. Si to stlačíte, máte kontaktné osoby, na 
ktoré sa vám jeden, dva, tri, štyri ozvú. A toto je ako pre mňa druhý človek ten strojček, rozumiete, takže toto je 
ozaj dobre.“ 

Pavol Bečiarik, primátor Spišskej  Novej  Vsi  (SNS): „V podstate to funguje ako centrála s prenosným 
telefónom. A na tom telefóne je predvolených päť čísel, ktoré v prípade, že je to klient stlačí, tak sa automaticky 
vytláčajú tie čísla, ktoré sú tam navolené ako v poradí.“ 

Marie Balážová Melníková: „SOS náramok má dosah približne sto metrov a reaguje na pád. Ak sa človek po 
páde dlhšie nehýbe, prostredníctvom náramku sa automaticky spustí alarm a upovedomí príbuznú osobu.“ 

Miroslav Fabini, interný lekár, nemocnica Spišská  Nová  Ves: „Výskyt nežiaducich udalostí, ako nejakých 
cievnych mozgových príhod alebo infarktu alebo arytmie alebo synkop alebo iných závažných komplikácií, môže 
byť často náhly, nečakaný. Takíto pacienti majú pomerne vysoké riziko rôznych závažných, často aj život 
ohrozujúcich komplikácií v domácom prostredí.“ 

Marie Balážová Melníková: „Nové náramky majú jediný cieľ – v prípade problému zabezpečiť rýchlu pomoc.“ 
Miroslav Fabini: „Zmobilizovanie odbornej zdravotnej starostlivosti vo včasnom štádiu je vždycky vítaným 

prvkom. Často aj tá liečba je kratšia a efektívnejšia, ako keď sa celá tá komplikácia časovo predlžuje.“ 
Marie Balážová Melníková: „Ďalšou výhodou SOS náramkov je to, že sú vodotesné a seniori sa s nimi môžu 

pokojne sprchovať. Mesto určilo podmienky, kto má na nich nárok.“ 
Pavol Bečarik: „Musia splniť predpoklady, predovšetkým že sú to samostatne žijúci obyvatelia, že sú už v 

dôchodkovom veku a že majú potvrdenie od lekára, že sú už odkázaní na takúto starostlivosť a na takúto pomoc.“ 
Marie Balážová Melníková: „Mesto doteraz odovzdalo sedem SOS náramkov. Zaplatili ich z mestského 

rozpočtu. Záujemcov o tento bezpečnostný prvok však rapídne pribúda. Samospráva sa preto chce uchádzať o 
granty z ministerstva vnútra.“ 

[Späť na obsah] 
 
 

16. SOS náramky pre seniorov v Spišskej Novej Vsi 
[22.07.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Peter Béreš] 



 
 

Peter Béreš, moderátor: „Samospráva v Spišskej  Novej  Vsi  sa rozhodla pomôcť osamelo žijúcim seniorom. 
V minulosti im na vchodové dvere namontovali bezpečnostné retiazky. Teraz im rozdávajú SOS náramky, ktoré 
im majú pomôcť v prípade krízových situácií.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Náramky pripomínajúce hodinky chce mesto odovzdať štyridsiatim 
dôchodcom. Prvý z nich dostala sedemdesiatšesťročná pani Mária.“ 

pani Mária: „Ten náramok, hej, si to stlačíte, máte kontaktné osoby, na ktoré sa vám jeden, dva, tri, štyri ozvú. 
A toto je ako pre mňa druhý človek ten strojček.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa primátora Spišskej  Novej  Vsi  Pavla Bečarika funguje SOS náramok ako 
centrála s prenosným telefónom.“ 

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská  Nová  Ves: „Na tom telefóne je predvolených päť čísel, ktoré v 
prípade, že to klient stlačí, tak sa automaticky vytáčajú tie čísla, ktoré sú tam navolené ako v poradí.“ 

Marie Balážová Melníková: „SOS náramok má dosah približne sto metrov a reaguje na pád. Ak sa človek po 
páde dlhšie nehýbe, prostredníctvom náramku sa automaticky spustí alarm a upovedomí príbuznú osobu. Interný 
lekár z nemocnice v Spišskej  Novej  Vsi  Miroslav Fabini tvrdí, že výskyt napríklad cievnych mozgových príhod, 
infarktov či arytmií môže byť často náhly a nečakaný, preto je najmä práve pri starších pacientoch vysoké riziko 
život ohrozujúcich komplikácií v domácom prostredí.“ 

Miroslav Fabini, interný lekár: „Zmobilizovanie odbornej zdravotnej starostlivosti vo včasnom štádiu je vždycky 
vítaným prvkom.“ 

Marie Balážová Melníková: „Mesto doteraz odovzdalo sedem SOS náramkov. Zaplatili ich z mestského 
rozpočtu.“ 

[Späť na obsah] 
 
 

17. Škody spôsobené búrkou a víchricou na severe a východe Slovenska sú 
značné 

[22.07.2019; aktuality.sk; Ekonomika; 14:23; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/710456/skody-sposob ene-burkou-a-vichricou-na-severe-a-vychode-
slovenska-su-znacne/ 

 
 

Rearview shot of an unrecognizable little boy and his mother holding hands and walking in the rain outside 
Zdroj: iStockphoto 
Silné búrky spojené s bleskami a krupobitím poškodili satelity, vonkajšie televízne antény či strešné krytiny. 
Búrky, ktoré sa v nedeľu prehnali prevažne východným a severným Slovenskom, zanechali škody najmä na 

privátnom majetku. Najviac škôd hlásili obyvatelia z okresu Čadca, Poprad a Spišská  Nová  Ves, kde kanalizácie 
nestíhali spracovávať prívaly vody a spätné vystúpenie odpadovej vody zaplavovalo suterény domov, pivnice a 
záhrady. Najväčšie škody voda napáchala v kysuckých obciach Raková, Svrčinovec, Kyčerka a Olešná. 

Ako TASR informovala Lucia Muthová z Allianz-Slovenskej poisťovne, voda vo dvore jedného z klientov 
siahala do výšky jedného metra. 

Silné búrky spojené s bleskami a krupobitím poškodili satelity, vonkajšie televízne antény a strešné krytiny. 
Vietor vyvracal stromy, ktoré poškodili oplotenie a záhradné nábytky. Škody hlásené Allianz-SP sú zatiaľ v 
desiatkach a klienti ich začali nahlasovať zväčša od rána. 

Upchaté kanalizácie či dažďové rúry 
Škody, ktoré najmä na severe a východe Slovenska spôsobili víkendové supercelárne búrky, spojené s 

prívalovými zrážkami, krúpami a lokálnymi povodňami, klienti priebežne nahlasujú, informovala UNIQA poisťovňa. 
Taktiež ide najmä o zatopenie pivníc a garáží, ako aj zatečenie domov. 

V rámci škôd na domoch a bytoch klienti hlásili najmä zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo 
vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií či dažďových rúr, čo spôsobilo zaliatie pivníc a garáží. Išlo tiež o 
priame zatopenie vodou následkom zrážok, ale aj vytopenie v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. 

Poškodené sú najmä pivničné priestory a priestory pod úrovňou okolitého terénu. Klienti poisťovne nahlásili aj 
niekoľko škôd, ktoré boli spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez porušené strešné krytiny či obvodový 
plášť domu. 

Niekoľko hlásení sa týka aj poškodenia častí strešných krytín, komínov či satelitných parabol. Škody na 
domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré 
kryje aj živelné pohromy. 

[Späť na obsah] 
 
 



18. FOTO: Poprad čania začali v Spišskej Novej Vsi, na skúške Kana ďan 
Johansson 

[22.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/405702/foto-popradcani a-zacali-v-spisskej-novej-vsi-na-skuske-kanadan-
johansson/ 

 
 

Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú sezónu na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . 
PRVÝ TRÉNING HK POPRAD >> 
Tréning HK Poprad. 
Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol 

iba jediný legionár - Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja 
postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra. 

Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s 
tímom. Doteraz pôsobil výlučne v juniorských súťažiach v zámorí. 

O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca Phil Johansson, ktorý, rovnako ako 
Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných legionárov očakávali tréneri počas 
najbližších dní. 

„V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a Fíni Joona 
Erving a Jesse Pelamo 31. júla,” prezradil Štolc, ktorý po sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta na 
hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej 
sezóny nebude jednoduché. 

„Je to veľká zodpovednosť voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba preto, aby ju odohral. Aj my 
určite chceme byť čo najvyššie,” poznamenal Štolc. 

Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch turnajoch. Okrem 
tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po ročnej prestávke. 

Hráči HK Poprad na prvom tréningu 
Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda 
Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, 

Phil Johansson (skúška) 
Útočníci: Peter Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, 

Matej Paločko, Matúš Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, 
Marek Zagrapan, Nicholas Bondra (umožnené trénovať) 

Program prípravných zápasov HK Poprad 
štvrtok, 1. augusta: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 
utorok, 6. augusta: 
HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 
štvrtok, 8. augusta: 
HK Poprad - Comarch Cracovia 
sobota, 17. augusta: 
Sheffield Steelers - HK Poprad 
nedeľa, 18. augusta: 
Sheffield Steelers - HK Poprad 
piatok, 23. augusta: 
HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce /Tatranský pohár/ 
sobota: 24. augusta: 
HK Poprad - Les Aigles de Nice /Tatranský pohár/ 
nedeľa, 25. augusta: 
HK Poprad - ??? /Tatranský pohár - o umiestnenie/ 
piatok, 30. augusta: 
Riviera Cup vo Francúzsku 
sobota: 31. augusta: 
Riviera Cup vo Francúzsku 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / Finále 
1 
X 
2 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
3 : 2 pp 
HK Nitra Nitra 



(1:1, 0:1, 1:0, 1:0) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
3 : 1 
HK Nitra Nitra 
(0:0, 2:1, 1:0) 
HK Nitra Nitra 
3 : 7 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
(1:2, 2:3, 0:2) 
HK Nitra Nitra 
2 : 1 sn 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
(0:0, 1:0, 0:1, 1:0) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
6 : 2 
HK Nitra Nitra 
(3:1, 2:1, 1:0) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
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19. Poprad čania začali v Spišskej Novej Vsi, na skúške Kana ďan Johansson 
[22.07.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/popradcania-zacali-v-spisskej- novej-vsi-na-skuske-kanadan-johansson-
cl693627.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka 
Spišská  Nová  Ves 22. júla (TASR) - Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú 

sezónu na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k 
dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol iba jediný legionár - Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. 
Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra. 

Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s 
tímom. Doteraz pôsobil výlučne v juniorských súťažiach v zámorí. 

Štefan Fabian: Čaká nás ešte ťažký mesiac 
O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca Phil Johansson, ktorý, rovnako ako 

Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných legionárov očakávali tréneri počas 
najbližších dní. “V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a 
Fíni Joona Erving a Jesse Pelamo 31. júla,“ prezradil Štolc, ktorý po sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta 
na hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej 
sezóny nebude jednoduché. „Je to veľká zodpovednosť voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba 
preto, aby ju odohral. Aj my určite chceme byť čo najvyššie,” poznamenal Štolc. 

František Štolc: Otestujeme všetkých hráčov 
Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch turnajoch. Okrem 

tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po ročnej prestávke. 
Hráči HK Poprad na prvom tréningu: 
Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda 
Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, 

Phil Johansson (skúška) 
Útočníci: Peter Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, 

Matej Paločko, Matúš Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, 
Marek Zagrapan, Nicholas Bondra (umožnené trénovať) 

Patrik Svitana: Bolo to zoznámenie s ľadom 
Program prípravných zápasov HK Poprad: 
Štvrtok, 1. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 
Utorok, 6. augusta: HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Štvrtok, 8. augusta: HK Poprad - Comarch Cracovia 
Sobota, 17. augusta: Sheffield Steelers - HK Poprad 
Nedeľa, 18. augusta: Sheffield Steelers - HK Poprad 
Piatok, 23. augusta: HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce /Tatranský pohár/ 



Sobota: 24. augusta: HK Poprad - Les Aigles de Nice /Tatranský pohár/ 
Nedeľa, 25. augusta: HK Poprad - ??? /Tatranský pohár - o umiestnenie/ 
Piatok, 30. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 
Sobota: 31. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 
 
 

20. Pois ťovne: Po búrke a víchrici na severe a východe SR sú  značné škody 
[22.07.2019; 24hod.sk; Ekonomika; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/poistovne-po-burke-a-vichrici- na-severe-a-vychode-sr-su-znacne-skody-
cl693494.html 

 
 

24hod.sk Ekonomika 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 22. júla (TASR) - Búrky, ktoré sa v nedeľu prehnali prevažne východným a severným Slovenskom, 

zanechali škody najmä na privátnom majetku. Najviac škôd hlásili obyvatelia z okresu Čadca, Poprad a Spišská  
Nová  Ves, kde kanalizácie nestíhali spracovávať prívaly vody a spätné vystúpenie odpadovej vody zaplavovalo 
suterény domov, pivnice a záhrady. Najväčšie škody voda napáchala v kysuckých obciach Raková, Svrčinovec, 
Kyčerka a Olešná. 

Ako TASR informovala Lucia Muthová z Allianz-Slovenskej poisťovne, voda vo dvore jedného z klientov 
siahala do výšky jedného metra. 

Silné búrky spojené s bleskami a krupobitím poškodili satelity, vonkajšie televízne antény a strešné krytiny. 
Vietor vyvracal stromy, ktoré poškodili oplotenie a záhradné nábytky. Škody hlásené Allianz-SP sú zatiaľ v 
desiatkach a klienti ich začali nahlasovať zväčša od rána. 

Škody, ktoré najmä na severe a východe Slovenska spôsobili víkendové supercelárne búrky, spojené s 
prívalovými zrážkami, krúpami a lokálnymi povodňami, klienti priebežne nahlasujú, informovala UNIQA poisťovňa. 
Taktiež ide najmä o zatopenie pivníc a garáží, ako aj zatečenie domov. 

V rámci škôd na domoch a bytoch klienti hlásili najmä zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo 
vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií či dažďových rúr, čo spôsobilo zaliatie pivníc a garáží. Išlo tiež o 
priame zatopenie vodou následkom zrážok, ale aj vytopenie v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. 
Poškodené sú najmä pivničné priestory a priestory pod úrovňou okolitého terénu. Klienti poisťovne nahlásili aj 
niekoľko škôd, ktoré boli spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez porušené strešné krytiny či obvodový 
plášť domu. Niekoľko hlásení sa týka aj poškodenia častí strešných krytín, komínov či satelitných parabol. Škody 
na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, 
ktoré kryje aj živelné pohromy. 

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

 
 

21. V Korzárlande si skúšajú, aké je by ť novinárom 
[22.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Fazekaš] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22173008/v-korzarlande -si-skusaju-ake-je-byt-novinarom.html 

 
 

Deťom smutno nie je, dni sú plné zábavy. 
Okrem zábavy a táborových hier si táborníci v Korzárlande na Čingove na vlastnej koži skúšajú, aké je to byť 

ozajstným novinárom. 
Reportáže, krátke správy, interview, i to sú novinárske žánre, s ktorými sa zoznamovali všetci účastníci 

tábora. 
Svojím umením sa budú môcť pochváliť svojim rodičom už pri príchode domov, z tábora si prinesú svoje 

vlastné noviny, ktoré spoločne vytvoria počas celého trvania Korzárlandu. 
Smutno im nie je 
Najmladším v tábore šéfuje oddielová vedúca – ministerka zábavy Martina Cvancigerová. Jej oddiel si 

vymyslel názov Korzárland zvieratká. 
„Deťom za rodičmi nie je smutno, pripravili sme si pre nich taký program, že na rodičov si spomenú až cestou 

domov. V oddiele mám veľmi šikovné a talentované deti, videli sme to včera, keď sme v tábore hľadali talenty. 
Rady spievajú, športujú a zabávajú sa plnými dúškami,“ prezradila Cvancigerová. 



„Najviac sa mi v tábore páči prespávanie a sprchy. Poriadne som sa zabavil aj pri hre vojna ruží. Smutno za 
rodičmi mi nie je, mám sa fajn, a určite aj oni,“ prezradil sedemročný Lukáš Dzuro z Ďurďošíka. 

Deti si v pondelok ešte vychutnajú areál letiska v Spišskej  Novej  Vsi  a večer bude patriť kráse, v tábore 
vyberú spomedzi seba miss a mistra. 

Recitátorka Matilda si vysúťažila 3. miesto. (zdroj: Martin Fazekaš) 
Tobiasov tanec v súťaži Tábor hľadá talent. (zdroj: Martin Fazekaš) 

[Späť na obsah] 
 
 

22. Pois ťovne: Po búrke a víchrici na severe a východe SR sú  značné škody 
[22.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/ekonomika/burka-a-vichrica-na-s evere-a-vychode/408552-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský 
Silné búrky spojené s bleskami a krupobitím poškodili satelity, vonkajšie televízne antény a strešné krytiny. 

Vietor vyvracal stromy, ktoré poškodili oplotenie a záhradné nábytky. 
Bratislava 22. júla (TASR) - Búrky, ktoré sa v nedeľu prehnali prevažne východným a severným Slovenskom, 

zanechali škody najmä na privátnom majetku. Najviac škôd hlásili obyvatelia z okresu Čadca, Poprad a Spišská  
Nová  Ves, kde kanalizácie nestíhali spracovávať prívaly vody a spätné vystúpenie odpadovej vody zaplavovalo 
suterény domov, pivnice a záhrady. Najväčšie škody voda napáchala v kysuckých obciach Raková, Svrčinovec, 
Kyčerka a Olešná. Ako TASR informovala Lucia Muthová z Allianz-Slovenskej poisťovne, voda vo dvore jedného 
z klientov siahala do výšky jedného metra. Silné búrky spojené s bleskami a krupobitím poškodili satelity, 
vonkajšie televízne antény a strešné krytiny. Vietor vyvracal stromy, ktoré poškodili oplotenie a záhradné nábytky. 
Škody hlásené Allianz-SP sú zatiaľ v desiatkach a klienti ich začali nahlasovať zväčša od rána. Škody, ktoré 
najmä na severe a východe Slovenska spôsobili víkendové supercelárne búrky, spojené s prívalovými zrážkami, 
krúpami a lokálnymi povodňami, klienti priebežne nahlasujú, informovala UNIQA poisťovňa. Taktiež ide najmä o 
zatopenie pivníc a garáží, ako aj zatečenie domov. V rámci škôd na domoch a bytoch klienti hlásili najmä 
zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií či dažďových 
rúr, čo spôsobilo zaliatie pivníc a garáží. Išlo tiež o priame zatopenie vodou následkom zrážok, ale aj vytopenie v 
dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. Poškodené sú najmä pivničné priestory a priestory pod úrovňou 
okolitého terénu. Klienti poisťovne nahlásili aj niekoľko škôd, ktoré boli spôsobené vniknutím atmosférických 
zrážok cez porušené strešné krytiny či obvodový plášť domu. Niekoľko hlásení sa týka aj poškodenia častí 
strešných krytín, komínov či satelitných parabol. Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom 
búrky sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje aj živelné pohromy. 

[Späť na obsah] 
 
 

23. MEJ: Prekážkar Baluch šiel na šampionát skromne , domov sa vrátil s 
bronzovou medailou 

[22.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/405657/mej-prekazkar-b aluch-siel-na-sampionat-skromne-domov-sa-vratil-s-
bronzovou-medailou/ 

 
 

Slovensko má nový prekážkarský talent. Matej Baluch ho potvrdil na atletických majstrovstvách Európy 
juniorov vo švédskom Borase, kde si v nedeľu vybojoval bronzovú medailu. 

V behu na 400 m cez prekážky obsadil tretie miesto v osobnom rekorde 51,26 s. Hneď pri premiérovej účasti 
na vrcholnom podujatí získal cenný kov, čím prekročil predšampionátové ciele. 

„Je to super. Prišli sme sem s malou dušičkou. Hovorili sme si, že postup do finále by bol veľké plus, napokon 
sme to dokázali dotiahnuť až k zisku bronzovej medaily. Z môjho pohľadu je to neskutočný úspech. Maťo sám 
dobre vie, koľko ho to stálo úsilia, koľko tomu obetoval, vynechával v škole a musel potom doháňať. Zaslúži si 
veľké poďakovanie,” neskrýval potešenie s dojatím Baluchov tréner Edmund Kováč, mladší brat niekdajšieho 
vynikajúceho prekážkara Igora Kováča: 

„Som neskutočne rád, že sa nám niečo také podarilo a dúfam, že ho to do budúcnosti ešte viac nakopne a 
ukáže, že aj Slovensko patrí patrí do vyššej úrovne atletiky. Poteší ma, keď mu pritom budem môcť ďalej 
pomáhať. A keď aj nie, tak mu budem vždy držať palce a tešiť sa z jeho úspechov.” 

Edmund Kováč sa venuje Baluchovi necelé štyri roky, keď prevzal prípravu po známom spišskonovoveskom 
trénerovi, funkcionárovi a rozhodcovi, zosnulom Ľudovítovi Strachem. 



Úspešné ťaženie jeho 18-ročného zverenca sledoval aj jeho brat, niekdajší úspešný prekážkar Igor Kováč. 
„Maťov bronz je ďalší skvelý úspech - pre Slovensko, Spiš i môjho brata,” cituje web atletika.sk Igora Kováča, 
jedného z mála belochov s medailou z MS na prekážkarskej stodesiatke. 

„Finále v Borase som sledoval spoločne s otcom a mojím synom, z Maťovho bronzu sme mali všetci 
neskutočnú radosť. Priznám sa, v kútiku duše som dúfal v medailu, no vedel som aj to, že to vo vyrovnanom 
finálovom štartovom poli bude ťažké. Pred finále som ho považoval za jedného zo štyroch-piatich medailových 
adeptov Maťo je totiž vyslovene súťažný typ, čím väčšie preteky, tým lepšie preňho. Navyše som podľa výsledkov 
v posledných troch týždňoch videl, že mu forma postupne graduje.” 

Bronzový medailista z MS 1997 v behu na 110 m prekážok sa vrátil k jednotlivým behom, ktoré doviedli 
Balucha k medaile. „Už stodesiatka naznačila, že behá v pohode a jeho šanca príde na štvorstovke. Moje 
predpoklady sa stopercentne splnili. V rozbehu trochu šetril sily, kontroloval si len priamy postup. Potom 
nasledovalo semifinále, z môjho pohľadu kľúčový Maťov beh v Borase. Zvládol ho výborne. Vo finále, kde sa už 
karty rozdávali nanovo, nemal čo stratiť, mohol len získať - a získal bronz,” dodal pre atletika.sk I. Kováč. 

Člen AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves Baluch vybojoval pre Slovensko len deviatu medailu (1 - 3 - 5) na MEJ v 
ére samostatnosti a druhú v tejto disciplíne, keď napodobnil tretie miesto Borisa Vazovana zo slovinskej Ľubľany 
v roku 1997. 

[Späť na obsah] 
 
 

24. Poprad čania začali v Spišskej Novej Vsi, na skúške Kana ďan Johansson 
[22.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/sport/popradcania-zacali-v-spis skej-novej-v/408673-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš 
Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s 

tímom. 
Spišská  Nová  Ves 22. júla (TASR) - Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú 

sezónu na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k 
dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol iba jediný legionár - Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. 
Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra. Brat Dávida Bondru, ktorý 
po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s tímom. Doteraz pôsobil 
výlučne v juniorských súťažiach v zámorí. O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca 
Phil Johansson, ktorý, rovnako ako Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných 
legionárov očakávali tréneri počas najbližších dní. “V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde 
Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a Fíni Joona Erving a Jesse Pelamo 31. júla,“ prezradil Štolc, ktorý po 
sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta na hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si 
uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej sezóny nebude jednoduché. „Je to veľká zodpovednosť 
voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba preto, aby ju odohral. Aj my určite chceme byť čo 
najvyššie,” poznamenal Štolc. Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch 
turnajoch. Okrem tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po 
ročnej prestávke. Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan 
Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, Phil Johansson (skúška) Útočníci: Peter 
Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, Matej Paločko, Matúš 
Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, Marek Zagrapan, Nicholas 
Bondra (umožnené trénovať) 

Štvrtok, 1. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad Utorok, 6. augusta: HK Poprad - MHK 32 
Liptovský Mikuláš Štvrtok, 8. augusta: HK Poprad - Comarch Cracovia Sobota, 17. augusta: Sheffield Steelers - 
HK Poprad Nedeľa, 18. augusta: Sheffield Steelers - HK Poprad Piatok, 23. augusta: HK Poprad - HK Dukla 
Ingema Michalovce /Tatranský pohár/ Sobota: 24. augusta: HK Poprad - Les Aigles de Nice /Tatranský pohár/ 
Nedeľa, 25. augusta: HK Poprad - ??? /Tatranský pohár - o umiestnenie/ Piatok, 30. augusta: Riviera Cup vo 
Francúzsku Sobota: 31. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 

[Späť na obsah] 
 
 

25. Prívalové povodne ochromili Slovensko: VIDEO Vo da a krúpy narobili 
škody, hasi či v akcii 

[22.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: FB/Poprad na Faceboku;FB/Vysoké Tatry na 
Faceboku;YouTube/Weather of Slovakia by J&J] 



 
https://www.topky.sk/cl/10/1811017/Privalove-povodne -ochromili-Slovensko–VIDEO-Voda-a-krupy-
narobili-skody–hasici-v-akcii 

 
 

STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO - Oblasti stredného a východného Slovenska majú za sebou 
mimoriadne búrlivý víkend. V nedeľu najmä na Orave napršalo do 100 mm zrážok, čo zapríčinilo prívalové 
povodne. Problémy, pod ktoré sa podpísalo nepriaznivé počasie, odstraňovali desiatky hasičov. Šlo hlavne o 
odčerpávanie vody zo zatopených rodinných domov a odstraňovanie popadaných stromov. 

Viacerí obyvatelia Žilinského a Prešovského kraja majú po víkende hlavu v smútku po tom, čo sa predpovede 
meteorológov naplnili. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na nedeľu spočiatku 
vydali výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorú však neskôr zvýšili. 

Druhý výstražný stupeň bol vydaný pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad 
a Kežmarok, kde búrky, ktoré miestami sprevádzalo krupobitie, napáchali značné škody. 

Video zachytáva nepriaznivé počasie v Poprade 
Nepriazeň počasia sa značne prejavila v oblasti Tatier a Oravy. „Najviac zrážok sme zaznamenali v Starej 

Lesnej (95 mm), kde sa prehnalo niekoľko búrok a prehánok. Prívalové zrážky sme zaznamenali v Oravskej 
Lesnej (okres Námestovo, pozn. red.), kde za hodinu spadlo viac ako 62 mm a celkovo takmer 68 mm,“ spresnili 
meteorológovia. 

Video zachytáva krupobitie vo Vysokých Tatrách 
Okrem búrok vydal SHMÚ aj výstrahy prvého stupňa pred prívalovými povodňami. Dotýkala sa regiónov 

Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská  Nová  Ves a Levoča. Žiaľ, predpoklad výskytu sprievodných povodňových 
javov aj mimo tokov sa naplnil. 

Video zachytáva príchod búrky v Trebišove 
Pre lokálne búrky bola potrebná pomoc hasičov aj na viac ako 20 miestach v Žilinskom kraji. Najmä v 

okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš, Žilina, Tvrdošín a Ružomberok. Išlo najmä o odčerpávanie vody zo 
zatopených rodinných domov a odstraňovanie popadaných stromov. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
Ako Prezídium Hasičského a záchranného zboru ďalej spresnilo, najvážnejšia situácia bola v katastri obce 

Raková (okres Čadca), kde sa vybrežil miestny potok. Hasiči tam vyslobodzovali niekoľko uviaznutých osôb z 
vozidiel a odstraňovali popadané stromy a nánosy konárov pre lepší prietok vody. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
Čítajte aj: Čaká nás pekelný týždeň: Na tento deň si dajte pozor! Nesie nástrahy, pred ktorými varujú 

odborníci 
Hlásenia v súvislosti s povodňami prišli aj z okresov Vranov nad Topľou, Humenné a Snina, kde hasiči 

odstraňovali popadané stromy i strhnuté elektrické vedenie. 
Zdroj: FB/Meteo Východ 
Východným Slovenskom sa, navyše, prehnala aj supercelárna búrka. „V okrese Spišská  Nové  Ves sa 

momentálne vyskytuje intenzívna supercelárna búrka. O jej supercelárnej štruktúre svedčia aj jednoznačné 
radarové črty ako radarová nízka odrazivosť v oblasti výstupného prúdu vzduchu či výrazné hook echo,“ 
informoval meteorologický portál iMeteo.sk. 

[Späť na obsah] 
 
 

26. Spišská katolícka charita kontroluje svoje denn é stacionáre pravidelne 
[22.07.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/spisska-katolicka-chari ta-kontroluje-svoje-denne-stacionare-
pravidelne/1827635 

 
 

Poprad 22. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová) 
Spišská katolícka charita pravidelne kontroluje svoje denné stacionáre, a to aj interne. Rovnako vedie aj 

reálnu evidenciu klientov, ktorí tieto zariadenia navštevujú 
Ilustračné foto 
Uviedol to pre agentúru SITA jej diecézny riaditeľ Pavol Vilček v reakcii na medializované správy o kontrolách 

zo strany štátu v stacionároch na Slovensku. „Sú niektoré veci, ktoré sa menia, a nie vždy je jednoduché všetko 
prerobiť, a teda dodržať všetku legislatívu. Aj vzhľadom na to sme my sami počas posledných dvoch rokov z 24 
denných stacionárov osem zatvorili a uvažujeme aj nad ďalšími dvoma až tromi, pretože ich nedokážeme 
financovať,“ povedal Vilček. 

Spišská katolícka charita nemá medzi klientmi takzvané mŕtve duše a vedie podľa diecézneho riaditeľa reálnu 
evidenciu. „Za neobsadené miesta Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR peniaze vraciame. Teda tam, 
kde máme podstav, peniaze vraciame, tam, kde máme nadstav, je to na naše náklady, pretože sa to 
nespriemeruje na organizáciu, ale len na konkrétny denný stacionár a na kvartál,“ vysvetlil ďalej Vilček. 



Zároveň dodal, že ani on, ani jeho kolegovia z vedenia charity nemajú na charite zamestnaných svojich 
rodinných príslušníkov. „Takéto mŕtve duše u nás nenájdete. Každý zamestnanec charity reálne pracuje a 
vykonáva prácu pre núdznych,“ uviedol. 

Stacionár v Spišskej  Novej  Vsi , ktorý v Dome Charitas sv. Kataríny Labouré otvorili v roku 2017, má deväť 
zamestnancov a pomáhajú tam aj dobrovoľníci. Kapacitu má 55 ľudí, ale podľa riaditeľa pre nízky počet 
zamestnancov majú zaregistrovaných 35 klientov. „V júni sme mali síce 34 prijímateľov, ale keďže nechodili 
všetky dni, po prepočítaní sme si mohli nechať príspevok len na 29 prijímateľov. 

V mesiaci máj sme mali len 33 prijímateľov, ale reálne odchodili toľko dní, že sme si mohli nechať príspevok 
za všetkých 33 prijímateľov,“ zhodnotil Vilček. Zároveň dodal, že v budúcom roku by chceli v dennom stacionári 
ponúknuť služby 45 klientom a prijať ďalších dvoch zamestnancov. „Samozrejme, poskytujeme tie služby, ktoré 
sa v zmysle zákona v denných stacionároch majú poskytovať, ale aj muzikoterapiu, posilňovanie manuálnych 
zručností, posilňovanie pamäte a organizujeme rôzne akcie,“ doplnil diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odhalilo po kontrolách v júni a júli porušenie pravidiel vo viac 
ako polovici neverejných denných stacionároch. Najčastejšie sa týkali falšovania dochádzky klientov, opakovanej 
neprítomnosti zamestnancov, ale aj poskytovania len čiastočných služieb namiesto celodennej starostlivosti. V 
prípade verejných zariadení odhalili pochybenia v necelej tretine z nich. Celkovo si ministerstvo posvietilo na 52 
denných stacionárov, pričom v siedmich kontrolu vykonali opakovane. 

Na Slovensku je momentálne registrovaných 215 denných stacionárov pre 4 190 klientov. Úlohou zariadení je 
starať sa o klientov v priebehu dňa, v nočných hodinách sú doma alebo v spoločnosti príbuzných. Štát denným 
stacionárom prispieva sumy od 70 do 364 eur na klienta za mesiac, pričom táto čiastka závisí od stupňa jeho 
odkázanosti. 

[Späť na obsah] 
 
 

27. Poprad čania začali v Spišskej Novej Vsi, na skúške Kana ďan Johansson 
[22.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/popradcania-zacali-v-spi sskej-novej-v/408673-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš 
Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s 

tímom. 
Spišská  Nová  Ves 22. júla (TASR) - Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú 

sezónu na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k 
dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol iba jediný legionár - Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. 
Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra. Brat Dávida Bondru, ktorý 
po troch sezónach v drese HK Poprad zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s tímom. Doteraz pôsobil 
výlučne v juniorských súťažiach v zámorí. O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca 
Phil Johansson, ktorý, rovnako ako Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných 
legionárov očakávali tréneri počas najbližších dní. “V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde 
Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a Fíni Joona Erving a Jesse Pelamo 31. júla,“ prezradil Štolc, ktorý po 
sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta na hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si 
uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej sezóny nebude jednoduché. „Je to veľká zodpovednosť 
voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba preto, aby ju odohral. Aj my určite chceme byť čo 
najvyššie,” poznamenal Štolc. Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch 
turnajoch. Okrem tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po 
ročnej prestávke. Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan 
Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, Phil Johansson (skúška) Útočníci: Peter 
Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, Matej Paločko, Matúš 
Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, Marek Zagrapan, Nicholas 
Bondra (umožnené trénovať) 

Štvrtok, 1. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad Utorok, 6. augusta: HK Poprad - MHK 32 
Liptovský Mikuláš Štvrtok, 8. augusta: HK Poprad - Comarch Cracovia Sobota, 17. augusta: Sheffield Steelers - 
HK Poprad Nedeľa, 18. augusta: Sheffield Steelers - HK Poprad Piatok, 23. augusta: HK Poprad - HK Dukla 
Ingema Michalovce /Tatranský pohár/ Sobota: 24. augusta: HK Poprad - Les Aigles de Nice /Tatranský pohár/ 
Nedeľa, 25. augusta: HK Poprad - ??? /Tatranský pohár - o umiestnenie/ Piatok, 30. augusta: Riviera Cup vo 
Francúzsku Sobota: 31. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 
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28. Spišská katolícka charita: M ŕtve duše v stacionároch nemáme 
[22.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 



 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22172713/spisska-katol icka-charita-mrtve-duse-v-stacionaroch-nemame.html 

 
 

Podľa riaditeľa vedú reálnu evidenciu. 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Spišská katolícka charita pravidelne kontroluje svoje denné stacionáre, a to aj interne. 
Rovnako vedie aj reálnu evidenciu klientov, ktorí tieto zariadenia navštevujú. 
Uviedol to jej diecézny riaditeľ Pavol Vilček v reakcii na medializované správy o kontrolách zo strany štátu v 

stacionároch na Slovensku. 
„Sú niektoré veci, ktoré sa menia, a nie vždy je jednoduché všetko prerobiť, a teda dodržať všetku legislatívu. 

Aj vzhľadom na to sme my sami počas posledných dvoch rokov z 24 denných stacionárov osem zatvorili a 
uvažujeme aj nad ďalšími dvoma až tromi, pretože ich nedokážeme financovať,“ povedal Vilček. 

Mŕtve duše neevidujúSúvisiaci článokV Spišskej  Novej  Vsi  otvorili denný stacionár pre seniorov Čítajte 
Spišská katolícka charita nemá medzi klientmi takzvané mŕtve duše a vedie podľa diecézneho riaditeľa reálnu 

evidenciu. 
„Za neobsadené miesta Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR peniaze vraciame. Teda tam, kde 

máme podstav, peniaze vraciame, tam, kde máme nadstav, je to na naše náklady, pretože sa to nespriemeruje 
na organizáciu, ale len na konkrétny denný stacionár a na kvartál,“ vysvetlil ďalej Vilček. 

Zároveň dodal, že ani on, ani jeho kolegovia z vedenia charity nemajú na charite zamestnaných svojich 
rodinných príslušníkov. 

„Takéto mŕtve duše u nás nenájdete. Každý zamestnanec charity reálne pracuje a vykonáva prácu pre 
núdznych,“ uviedol. 

Ako to funguje 
Stacionár v Spišskej  Novej  Vsi , ktorý v Dome Charitas sv. Kataríny Labouré otvorili v roku 2017, má deväť 

zamestnancov a pomáhajú tam aj dobrovoľníci. 
Kapacitu má 55 ľudí, ale podľa riaditeľa pre nízky počet zamestnancov majú zaregistrovaných 35 klientov. 
„V júni sme mali síce 34 prijímateľov, ale keďže nechodili všetky dni, po prepočítaní sme si mohli nechať 

príspevok len na 29 prijímateľov. V mesiaci máj sme mali len 33 prijímateľov, ale reálne odchodili toľko dní, že 
sme si mohli nechať príspevok za všetkých 33 prijímateľov,“ zhodnotil Vilček. 

Zároveň dodal, že v budúcom roku by chceli v dennom stacionári ponúknuť služby 45 klientom a prijať ďalších 
dvoch zamestnancov. 

„Samozrejme, poskytujeme tie služby, ktoré sa v zmysle zákona v denných stacionároch majú poskytovať, ale 
aj muzikoterapiu, posilňovanie manuálnych zručností, posilňovanie pamäte a organizujeme rôzne akcie,“ doplnil 
diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity. 

Odhalenia počas kontrol 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odhalilo po kontrolách v júni a júli porušenie pravidiel vo viac 

ako polovici neverejných denných stacionároch. 
Najčastejšie sa týkali falšovania dochádzky klientov, opakovanej neprítomnosti zamestnancov, ale aj 

poskytovania len čiastočných služieb namiesto celodennej starostlivosti. 
V prípade verejných zariadení odhalili pochybenia v necelej tretine z nich. 
Celkovo si ministerstvo posvietilo na 52 denných stacionárov, pričom v siedmich kontrolu vykonali opakovane. 
Na Slovensku je momentálne registrovaných 215 denných stacionárov pre 4 190 klientov. 
Úlohou zariadení je starať sa o klientov v priebehu dňa, v nočných hodinách sú doma alebo v spoločnosti 

príbuzných. 
Štát denným stacionárom prispieva sumy od 70 do 364 eur na klienta za mesiac, pričom táto čiastka závisí od 

stupňa jeho odkázanosti. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. SHMÚ upozor ňuje na búrky a povodne na strednom a východnom 
Slovensku 

[21.07.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; Monika Kacejová] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/shmu-upozornuje-na-b urky-povodne-na-strednom-vychodnom-slovensku/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom Slovensku. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy 
Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do nedele do 17.30 h. 

Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 
Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 



S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 
milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 
h. Výstraha prvého stupňa platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese 
Liptovský Mikuláš. 

[Späť na obsah] 
 
 

30. Bronz na atletických MEJ 
[21.07.2019; kosicednes.sk; Iné; 00:00; Dušan Bodnár] 

 
https://kosicednes.sk/sport-ine/bronz-na-atletickyc h-mej/ 

 
 

ilustračné foto: pexels 
Matej Baluch z AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves získal na juniorských majstrovstvách Európy bronzovú 

medailu. 
V behu na 400 metrov cez prekážky dosiahol čas 51,26 sekundy, čím si vytvoril osobný rekord. Zverenca 

Edmunda Kováča vo švédskom Borase prekonali v nedeľňajšom finále len domáci víťaz Carl Bengtström a 
strieborný Brit Seamus Derbyshire. 
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