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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Kde máme najlepšie pôrodnice? 
[25.07.2019; Zdravotnícke noviny; Aktuálne; s. 3; ja] 

 
 

Hodnotenie 
Slovenské pôrodnice hodnotili experti aj mamičky 
Projekt Sprievodca pôrodnicami predstavil už ôsmykrát hodnotenie a porovnanie slovenských pôrodníc. 

Posudzovanie pôrodníc sa aj v tomto ročníku skladalo z dvoch častí. Výsledkom hodnotenia medicínskych 
indikátorov kvality je tzv. expertné hodnotenie, to pripravuje Health Policy Institute (HPI). Výsledkom hodnotenia 
rodičiek o pôrode a starostlivosti o ich bábätko je hodnotenie mamičiek, ktoré spracoval portál rodinka.sk. 
Realizátori projektu pripomínajú, že indikátory a metodika ich vyhodnocovania sa vypracovali v spolupráci so 
Slovenskou gynekologickopôrodníckou spoločnosťou. Do ôsmeho ročníka projektu sa zapojili všetky slovenské 
pôrodnice. 

Expertné hodnotenie 



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

V roku 2018 v 51 pôrodniciach sa vykonalo 56 478 pôrodov. Oproti predchádzajúcemu kroku ide o pokles o 
995 pôrodov. Priemerne pripadá na jednu pôrodnicu 1 107 pôrodov za rok. Rovnako ako vlani najmenej pôrodov 
bolo v Revúcej (242), najviac v BratislavePetržalke (3 239). 

„Tento rok kleslo najvyššie percento cisárskych rezov pod hodnotu priemeru 30 % celkovo a pod 50 % v 
každej pôrodnici, to je veľký úspech oproti minulému roku,“ zhodnotila odborná garantka projektu MUDr. Silvia 
Hnilicová, PhD. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov rozpätie 10 
– 15 %. S. Hnilicová tiež uviedla, že výsledky ukazujú presun rodičiek do lepšie hodnotených pôrodníc. Zároveň 
upozornila na problémy dlhej hospitalizácie po pôrode a neefektívny zber dát. 

Najlepšou pôrodnicou hodnotenou expertmi je Fakultná nemocnica Trenčín. Primár trenčianskej 
gynekologicko-pôrodníckej kliniky MUDr. Peter Kaščák, PhD., spomenul, že od minulého roka zvýšili počet 
lekárov, naďalej poskytujú psychologické poradenstvo a pracujú na komunikácii s neonatológiou. „Umožnili sme 
bonding pri cisárskom reze a snažíme sa získať titul baby-friendly hospital, respektíve mo ther-friendly hospital,“ 
doplnil. 

Mamičky 
Slovenské pôrodnice hodnotilo od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek. Online 

dotazník zahŕňa 14 otázok, ktoré smerujú na tri hlavné oblasti starostlivosti: o ženu počas pôrodu a po ňom a na 
starostlivosť o bábätko. 

Najlepšou pôrodnicou podľa mamičiek bola Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. „Kladieme veľký dôraz 
okrem odbornosti aj na komunikatívnosť a bližšiu spätosť medzi personálom a našimi mamičkami,“ komentoval 
výsledok žilinský primár MUDr. Martin Sudek. K úspechu podľa neho prispela aj obnova priestorov oddelenia i 
pôrodných sál. 

Výsledky tejto časti hodnotenia ukázali, že rodičky 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. 

Celkovo 
V projekte sa výsledky expertného hodnotenia následne spájajú s hodnotením mamičiek do celkového 

hodnotenia. Najlepšie celkové hodnotenie získali pôrodnice v Žilinskom kraji, najnižšie dosiahli pôrodnice v 
Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. (ja) 

— 
Top 3 pôrodnice podľa expertného hodnotenia 
Miesto Pôrodnica Počet bodov zo 100 
1. Fakultná nemocnica Trenčín 88,6 
2. Univerzitná nemocnica Bratislava-Ružinov 88,2 
3. Nemocnica A. Leňa Humenné 85,5 
— 
Top 3 pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek 
Miesto Pôrodnica Hodnotenie 
1. FNsP Žilina 95,9% 
2. NsP Spišská  Nová  Ves 94,5% 
3. NsP Považská Bystrica 93,9% 
— 
Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti – expertné hodnotenie 
Miesto Úroveň neonatologickej starostlivosti Pôrodnica Hodnotenie 
1. I GPN Koch 79,1 
1. II LNsP Liptovský Mikuláš 76,9 
1. III Fakultná nemocnica Trenčín 88,6 
1. III+ Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská 82,9 
— 
Najlepšie pôrodnice na Slovensku podľa úrovne neonatologickej starostlivosti – celkové hodnotenie 
Miesto Úroveň neonatologickej starostlivosti Pôrodnica Hodnotenie 
1. I GPN Koch 165,4 
1. II LnsP Liptovský Mikuláš 170,4 
1. III Nemocnica A. Leňa Humenné 176,0 
1. III+ Univerzitná nemocnica Martin 174,2 
— 
Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2018 
pôrodnica počet pôrodov / pôrodnica počet pôrodov 
Bratislava – Antolská 3 239 / Revúca 242 
Bratislava – Ružinov 2 975 / Snina 310 



Trenčín 2 242 / Kráľovský Chlmec 357 
Bratislava – Kramáre 2 036 / Myjava 425 
Košice – Šaca 1 783 / Brezno 508 
— 
Pôrodnice s najväčším a najmenším počtom pôrodov za rok 2018 
pôrodnica počet pôrodov / pôrodnica počet pôrodov 
Bratislava – Antolská 3 239 / Revúca 242 
Bratislava – Ružinov 2 975 / Snina 310 
Trenčín 2 242 / Kráľovský Chlmec 357 
Bratislava – Kramáre 2 036 / Myjava 425 
Košice – Šaca 1 783 / Brezno 508 

[Späť na obsah] 
 
 

2. V batohu mal marihuanu 
[25.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; tasr] 

 
 

Mladíka obvinili. 
BARDEJOV. Polícia v Bardejove obvinila 21-ročného mladíka zo Spišskej  Novej  Vsi  z prečinu nedovolenej 

výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. O 
prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. „Začiatkom 
júna tohto roku mal mladík v ruksaku, ktorý mal so sebou v obci Andrejová v okrese Bardejov aj na iných 
miestach, omamnú a psychotropnú látku vo väčšom rozsahu. Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope - 
Cannabis, vo vrecúšku s hmotnosťou 2 420 miligramov. Množstvo zodpovedá 13 až 39 bežným jednotlivým 
dávkam drogy, ako aj jeden cigaretový ohorok s hmotnosťou 160 miligramov, čo predstavuje jednu až dve bežné 
dávky drogy," uviedla Ligdayová s tým, že muž je stíhaný na slobode. „Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody až na päť rokov," dodala Ligdayová. (tasr) 

[Späť na obsah] 
 
 

3. Denis Godla - chce ho Slovan aj Banská Bystrica 
[25.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/405899/denis-godla-chc e-ho-slovan-aj-banska-bystrica/ 

 
 

Prokop Tomáš 
Denis Godla má za sebou dve vydarené sezóny vo fínskom tíme KalPa Kuopio. Stabilnú výkonnosť z nich 

potvrdil na domácich majstrovstvách sveta, kde bol trojkou slovenskej reprezentácie. Predpokladalo sa, že 
nebude mať väčší problém nájsť si nový tím, ale je to inak. 

DENISOVI GODLOVI padli na poslednú chvíľu ponuky z Česka a KHL, prioritou ostáva zahraničie 
Niekdajší hrdina reprezentácie do dvadsať rokov, ktorá v roku 2015 získala na juniorskom šampionáte 

bronzové medaily, nemá klub ani na konci júla. Vo Fínsku skončil, v Kuopiu mu nevedeli garantovať lepšiu 
pozíciu. Dohodli sa na rozviazaní posledného roka kontraktu. „Vrátil sa im domáci brankár a povedali mi, že 
nevedia, koľko by som chytal. Tak sme sa nakoniec rozhodli takto,“ povedal nám Godla. 

Po dvadsaťštyriročnom rodákovi z Kežmarku túžia v Slovane Bratislava. „Denisa by sme veľmi radi 
angažovali. Dali sme mu ponuku, ale potrebuje čas na rozmyslenie,“ hovoril manažér „belasých“ Juraj Bakoš. 

Hľadanie brankára je v Slovane logické, keďže ich jediný muž s maskou so skúsenosťami z ligy je Vladislav 
Habal, ktorý v predchádzajúcom období v Košiciach stratil zo svojho lesku. Ambicióznemu klubu nepomohol 
trikrát postúpiť cez prvé kolo play-off. 

Mám 180 centimetrov. Nie som obor, ale už som viackrát dokázal, čoho som schopný. 
Denis Godla 
slovenský hokejový brankár 
NEISTÁ SITUÁCIA SLOVANA 
3 fotky vo fotogalérii 
„Momentálne stále čakám na ponuku. Prioritou ostáva zahraničie. Kontaktovali ma aj zo Slovana, ale chcel by 

som ostať vonku,“ povedal Godla. Pred štyrmi rokmi si zachytal za bratislavský klub v štyroch zápasoch. 
Mladého brankára odrádza situácia Slovana. Klub stále nevie, či bude hrať v novej sezóne najvyššiu domácu 

súťaž. O jeho budúcnosti sa rozhodne na začiatku augusta. „Nechcem sa veľmi vracať na Slovensko. Okrem toho 
v samotnom Slovane nevedia, ako to dopadne. Určite nebudem nič podpisovať, kým neviem, ako na tom klub je.“ 



Podľa našich informácií by trojka Slovenska z posledného svetového šampionátu zvažovala ponuku z 
hlavného mesta viac, ak by mala otvorenú zmluvu. Tú však v Slovane odmietajú. 

Pre Godlu existuje tiež iná slovenská alternatíva. Agenta mu robí športový manažér Banskej Bystrice Július 
Koval a na strednom Slovensku sa aj pripravuje pod vedením známeho kondičného trénera Romana Švantnera. 
„Možno začnem sezónu aj v drese obhajcov titulu. Predsa len tu trénujem a existuje možnosť, že pôjdem s 
klubom na ľad. Svoju budúcnosť by som rád doriešil v najbližších dvoch-troch týždňoch.“ 

PADLI MU PONUKY Z ČESKA A KHL 
3 fotky vo fotogalérii slovenský brankár Denis Godla z KalPa Kuopio pózuje s trofejou po víťazstve 

Spenglerovho pohára Zdroj: TASR/AP 
Niekdajší brankár Spišskej  Novej  Vsi  je ochotný zľaviť zo svojich nárokov. Najprv bolo prioritou podpísať 

kontrakt do zahraničia, kde by mal istotu postu prvého brankára. „Určite by som chcel byť jednotka, ale ak by som 
šiel do kvalitnej ligy, tak by som zobral aj dvojku, kde by som mohol bojovať o prvú pozíciu. Rovnako som to zažil 
vo Fínsku,“ pripomenul. 

Ešte počas svetového šampionátu sa Godla usmieval. Vyzeralo to, že sa posunie do jedného z ambicióznych 
klubov českej extraligy. „Mal som na stole konkrétnu ponuku, ale padlo to na poslednú chvíľu a rovnaké to bolo aj 
v KHL, kde sa niečo črtalo, žiaľ, nevyšlo to. Musím byť trpezlivý. Niekedy si na dobré treba počkať. Ostávam 
pokojný. Hokejový život je aj o tomto,“ dodal talentovaný brankár, ktorému zabralo veľa času čakanie na 
potvrdenie záujmu z KHL. 

Slovenský reprezentant sa počas kariéry borí s predsudkami. Pre jeho nižšiu postavu si ho po spomínanom 
fantastickom úspechu na majstrovstvách sveta do 20 rokov na prelome rokov 2014 a 2015, kde ho vyhlásili za 
najlepšieho brankára turnaja, nevybral nikto v drafte do NHL. 

„Neviem, na čom stroskotávam. Bol som štyri roky vo Fínsku, chytal som pravidelne tamojšiu najvyššiu súťaž. 
Bol som na dvoch majstrovstvách sveta. Na poslednom šampionáte som odchytal dva zápasy. Mali by ma mať 
odsledovaného. Vedia, aký som brankár, čoho som schopný. Mám 180 centimetrov, nie som obor, ale už som 
viackrát dokázal, čo viem a verím, že to ešte ukážem,“ pokračoval s odhodlaním Denis Godla, ktorý by najradšej 
podpísal viacročnú zmluvu. 

„Vždy je lepšie, keď vám ponúknu dlhší kontrakt, aby som sa mohol lepšie zžiť s prostredím. Momentálne som 
však v situácii, že zoberiem aj ročnú zmluvu. Len aby to bolo čím skôr,“ zaželal si náš brankár na záver. 

NAJPRV ZMLUVA, POTOM SVADBA 
Okrem hokejových starostí má Denis Godla aj tie príjemnejšie. Na dovolenke na Maldivách sa v júni zasnúbil 

s dlhoročnou priateľkou Natáliou. „Sme spolu už osem rokov, nastal správny čas, hoci som to plánoval už dlhšie. 
Rád by som si vyriešil hokejovú budúcnosť, potom bude priestor aj na plánovanie svadby,“vravel náš brankár. 

Denník Šport 
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’] }); } 
[Späť na obsah] 



 
 

4. Ťažký boj so skládkami 
[24.07.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Boj s nelegálnymi skládkami neprináša úspechy. Hoci samosprávy smetiská 
neustále odstraňujú, na iných miestach pribúdajú ďalšie. Diváci nás upozornili na mimoriadne veľkú, nelegálnu 
skládku pri obci Bystrany. Enviroaktivista však upozorňuje, nie je ani zďaleka jediná.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Rozkladá sa na ploche najmenej pol hektára. Dá sa tam nájsť čokoľvek. Nechýba 
stavebný odpad, pneumatiky, plastové obaly, sklo, kusy nábytku, elektrospotrebiče, ale napríklad ani odpad 
z cintorína. Práve ten naznačuje, kto by mohol nelegálnu skládku pri Bystranoch zásobovať. Starosta vak poprel, 
že by to bola samotná obec.“ 

František Žiga, starosta obce Bystrany (SRK): „Určite obec tam nevyhodila, ale neviem my sme tam 
zabezpečili, dali sme tam rampu, už nevieme čo s tým máme robiť, ale popratá sa to.“ 

Jozef Slivenský: „To obec bude musieť urobiť, pretože keď sa problémom začnú zaoberať úrady zodpovedné 
za životné prostredie, bezpochyby ktosi dostane poriadnu pokutu.“ 

František Žiga: „Tri dni vieme o tom, že tam je tá skládka, ale pracuje sa na tom, že by sme to vyviezli.“ 
Jozef Slivenský: „Pre obec to nebude lacné. Na nelegálnej skládke pri Bystranoch sú totiž desiatky, možno 

stovky ton odpadu. Proti nelegálnym skládkam spoločnosť bojuje už desiatky rokov Štát a samosprávy na to 
vynaložili už nemalé prostriedky. Efekt je napriek tomu iba čiastočný. Kedysi profesionálny ochranár a dnes 
ekologický aktivista Dušan Bevilaqua nám nelegálnu skládku ukázal priamo v meste Spišská  Nová  Ves a tvrdí, 
že to zďaleka nie je všetko. V okolí by sme ich podľa neho napočítali desiatky.“ 

Dušan Bevilaqua, ekologický aktivista: „Nič nové pod slnkom. Sa to stala z toho taká obohratá platňa, ktorá 
len praská, praská a točí sa na jednom mieste.“ 

Jozef Slivenský: „Koná aj polícia. Len v Spišskonovoveskom okrese vlani zaznamenali trinásť prípadov 
trestných činov proti životnému prostrediu.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach (telefonát): „Doposiaľ bolo obvinenie vznesené dvom osobám. 
Jeden prípad bol ukončený návrhom na podanie obžaloby a v jednom prípade bolo trestné stíhanie v zmysle 
trestného poriadku podmienečne zastavené.“ 

Dušan Bevilaqua: „Sú skládky, sú spaľovne odpadov, recyklujú sa čiastočne odpady, ale vo voľnej prírode to 
skoro nevidieť.“ 

Jozef Slivenský: „Čo by teda mohlo pomôcť? Podľa ekológa zmena myslenia a to čo najskôr.“ 
Dušan Bevilaqua: „Zrejme až keď bude horieť, tak by som povedal, až vtedy sa začne hasiť, ale už pomaly 

nezabrzdíme ten rozbehnutý vlak.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Hradné slávnosti v Starej Ľubovni lákajú témou ženy na tróne 
[24.07.2019; dobrenoviny.sk; 15:51; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/168939/hradne-slavnost i-v-starej-lubovni-lakaju-temou-zeny-na-trone 

 
 

Hlavný program hradných slávnosti sa uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpia aj šermiari a 
sokoliari. 

Hrad Stará Ľubovňa — Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) – V Starej Ľubovni finišujú prípravy na Stredoveké hradné slávnosti. Riaditeľ 

Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík informoval, že od piatka 26. do nedele 28. júla sa bude program na hrade 
niesť v duchu „kráľovskej koruny v ženských rukách“ a návštevníkom porozprávajú legendu o Hedvige a Márii. 

„Píše sa rok 1392, uhorská kráľovná Mária I. sa vybrala na cestu po svojej krajine. V tom istom čase sa jej 
sestra, poľská kráľovná Hedviga I., vybrala do Uhorska na stretnutie so sestrou. Svedkom ich stretnutia mohol byť 
práve hrad Ľubovňa,“ priblížil príbeh Mikulík. Mária I. bola otcom vyvolená na poľský trón. Po smrti staršej sestry 
Kataríny, ktorá mala byť panovníčkou v Uhorsku, si ju šľachta vybrala za svoju kráľovnú. 

Kráľovská koruna na jej hlave nebola stála. K upokojeniu situácie v krajine pomohol jej manžel Žigmund 
Luxemburský, ktorý ju postupne o korunu pripravil. Jej krátky život ukončil pád z koňa. „O to smutnejší, že Mária 
čakala svoje prvé dieťa, ktoré pri páde predčasne porodila a spolu s dieťaťom zomrela." 

Osud mladšej Máriinej sestry Hedvigy bol v mnohom podobný. Po dohode poľskej šľachty s jej matkou, bola v 
roku 1384 korunovaná za poľskú kráľovnú. Za manžela jej vybrali litovské knieža, pohana, ktorého pred sobášom 
spolu s celým jeho národom pokrstili. 



„S manželom vládli rovnoprávne, čo sa Vladislavovi Jagełło nepáčilo. Rovnako ako sestre, aj Hedvige sa stalo 
jej vytúžené tehotenstvo osudným. V roku 1399 predčasne porodila dcéru Alžbetu Bonifáciu. Dievčatko po troch 
týždňoch zomrelo. Iba týždeň po nej skonala aj samotná Hedviga,“ dodáva Mikulík. 

Hlavný program hradných slávnosti sa uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpi šermiarska 
skupina Sarus z Prešova, ShadenProfi Dance Company zo Spišskej  Novej  Vsi  a sokoliarska skupina sv. Bavona 
zo Štiavnických Baní. 

Sprievodným programom budú remeselné trhy v skanzene pod hradom Ľubovňa. Legendu o Hedvige a Márii 
porozprávajú návštevníkom počas nočnej prehliadky, ktorá bude v piatok. Vstupy sa uskutočnia o 21., 21.15, 
21.30 a 21.45 h. „Spestrením programu bude piesková animácia a ohňová show o 22. hodine na hradnom 
nádvorí,“ uzavrel Mikulík. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Polícia obvinila mladíka zo Spišskej Novej Vsi z  drogovej trestnej činnosti 
[24.07.2019; aktuality.sk; Krimi; 14:09; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/710978/policia-obvi nila-mladika-zo-spisskej-novej-vsi-z-drogovej-trest nej-
cinnosti/ 

 
 

Ilustračná snímka 
Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk 
Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope, vo vrecúšku s hmotnosťou 2420 miligramov. 
Polícia v Bardejove obvinila 21-ročného mladíka zo Spišskej  Novej  Vsi  z prečinu nedovolenej výroby 

omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. TASR o tom 
informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. 

„Začiatkom júna tohto roku mal mladík v ruksaku, ktorý mal so sebou v obci Andrejová v okrese Bardejov, ako 
aj na iných miestach, omamnú a psychotropnú látku vo väčšom rozsahu. Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope 
- Cannabis, vo vrecúšku s hmotnosťou 2420 miligramov. 

Množstvo zodpovedá 13 až 39 bežným jednotlivým dávkam drogy, ako aj jeden cigaretový ohorok s 
hmotnosťou 160 miligramov, čo predstavuje jednu až dve bežné dávky drogy," uviedla Ligdayová s tým, že muž 
je stíhaný na slobode. 

„Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na päť rokov," dodala Ligdayová. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Popradskí hokejisti stavili na mladých ambiciózn ych legionárov 
[24.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22174952/popradski-hok ejisti-stavili-na-mladych-ambicioznych-
legionarov.html 

 
 

Šéf klubu Jurinyi verí, že zabojujú o titul. 
Prvý tréning HK Poprad na ľade pred sezónou 2019/20 
(9 fotografií) 
POPRAD. Hokejisti HK Poprad odštartovali prípravu na ľade pred sezónou 2019/20 pod vedením trénera 

Františka Štolca a jeho asistentov Pavla Paukovčeka a Jána Šimka. 
Mužstvo zatiaľ trénuje na zimnom štadióne v Spišskej  Novej  Vsi , keďže ľadová plocha v Poprade ešte nie je 

stopercentne pripravená. 
V kádri kamzíkov došlo v lete k viacerým zmenám. 
Defenzívne rady vystužili Slovinec Aleksandar Magovac, odchovanec Martina Lukáš Matejka, popradský 

rodák Dominik Kramár a zatiaľ na skúšku je pod Tatrami kanadský bek Phil Johansson. 
Do útoku pribudla trojica legionárov Fín Jesse Pelamo, Nór Jrgen Karterud a Francúz Guillaume Leclerc. 
Zo Slovákov sú novými tvárami v popradskej ofenzíve Andreas Štrauch a Matej Paločko. 
Brankársky tandem so skúseným Vošvrdom vytvorí Juraj Halo. 
Paukovček bude dozornou autoritou 
S doterajšou prácou realizačného tímu v letnej príprave je šéf klubu Ľudovít Jurinyi maximálne spokojný. 
„Myslím si, že aj chlapci sú s prípravou spokojní a pracujú na jednotnej myšlienke, ktorou sa uberáme. Tréner 

Štolc dostal od nás dôveru ako hlavný kormidelník, keďže tri roky u nás pôsobil ako asistent. Myslím si, že má 
dostatok skúseností, aby viedol mužstvo,“ povedal Jurinyi a na margo asistentov dodal: 



„Ján Šimko je tréner s potenciálom, ktorého by sme chceli vychovať pre seniorský hokej, kde ešte potrebuje 
zbierať skúsenosti aby sa posunul ďalej. Je však veľmi odborne zdatný a Pavla Paukovčeka určite netreba bližšie 
predstavovať. Ide o bývalého veľmi úspešného hráča, ktorý má predovšetkým skúsenosti s vedením 
extraligových mužstiev a mal by byť staršou dozornou autoritou. V realizačnom tíme je aj tréner brankárov 
Stanislav Salát, ktorý odvádza výbornú prácu aj na pozícii video analytika.“ 

Budú hladní za víťazstvami 
Z letných posíl Popradčanov potešil šéfa klubu najmä návrat obrancu Dominika Kramára, ktorý uplynulých päť 

sezón hrával vo francúzskej najvyššej súťaži. 
„Ide o veľmi spoľahlivého a silového obrancu. Pre obranu by mal byť veľkým prínosom,“ uviedol Jurinyi. 
Vo francúzskom Grenobli bol spoluhráčom Kramára Slovinec Aleksandar Magovac, ktorý bude rovnako od 

nasledujúcej sezóny obliekať popradský dres. 
„Je to univerzálny bek, ktorý v slovinskej reprezentácii hrával aj na presilových hrách.“ 
Na skúške v Poprade je Kanaďan Phil Johansson, ktorý bude mať príležitosť o svojich kvalitách presvedčiť do 

konca prípravy. 
V ofenzíve by sa mali Popradčania opierať aj o výkony legionárov. 
„Leclerc bol vlani najproduktívnejší hráč francúzskej ligy. Je to chlapec, ktorý vyrastal v zámorí a je mu teda 

bližší kanadský štýl hokeja. Je to výborný korčuliar, sledovali sme ho aj na majstrovstvách sveta a brali sme ho do 
tímu aj kvôli jeho schopnostiam strieľať góly. Karterud je nórsky reprezentant, ktorému tesne ušla miestenka na 
MS. Tréner Štolc ho pozná z mládežníckych kategórií, kde ho trénoval. Je to vysoký a silový hráč s dobrou 
strelou. Pelamo je mladý chlapec s výbornou prihrávkou, je veľmi rýchly. Všetci traja sú mladí hráči, ktorí sa chcú 
posunúť ďalej a budú hladní za víťazstvami.“ 

Čaká ich náročný mesiac 
Z mužstva odišiel Dávid Bondra, ktorý sa predstaví v KHL. Jeho brat Nicholas sa pripravuje s kamzíkmi, no už 

na budúci týždeň sa vracia späť do zámoria. 
„Nevylučujem, že by v budúcnosti mohol hrať za Poprad, ale momentálne s nami len trénuje,“ skonštatoval 

Jurinyi. 
Úvodnú časť prípravy na ľade absolvujú popradskí hokejisti na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . 
„Prvý týždeň bude slúžiť najmä na rozkorčuľovanie. Väčšina legionárov sa pripojí až od 1. augusta. Čaká nás 

viacero prípravných zápasov a dôležitá bude najmä druhá fáza, kde hráči strávia veľa času aj pred videom pri 
vysvetľovaní taktiky a rozoberaním signálov. Chlapcov teda čaká náročný mesiac a ja pevne verím, že dostatok 
priestoru na ľade dostanú aj mladí hráči, aby ukázali, čo v nich je.“ 

Vlani sa Popradčania prebojovali až do semifinále, kde podľahli neskoršiemu majstrovi z Banskej Bystrice 2:4 
na zápasy. 

Ambície klubu z východu Slovenska budú aj v nadchádzajúcom súťažnom ročníku vysoké. 
„Ísť do súťaže bez toho, aby som chcel dosiahnuť na víťazstvo by nemalo zmysel. Verím, že aj klubová 

mentalita je nastavená rovnako. Budeme robiť všetko pre to, aby sa nám to podarilo,“ povedal Jurinyi. 
Káder 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). (tasr) 

[Späť na obsah] 
 
 

8. Hradné slávnosti v Starej Ľubovni lákajú témou ženy na tróne 
[24.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/stara-lubovna-na-hradny ch-slavnost/409006-clanok.html 

 
 

Hrad Stará Ľubovňa Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš 
Hlavný program hradných slávnosti sa uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpia aj šermiari a 

sokoliari. 
Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) – V Starej Ľubovni finišujú prípravy na Stredoveké hradné slávnosti. Riaditeľ 

Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík informoval, že od piatka 26. do nedele 28. júla sa bude program na hrade 
niesť v duchu „kráľovskej koruny v ženských rukách“ a návštevníkom porozprávajú legendu o Hedvige a Márii. 
„Píše sa rok 1392, uhorská kráľovná Mária I. sa vybrala na cestu po svojej krajine. V tom istom čase sa jej sestra, 
poľská kráľovná Hedviga I., vybrala do Uhorska na stretnutie so sestrou. Svedkom ich stretnutia mohol byť práve 
hrad Ľubovňa,“ priblížil príbeh Mikulík. Mária I. bola otcom vyvolená na poľský trón. Po smrti staršej sestry 
Kataríny, ktorá mala byť panovníčkou v Uhorsku, si ju šľachta vybrala za svoju kráľovnú. Kráľovská koruna na jej 
hlave nebola stála. K upokojeniu situácie v krajine pomohol jej manžel Žigmund Luxemburský, ktorý ju postupne o 
korunu pripravil. Jej krátky život ukončil pád z koňa. „O to smutnejší, že Mária čakala svoje prvé dieťa, ktoré pri 
páde predčasne porodila a spolu s dieťaťom zomrela." Osud mladšej Máriinej sestry Hedvigy bol v mnohom 



podobný. Po dohode poľskej šľachty s jej matkou, bola v roku 1384 korunovaná za poľskú kráľovnú. Za manžela 
jej vybrali litovské knieža, pohana, ktorého pred sobášom spolu s celým jeho národom pokrstili. „S manželom 
vládli rovnoprávne, čo sa Vladislavovi Jagełło nepáčilo. Rovnako ako sestre, aj Hedvige sa stalo jej vytúžené 
tehotenstvo osudným. V roku 1399 predčasne porodila dcéru Alžbetu Bonifáciu. Dievčatko po troch týždňoch 
zomrelo. Iba týždeň po nej skonala aj samotná Hedviga,“ dodáva Mikulík. Hlavný program hradných slávnosti sa 
uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpi šermiarska skupina Sarus z Prešova, ShadenProfi Dance 
Company zo Spišskej  Novej  Vsi  a sokoliarska skupina sv. Bavona zo Štiavnických Baní. Sprievodným 
programom budú remeselné trhy v skanzene pod hradom Ľubovňa. Legendu o Hedvige a Márii porozprávajú 
návštevníkom počas nočnej prehliadky, ktorá bude v piatok. Vstupy sa uskutočnia o 21., 21.15, 21.30 a 21.45 h. 
„Spestrením programu bude piesková animácia a ohňová show o 22. hodine na hradnom nádvorí,“ uzavrel 
Mikulík. 

[Späť na obsah] 
 
 

9. Mladíka obvinili, mal v batohu marihuanu 
[24.07.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Krimi z regiónu Šariš; 00:00; TASR] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22174555/mladika-obv inili-mal-predavat-marihuanu.html 

 
 

Muža zo Spišskej  Novej  Vsi  chytili v okrese Bardejov. 
BARDEJOV. Polícia v Bardejove obvinila 21-ročného mladíka zo Spišskej  Novej  Vsi  z prečinu nedovolenej 

výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. 
O prípade informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. 
“Začiatkom júna tohto roku mal mladík v ruksaku, ktorý mal so sebou v obci Andrejová v okrese Bardejov aj 

na iných miestach, omamnú a psychotropnú látku vo väčšom rozsahu. Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope - 
cannabis, vo vrecúšku s hmotnosťou 2 420 miligramov. Množstvo zodpovedá 13 až 39 bežným jednotlivým 
dávkam drogy, ako aj jeden cigaretový ohorok s hmotnosťou 160 miligramov, čo predstavuje jednu až dve bežné 
dávky drogy,” uviedla Ligdayová s tým, že muž je stíhaný na slobode. 

“Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na päť rokov,” dodala Ligdayová. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. PREDÁVAL MARIHUANU: 21-ro čného mladíka zo Spišskej Novej Vsi 
zadržali 

[24.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/predaval-marihuanu-21-rocneho- mladika-zo-spisskej-novej-vsi-zadrzali-
cl693988.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bardejov 24. júla (TASR) – Polícia v Bardejove obvinila 21-ročného mladíka zo Spišskej  Novej  Vsi  z prečinu 

nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s 
nimi. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. 

“Začiatkom júna tohto roku mal mladík v ruksaku, ktorý mal so sebou v obci Andrejová v okrese Bardejov, ako 
aj na iných miestach, omamnú a psychotropnú látku vo väčšom rozsahu. Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope 
– Cannabis, vo vrecúšku s hmotnosťou 2420 miligramov. Množstvo zodpovedá 13 až 39 bežným jednotlivým 
dávkam drogy, ako aj jeden cigaretový ohorok s hmotnosťou 160 miligramov, čo predstavuje jednu až dve bežné 
dávky drogy,” uviedla Ligdayová s tým, že muž je stíhaný na slobode. 

“Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na päť rokov,” dodala Ligdayová. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 
 
 

11. Hradné slávnosti v Starej Ľubovni lákajú témou ženy na tróne 
[24.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/hradne-slavnosti-v-starej-lubo vni-lakaju-temou-zeny-na-trone-cl694050.html 



 
 

24hod.sk Z domova 
Hrad Stará Ľubovňa 
Stará Ľubovňa 24. júla (TASR) – V Starej Ľubovni finišujú prípravy na Stredoveké hradné slávnosti. Riaditeľ 

Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík informoval, že od piatka 26. do nedele 28. júla sa bude program na hrade 
niesť v duchu „kráľovskej koruny v ženských rukách“ a návštevníkom porozprávajú legendu o Hedvige a Márii. 

„Píše sa rok 1392, uhorská kráľovná Mária I. sa vybrala na cestu po svojej krajine. V tom istom čase sa jej 
sestra, poľská kráľovná Hedviga I., vybrala do Uhorska na stretnutie so sestrou. Svedkom ich stretnutia mohol byť 
práve hrad Ľubovňa,“ priblížil príbeh Mikulík. Mária I. bola otcom vyvolená na poľský trón. Po smrti staršej sestry 
Kataríny, ktorá mala byť panovníčkou v Uhorsku, si ju šľachta vybrala za svoju kráľovnú. Kráľovská koruna na jej 
hlave nebola stála. K upokojeniu situácie v krajine pomohol jej manžel Žigmund Luxemburský, ktorý ju postupne o 
korunu pripravil. Jej krátky život ukončil pád z koňa. „O to smutnejší, že Mária čakala svoje prvé dieťa, ktoré pri 
páde predčasne porodila a spolu s dieťaťom zomrela." 

Osud mladšej Máriinej sestry Hedvigy bol v mnohom podobný. Po dohode poľskej šľachty s jej matkou, bola v 
roku 1384 korunovaná za poľskú kráľovnú. Za manžela jej vybrali litovské knieža, pohana, ktorého pred sobášom 
spolu s celým jeho národom pokrstili. „S manželom vládli rovnoprávne, čo sa Vladislavovi Jagełło nepáčilo. 
Rovnako ako sestre, aj Hedvige sa stalo jej vytúžené tehotenstvo osudným. V roku 1399 predčasne porodila 
dcéru Alžbetu Bonifáciu. Dievčatko po troch týždňoch zomrelo. Iba týždeň po nej skonala aj samotná Hedviga,“ 
dodáva Mikulík. 

Hlavný program hradných slávnosti sa uskutoční o 11., 13., 15. a 16.30 h. V programe vystúpi šermiarska 
skupina Sarus z Prešova, ShadenProfi Dance Company zo Spišskej  Novej  Vsi  a sokoliarska skupina sv. Bavona 
zo Štiavnických Baní. Sprievodným programom budú remeselné trhy v skanzene pod hradom Ľubovňa. Legendu 
o Hedvige a Márii porozprávajú návštevníkom počas nočnej prehliadky, ktorá bude v piatok. Vstupy sa uskutočnia 
o 21., 21.15, 21.30 a 21.45 h. „Spestrením programu bude piesková animácia a ohňová show o 22. hodine na 
hradnom nádvorí,“ uzavrel Mikulík. 

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

 
 

12. PREDÁVAL MARIHUANU: 21-ro čného mladíka zo Spišskej Novej Vsi 
zadržali 

[24.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/vyrabal-drogy-21-rocn eho-mladika-zo/408965-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica 
Začiatkom júna tohto roku mal mladík v ruksaku, ktorý mal so sebou v obci Andrejová v okrese Bardejov, ako 

aj na iných miestach, omamnú a psychotropnú látku vo väčšom rozsahu. 
Bardejov 24. júla (TASR) – Polícia v Bardejove obvinila 21-ročného mladíka zo Spišskej  Novej  Vsi  z prečinu 

nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s 
nimi. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. 
“Začiatkom júna tohto roku mal mladík v ruksaku, ktorý mal so sebou v obci Andrejová v okrese Bardejov, ako aj 
na iných miestach, omamnú a psychotropnú látku vo väčšom rozsahu. Išlo o vysušené vrcholky rastliny konope – 
Cannabis, vo vrecúšku s hmotnosťou 2420 miligramov. Množstvo zodpovedá 13 až 39 bežným jednotlivým 
dávkam drogy, ako aj jeden cigaretový ohorok s hmotnosťou 160 miligramov, čo predstavuje jednu až dve bežné 
dávky drogy,” uviedla Ligdayová s tým, že muž je stíhaný na slobode. “Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody až na päť rokov,” dodala Ligdayová. 

[Späť na obsah] 
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