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Spišská Nová Ves 
 

1. V ktorej pôrodnici sa mami čkám NAJLEPŠIE RODÍ? 
[30.07.2019; Košice Dnes; Téma dňa; s. 2,3; Monika Kacejová] 

 
 

V Košiciach najlepšie skončila Šaca. V celoslovenskom rebríčku je na piatom mieste, v krajskom tretia. Na 
Rastislavovej chýba nadštandardná pôrodná sála 

V polovici júla zverejnili zdravotnícky think-tank Health Policy Institute (HPI) a portál rodinka. sk rebríček 
najlepšie hodnotených pôrodníc na Slovensku. Ide o ôsmy ročník dotazníkovej ankety, ktorá sa skladá z dvoch 
zložiek – hodnotenia expertov a mamičiek. 

Monika Kacejová 
Slovenské pôrodnice oznámkovalo od vlaňajšieho augusta do konca mája tohto roku 2 839 matiek. Ankety sa 

zúčastnilo všetkých 51 slovenských pôrodníc. Tento rok prieskum opäť vyhrala bratislavská Gynekologicko-
pôrodnícka nemocnica Koch, na čom sa zhodli mamičky aj experti. 

Hodnotia už aj predpôrodnú starostlivosť 
Ako uvádza portál rodinka.sk, webová aplikácia má 14 otázok, ktoré smerujú na tri hlavné oblasti 

starostlivosti: o ženu počas a po pôrode a na starostlivosť o bábätko.  „Keďže z výsledkov predošlého ročníka 
odznela výhrada k predpôrodnej príprave, 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,” komentuje šéfredaktorka portálu  rodinka.sk  Eva Pavlíková, podľa ktorej spokojnosť 
vzrástla o 10 percent.   Chýba skorý kontakt s dieťaťom Najväčší počet bodov získali pôrodnice za umožnenie 
prítomnosti sprevádzajúcej osoby (91,94 %), odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 91,04 %), 
vybavenie pôrodného traktu (89,95 %). Najmenej bodov dostali pôrodnice za podporu skorého kontaktu matky s 
dieťaťom – 77,92 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále a 66,65 % žien bolo so svojim 
dieťaťom aj dve hodiny po pôrode. Za podporu pri dojčení získali pôrodnice 81,74 % a za ochotu personálu 
načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky 85,76 %. 

Šaca je najväčšou v kraji 
Najlepšie pôrodnicou v Košickom kraji podľa hodnotenia mamičiek je Nemocnica Spišská  Nová  Ves. 

Odborníci sa zase zhodli na pôrodnici Nemocnice Košice Šaca, ktorá je zároveň piatou v poradí v počte 
najväčšieho množstva pôrodov (1783) na Slovensku. Práve počet pôrodov podľa primára súvisí s ich vysokým 
umiestnením. „Sme najväčšou pôrodnicou v našom kraji, preto je riešenie komplikácií na našej klinike 
kompetentné. Je všeobecne známe, že počet pôrodov úzko súvisí so schopnosťami a skúsenosťami 
zdravotníckeho personálu, keďže niektoré komplikácie sú zriedkavé a môžu sa vyskytovať 1 na 1000 pôrodov,“ 
uviedol primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Nemocnice Košice-Šaca Erik Dosedla.  Podľa jeho slov majú 
primeranú frekvenciu cisárskych rezov a málo nástrihov hrádze. „Starostlivosť pri predčasných pôrodoch je na 
vysokej úrovni. Máme veľmi nízku frekvenciu popôrodných hysterektómií (vybratie maternice), ktoré vykonávame 
naozaj len v život ohrozujúcich prípadoch,“ dodáva Dosedla. V konečných výsledkoch skončili v kraji tretí, čo je v 
porovnaní s minulým rokom zlepšenie o dve priečky. 

Na Rastislavovej chýba nadštandard 
Z deviatich nemocníc košického kraja skončila vo všeobecnom hodnotení Univerzitná nemocnica L. Pasteura 

(UNLP) na Rastislavovej ulici na šiestom mieste, v porovnaní s minulým rokom je to zlepšenie o dve priečky. Na 
ôsmom mieste je druhá pôrodnica UNLP na Tr. SNP, ktorá si v porovnaní s minulým ročníkom zase pohoršila o 
jedno miesto. Všetky nemocnice v Košiciach umožňujú položenie bábätka na brucho bezprostredne po pôrode, 



prítomnosť otca alebo možnosť zazmluvniť si pôrodníka. Pôrodnici na Rastislavovej chýba podľa rebríčka 
nadštandardná pôrodná sála alebo nadštandardná izba na šestonedelí - v porovnaní s ostatnými dvoma 
košickými pôrodnicami. O stanovisko k výsledkom v ankete sme požiadali aj UNLP, do uzávierky nám 
neodpovedali. 

Nemajú certifikáty  
Všetkým Košickým pôrodniciam  chýba titul „baby friendly hospital“. Ide o iniciatívu Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO), ktorá prostredníctvom tzv. desiatich krokov pomáha motivovať nemocnice na celom svete k 
lepšej podpore dojčenia. Ide o snahu zmeniť zastarané postupy „klasickej“ nemocničnej rutiny, ako je umytie 
novorodenca ihneď po pôrode a až následné priloženie k matke.  Podľa iniciatívy má byť novorodené dieťa len 
zľahka osušené a okamžite priložené k matke a má byť zaistený kontakt „koža na kožu“. V súčasnosti však tento 
certifikát nemá žiadna nemocnica na Slovensku. Košické tieto certifikáty vlastnili, no ich platnosť expirovala pred 
viac než desiatimi rokmi, čiže neboli opäť skontrolované a potvrdené na ďalšie obdobie. Ďalšie hodnotenie 
pôrodníc spustí portál v septembri tohto roku. 

2 839 matiek sa zapojilo do posledného hodnotenia 51 slovenských pôrodníc 
[Späť na obsah] 

 
 

2. V Loli paradi čke si zahrali aj Humen čania 
[30.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; JANA OTRIOVÁ] 

 
 

RÓMSKY AKTIVISTA: NEBOLO ŤAŽKÉ HRAŤ ZLODUCHA, ALE JA SOM INÝ 
Malí herci tiež pochádzajú z Podskalky, Žaneta z karavanu, priateľka hlavnej hrdinky Veronky, bola 

tanečnicou z Gipsy Angels. 
HUMENNÉ. Vo filmovej novinke Loli paradička, ktorá sa okamžite po uvedení do kín stala na východe hitom, 

účinkujú aj Humenčania z osady Podskalka. Hneď niekoľkí. Rómsky aktivista Peter Kudráč sa vžil do roly šéfa 
rómskeho zlodejského a kupliarskeho gangu. Nakradnuté peniaze inkasuje od dvoch chlapcov. Malí herci tiež 
pochádzajú z Podskalky. Sára Marcinová, alias Žaneta z karavanu, priateľka hlavnej hrdinky Veronky, bola 
tanečnicou z Gipsy Angels. Súbor temperamentných tanečníkov účinkuje v komparze na pojarmočnej zábave. 

Našli ich na sociálnej sieti 
Práve súbor Gipsy Angels zaujal na sociálnej sieti tvorcov filmu. „Keď autorská dvojica, scenárista Víťo 

Staviarsky a režisér Rišo Staviarsky zháňali asi pred vyše tromi rokmi niekoho na obsadenie roly Veronky, 
natrafili na nás na sociálnej sieti. Zapáčila sa im jedna naša dievčina. Dohodli sme sa na stretnutí. Tak sa začala 
naša spolupráca,“ hovorí Peter Kudráč. Je preto celkom prirodzené, že keď producentka filmu Marka Staviarska 
hľadala tanečníkov do komparzu, voľba padla na humenský súbor Gipsy Angels. 

Prešiel kamerovou skúškou 
„Neobsadená ostávala ešte jedna rola. Tá moja. Zháňali Róma, sebavedomého s charizmou, šéfa gangu. 

Marka Staviarska sa ma opýtala: Peťo, nemohol by si to zahrať ty, alebo tvoj brat Alex? Hneď sme si to aj 
vyskúšali. Marka natočila náš dialóg na mobil. Ukázala ho režisérovi Rišovi. Tomu som sa viac zapáčil ja a 
rozhodol, že úloha bude moja,“ hovorí o netradičných kamerových skúškach Peter. Aj keď na pódiu sa cíti 
sebaisto, trému nemáva a rád skúša nové veci, o novej skúsenosti, ktorá ho čaká, mal len nejasnú predstavu. 
„Chcel som vidieť, ako to chodí na nakrúcaní, koľko práce je okolo toho. Bol som so štábom v Spišskej  Novej  
Vsi . Nehral som, len som pomáhal,“ hovorí. 

Na prvú klapku 
Scény na jarmoku natáčal na jarmoku v Bardejove, záverečné v karavane na parkovisku v Prešove. „Hral som 

a spieval. Scéna nebola zložitá ani náročná. Do roly som sa vložil celý, nebolo ťažké zahrať zloducha. Vždy sa 
hovorí, že negatívna postava sa hrá najlepšie. Aj v mojom prípade to bolo tak. Musím sa priznať, že sa mi moja 
postava nepáčila, v skutočnosti takýto nie som. Sám som bol prekvapený, že som to dal hneď na prvýkrát, na 
prvú klapku. Pravda, scény sme opakovali viackrát, ale prvá vyšla najlepšie,“ spomína na nakrúcanie Peter. 

Nakrúcali na jarmoku 
Scény na jarmoku v Bardejove opakovali viackrát. „Pasáž, keď idem s gitarou po jarmoku, sme točili 

niekoľkokrát. V stánkoch boli predajcovia, pokrikovali na nás po maďarsky. A my sme chodili hore-dolu. Bolo to 
úsmevné. Nerozptyľovalo ma to, sústredil som sa na to, čo mám robiť, a išlo to,“ hovorí. Scény v karavane 
nakrútili za jeden deň. „Tuším asi za 20 hodín. Až do druhej v noci,“ vraví. 

Uvoľnená atmosféra 
Úspech svojho hereckého debutu pripisuje uvoľnenej a pohodovej atmosfére pri nakrúcaní. „Staviarski sú 

súdržná a priateľská rodina, veľmi dobre sa s nimi spolupracuje. Prostredie bolo uvoľnené, necítil som žiadne 
napätie. Brali to tak, že o nič nejde, nevyjde to na prvýkrát, tak to dáme na druhý, tretí, ikstý pokus. Nedávali nám 
pocítiť žiadnu vlastnú dôležitosť, vedeli, ako s nami, nehercami, pracovať,“ hovorí Peter. Obavy, že by mu úloha 
zloducha pokazila imidž, nemá. „Už ho mám pokazený, lebo sa snažím stále hovoriť pravdu. A to sa nie všetkým 
páči,“ dodáva. Fenomén zlodejských, kupliarskych či žobrajúcich gangov pozná Peter len z tlače a z televízie. 
„Možno niekde na Balkáne to funguje, ale u nás na východnom Slovensku som sa s takým niečím nestretol. 
Nepoznám v mojom okolí ľudí, ktorí by takto žili. Samozrejme, že niečo také neschvaľujem, jednoducho som 
svoju úlohu zahral najlepšie, ako som vedel,“ hovorí. 

Peter: Nemáme sa za čo hanbiť 



Peter chodieva na diskusie s divákmi po premietaní filmu v kinách od začiatku. „Keď sa film po prvýkrát 
prezentoval na festivale v Košiciach, s Rišom Staviarskym sme diskutovali o stereotypoch a o tom, ako ich ľudia 
budú vnímať a či ich prijmú. Mal som z toho trochu obavu. Obával som sa kritiky na rómsku tému, že niekedy 
zaznejú aj tvrdšie slová na ich adresu. Zhodli sme sa na jednej veci, že stereotypy sú vyrovnané. Myslím si, že to, 
čo sa o Rómoch vo filme hovorí, je také všeobecné klišé, sme takí aj onakí, ale v podstate sa nemáme za čo 
hanbiť. Dospeli sme k takému záveru v debatách s mnohými rómskymi aktivistami,“ vraví Peter. 

Stereotypy sú vyrovnané 
Film podľa jeho slov nastavuje zrkadlo tiež majorite. A obraz nie je veľmi lichotivý. „Som toho názoru, že s 

majoritou je to horšie. Vezmite si napríklad rozhovor matky so synom, keď zistí, že Veronka je Rómka. Opakujem, 
že stereotypy sú vyrovnané. Je to film na zamyslenie, nie o Rómoch, ale o majorite, o jej postoji k autoritám, k 
alkoholizmu, k peniazom, k životu. Nie je to len komédia. Vo filme sa ukazuje skutočná realita,“ zdôrazňuje. 
„Zaráža ma, že ľudia sa smejú len z hlášok o Rómoch. Keď ide o majoritu, tak sú v reakcii zdržanlivejší. Sledoval 
som reakcie ľudí v kine, ľudia sa nesmejú, keď ide o majoritu. Prečo sa nesmejú, keď hovoria o sebe samých? 
Berie ma to,“ dopĺňa Peter. 

Pýta si pokračovanie 
Šokujúci záver filmu prekvapil aj jeho samotného. Vidí v tom zámer tvorcov nakrútiť pokračovanie. „Takýto 

záver filmu neočakával nikto. Myslím si, že film sa neskončil happyendom a je v ňom náznak otvoreného konca aj 
preto, že obaja - scenárista aj režisér rátali s tým, že nakrútia aj druhú časť filmu. Neviem, ale ja to tak vnímam. 
Dúfam, že bude ešte druhá časť, obecenstvo si ju vyslovene pýta,“ myslí si. 

Dobré rozhodnutie 
S výsledkom tvorivej práce celého štábu je Peter nadmieru spokojný a spoluprácu s ním neľutuje. Práve 

naopak. Aj keď isté pochybnosti v začiatkoch priznáva. „Keď sme nakrúcali po prvýkrát, nebol som si taký istý, či 
film bude úspešný. Nepoznal som celý scenár, iba svoju pasáž. Nepočítal som s tým, že to bude taký trhák, len 
obyčajný film. Výsledný produkt i reakcie divákov ma príjemne prekvapili. Vidím kopu vypredaných predstavení v 
kinách po celom východnom Slovensku, to ma naozaj dostalo. Bolo dobré rozhodnutie, že sme sa dali spolu do 
partie. Som veľmi rád, že som sa mohol na filme svojou troškou podieľať,“ dodáva. 

Zahral si v študentskom filme 
Je presvedčený o tom, že účinkovanie vo filme a jeho úspech pootvoria mnohým jeho rómskym aktérom 

dvere. „Sára už študuje herectvo na košickom konzervatóriu. Koncom mája sa mi ozvali z Prahy, aby sme spolu s 
bratom účinkovali v dvadsaťminútovom študentskom filme. Hrám takého pohodového týpka, priateľa zhodou 
okolností filmovej Veronky, teda Kamily Mitrášovej. Žijem v ubytovni s kolegom, popíjame víno, tancujeme, 
bavíme sa. Študentský film je o Rómoch,“ hovorí. Na to, že rozpráva plynulo po rómsky, je Peter hrdý. „Tak to má 
byť. U nás v osade Podskalka tak ľudia rozprávajú. Poznám však lokality, kde žijú Rómovia, ale nerozprávajú po 
rómsky. Moje deti po rómsky vedia. Je to každého osobná vec, ako sa s tým vysporiada. My, aktivisti, hovoríme, 
že každý by mal vedieť rozprávať materinskou rečou,“ uzatvára Kudráč. Súboru Gipsy Angels a deťom z osady 
sa spolu s bratom venuje od roku 2014, v rokoch 2015 a 2016 boli laureátmi na ocenenie Roma Spirit. JANA 
OTRIOVÁ 

[Späť na obsah] 
 
 

3. Hasiči mali po búrke viac ako 20 zásahov 
[30.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 10; tasr;sita] 

 
 

Väčšinou odstraňovali popadané stromy a stabilizovali uvoľnené strechy. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hasiči na východnom Slovensku zasahovali v súvislosti s nedeľňajšou večernou 

búrkou neskoro večer v 24 prípadoch. Väčšinou odstraňovali popadané stromy a konáre z ciest, popadané stĺpy, 
alebo poškodené plechové strechy. 

Košický kraj 
V Košickom kraji hasiči zasahovali v 16 prípadoch, a to v okresoch Rožňava, Spišská  Nová  Ves, 

Košiceokolie, Michalovce a Trebišov. Jeden výjazd mali aj v Košiciach. „V obci Trhovište v okrese Michalovce 
vietor uvoľnil plech strechy na trojposchodovej budove. V obci Kašov v okrese Trebišov spadol telekomunikačný 
stĺp," povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach. 
Plech visiaci zo strechy odstránili na Puškinovej ulici v košickom Starom Meste. Pri spadnutých stromoch 
zasahovali v Mlynkách a Smolníku (okres Spišská  Nová  Ves), v Čiernej nad Tisou a Trebišove, Michalovciach, 
Gočaltove (okres Rožňava) a Čižaticiach (okres Košice-okolie). „Viacero stromov sme odstraňovali aj vo Veľkých 
Kapušanoch, kde sme zasahovali aj pri uvoľnenom plechu na streche budovy," dodal operačný dôstojník. 
Hasičská stanica Sobrance mala v nedeľu večer hlásený spadnutý strom na vozovke v obci Bunkovce smerom na 
Nižnú Rybnicu. Veľkokapušianski hasiči zasahovali pri odstraňovaní veľkého stromu na ceste pri Kráľovskom 
Chlmci. Pre prekážku na vozovke v oboch smeroch jazdy sa tvorili kolóny. Na miesto nehody bola privolaná aj 
polícia, ktorá premávku riadila. Hasiči odstránili aj spadnutý strom na ceste smerom na Čierne Pole v okrese 
Michalovce. 

Prešovský kraj 
Hasiči v Prešovskom kraji zasahovali v uplynulých hodinách v ôsmich prípadoch. „Okrem popadaných 

stromov strhlo plech na rovnej streche vo Vyšnom Žipove v okrese Vranov nad Topľou. Niektoré časti budovy 



Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Sabinove prechádzajú rekonštrukciou, čo nevydržalo nápor vetra a časť 
strechy nadvihlo. Nešlo však o nič vážne," uviedol operačný dôstojník KR HaZZ v Prešove. Spadnuté stromy 
odstraňovali v Záborskom (okres Prešov), Hôrke - Kišovciach, Spišskej Teplici (okres Poprad), Plavnici (okres 
Stará Ľubovňa) a Matiaške (okres Vranov n/T.). Okrem toho hasiči v nedeľu zasahovali pri požiari odpadu v 
Humennom a štyroch dopravných nehodách. (tasr, sita) 

[Späť na obsah] 
 
 

4. Umenie prišlo za ľuďmi. V novoveskom parku vystavujú amatéri 
[30.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Prezentujú 60 výtvarných diel i fotografií. 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Mestský park v centre Spišskej  Novej  Vsi  sa od piatkového podvečera stal galerijným 

priestorom. Šesťdesiat výtvarných i fotografických diel tu vystavuje tridsaťosem neprofesionálnych autorov. 
Podujatie Umenie v parku vstúpilo do svojho štvrtého ročníka. S myšlienkou vystavovať diela v mestskom parku 
prišiel Novovešťan Tomáš Cehlár, ktorý takéto výstavy organizoval aj v Bratislave. „Už pri inštalácii bolo 
zaujímavé sledovať, ako sa pri obrazoch a fotografiách zastavujú dôchodcovia, mamičky s deťmi, ľudia, ktorí by 
inak možno do kamennej galérie neprišli. Je potešujúce, že sa tu takto už po štvrtýkrát stretávame, pri našej 
krásnej fontáne v parku, a môžeme prezentovať diela mladých i starších umelcov,“ zdôraznil Cehlár. 

Umenie v parku priťahuje 
Keďže je leto, vystavené diela môžu vidieť aj návštevníci a turisti, prichádzajúci do mesta, prechádzajúc 

novoveským námestím. „Už v minulých ročníkoch sa nám stalo, že nás kontaktovali turisti s tým, že chceli číslo 
na autora fotografií, lebo mali záujem o jeho dielo. Výstava ponúka naozaj veľkú škálu námetov a techník. 
Jedným z cieľov je prezentovať tvorbu neprofesionálnych umelcov a to sa, myslím, darí,“ doplnil Cehlár. 
Vystavené diela vyberala odborná porota zo 150 prihlásených. Súťažilo sa v dvoch kategóriách výtvarné umenie 
a fotografia. Zaujímavosťou je, že v prvej kategórii sa víťazmi stali absolventi mestskej základnej umeleckej školy. 

Víťazné Postavy z tmy 
Postavy z tmy je víťazné dielo kategórie výtvarné umenie. Akrylová maľba je zároveň absolventským dielom 

Miriam Juríkovej (16). Do súťaže ju prihlásila jej učiteľka maľby Dominika Vojtašáková, za čo je mladá umelkyňa 
vďačná. „Bez nej by som to nezvládla. Netrúfla by som sa prihlásiť. Ocenenie som nečakala. Bolo to pre mňa 
veľkým prekvapením. Určite je to motivácia ísť ďalej a pokračovať v tom, čo robím,“ netajila nadšenie Miriam. 
Jana Ogurčáková sa maľbe venuje už roky. Svoje diela vystavovala počas všetkých štyroch ročníkov Umenia v 
parku. Bola už aj medzi ocenenými. „Teší ma, že sa môžem takejto peknej akcie zúčastniť. Umenie sa takýmto 
spôsobom dostane viac medzi ľudí a to je dobré,“ uviedla neprofesionálna výtvarníčka. Tá zlákala vystavovať aj 
svoju dcéru, ktorá prezentuje svoje diela už druhý rok. Umenie v parku bude verejnosti prístupné do polovice 
septembra. Diela sú vystavené pri fontáne pred evanjelickým kostolom. Vystavené diela sú pod drobnohľadom 
kamier mestskej polície. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 
 
 

5. Kanonádu spustili po vylú čení brankára. Šes ť gólov dali za 23 minút 
[30.07.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22177820/kanonadu-sp ustili-po-vyluceni-brankara-sest-golov-dali-za-23-
minut.html 

 
 

Úvodné kolo tretej ligy hodnotí tréner Vranova Ondrej Desiatnik. 
Treťoligová premiéra v Kalši 
(6 fotografií) 
VRANOV NAD TOPĽOU. Dva týždne po začiatku republikových súťaží sa otvorili aj brány futbalových 

štadiónov na regionálnej úrovni. Už tradične v polovici letných prázdnin odštartovala tretia liga Východ. 
Úvodné kolo potvrdilo predsezónne úvahy o tom, že sa fanúšikovia môžu tešiť na vyrovnanú a zaujímavú 

súťaž. V jednom stretnutí sa zrodila remíza, v troch najtesnejšie triumfy hostiteľov a v dvoch domáce víťazstvá 
rozdielom dvoch gólov. 

Rezkým krokom vstúpili do sezóny hráči prešovského Tatrana, ktorí v Kalši dosiahli výhru 3:0. 
Najdominantnejšiu výhru však zaznamenal Vranov nad Topľou. 

Súvisiaci článokIII. liga: Úvodné kolo pre domácich, dosiahli až šesť výhier Čítajte 
Zemplínčania ukázali, že na svojom ihrisku s umelou trávou budú, podobne ako vlani, keď na ňom nestratili 

ani bod, veľmi ťažko zdolateľní. Popradskej rezerve nastrieľali šesť gólov, pričom inkasovali len jeden. 



Zaujímavé je, že všetky góly padli až po zmene strán po vylúčení brankára Adriána Knurovského, pričom 
domácim na poltucet zásahov stačilo iba 23 minút. 

Tréner MFK Ondrej Desiatnik tak má za sebou vydarený treťoligový debut na novom pôsobisku a práve s ním 
sme sa obzreli za súbojmi 1. kola. 

Vranov nad Topľou – Poprad B 6:1 
O. Desiatnik: „V prvom polčase sme mali tri či štyri šance, ktoré sme nevyužili. Najväčšiu mal Bellás, keď išiel 

sám na brankára. 
Herne to však v niektorých fázach nebolo také, ako by sme si predstavovali. Po obrátke priebeh hry ovplyvnilo 

vylúčenie hosťujúceho brankára, ktorý jasne potiahol Sitarčíka. 
Hneď nato sme dali gól a od tohto momentu sme mali šancu za šancou a dali sme aj pekné góly. Verím, že sa 

nám bude dariť aj naďalej.“ 
((piano))Humenné – Lipany 3:1 
O. Desiatnik: „Očakával som, že Lipany ako bývalý druholigista viac potrápi Humenné. 
Domáci sú veľkým favoritom súťaže a tento výsledok je asi aj spravodlivý. Myslel som si však, že to bude 

vyrovnanejšie.“ 
Spišská  Nová  Ves – Svidník 0:0 
O. Desiatnik: „Spišskej, čo som počul, pred sezónou odišli dve opory Sedláček a Kováč, na druhej strane 

Svidník buduje úplne nové mužstvo. 
Čakal som, že domáci na svojom výbornom ihrisku zvíťazia aspoň rozdielom jedného gólu, ale zrodila sa 

pravdepodobne zaslúžená remíza.“ 
Stropkov – Bardejovská Nová Ves 2:0 
O. Desiatnik: „Stropkov počas letnej prestávky priniesol do mužstva niekoľko nových hráčov a aj jeho tréner 

Reiter pred sezónou povedal, že chcú skončiť do tretieho alebo štvrtého miesta. 
Pravdepodobne majú vysoké ambície, preto sa dalo očakávať, že všetky body zostanú doma.“ 
Súvisiaci článokKrutá premiéra nováčika z Kalše, hrdinom Prešova bol Ivanecký Čítajte Kalša – Prešov 0:3 
O. Desiatnik: „Pre mňa prekvapivý výsledok. 
V Kalši hrajú viacerí hráči, ktorí v minulosti okúsili aj najvyššiu súťaž. 
Nováčika som ešte nevidel hrať a neviem ani ako vyzeral samotný zápas s Prešovom. 
Čakal som víťazstvo Tatrana, ale rátal som s tým, že domáci súpera zvučného mena viac potrápia.“ 
Šarišské Michaľany – Krompachy 1:0 
O. Desiatnik: „Michaľany sú doma silné, platilo to už počas môjho predošlého dvojročného pôsobenia pri 

tomto tíme. 
Predpokladal som, že vyhrajú a to sa aj potvrdilo, aj keď ani v tomto prípade neviem povedať, ako to na 

ihrisku vyzeralo.“ 
Snina – Veľké Revištia 1:0Súvisiaci článokTretia liga sľubuje dramatickú zápletku, jasného favorita niet Čítajte 
O. Desiatnik: „Aj tu som čakal plný bodový zisk domácich. 
So Sninou sme sa stretli v príprave a veľmi sa mi páčila. 
Snažila sa hrať futbal a niektoré pasáže hry proti nám mala veľmi slušné. Bol som z jej výkonu milo 

prekvapený. Doma má svoju silu a jej výhra ma neprekvapila.“ 
Plavnica – Giraltovce 1:0 
O. Desiatnik: „Aj Plavničania sú na svojom trávniku veľmi silní. 
Videl som, že Giraltovce nastúpili aj s viacerými hráčmi druholigového FC Košice, ktorého sú farmou. Preto 

som očakával ťažký zápas s remízovým koncom. 
Domáci však úvodný zvládli, aj keď som si myslel, že posilnení hostia ich viac potrápia. Asi zaslúžené 

víťazstvo Plavnice.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Tipy na dnes - utorok 30. júla 
[30.07.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22173861/tipy-na-dnes-utoro k-30-jula.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Mesiac autorského čítania 
KOŠICE. Medzinárodný 31 dňový literárny festival Mesiac autorského čítania po roku opäť v Košiciach. Dnes 

bude v LitParku za Poľsko čítať o 18.00 hod. Waldemar Bawolek, za Rumunsko o 19.00 hod. Adina Rosetti. 
Festival prebieha v piatich veľkých európskych mestách Brno, Košice, Ostrava, Vroclav, Ľvov a každoročne v 
každom z týchto miest privíta až 62 autorov. 

Ťahanovčania Ťahanovčanom 
KOŠICE. Prebytočné veci, ktoré boli v pondelok odovzdané v ťahanovskom kultúrnom stredisku, sa budú na 

tom istom mieste vydávať miestnym obyvateľom v núdzi od 13.00 do 15.00 hod. Všetko, čo sa nerozdá, poputuje 
na charitu v meste , do Detskej nemocnice na Terase a do Útulku zvierat. 

Unplugged v Pape 



KOŠICE. Kapela Pomaranč prinesie do Kulturparku zmes funku, džezu, ska aj reggae. V rámci festivalu Leto 
v parku vystúpia v Pape o 19.00 hod. 

Akustika street tour 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES, TATRANSKÁ LOMNICA. Kapela akustika vyráža na Street tour 2019. O 11.30 hod. si 

ich budú môcť vypočuť návštevníci na nádvorí Spišského hradu a o 21.00 hod. zaspievajú a zahrajú vo Switch 
Clube v Tatranskej Lomnici. 

Popradské kultúrne leto 
POPRAD. Na Námestí sv. Egídia príde revivalová kapela Kiss Forever Band z Maďarska a oživí skladby 

legendárnej glam rockovej skupiny Kiss. Koncert sa začne o 19.00 hod. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Náš tip na výlet: Starobylé mesto Levo ča, Spišský hrad a pamiatky okolia – 
svetové dedi čstvo UNESCO 

[30.07.2019; vedanadosah.sk; Aktuality; 00:00; Redakcia] 

 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/nas-tip-na-vylet-staro byle-mesto-levoca-spissky-hrad-a-pamiatky-okolia-
svetove-dedicstvo-unesco 

 
 

30. júl. 2019 • Historické vedy a archeológia 
Starobylé mesto Levoča, ktoré sa nachádza na východe Slovenska, v regióne Spiš, je doslova kultúrno-

historickým pokladom medzi slovenskými mestami. K slávnym dejinám mesta sa viaže množstvo stavebných 
pamiatok. Historické jadro Levoče bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V roku 2009 
bola Levoča zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a 
pamiatky okolia. 

Z histórie Levoče 
Mesto a jeho okolie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Stará Levoča ležala po ľavej strane cesty, 

ktorá vedie z Levoče do Spišskej  Novej  Vsi , kde archeológovia vykopali základy románskeho kostola 
úctyhodných rozmerov. Bol to kostol sv. Mikuláša z prelomu 11. a 12. storočia. Ďalšia veľká osada sa nachádzala 
pri dnešnej Košickej bráne spolu s rotundovitým kostolom z 11. storočia. Keď v 12. storočí a po pustošivých 
nájazdoch Tatárov v roku 1241 prišli do Levoče nemeckí kolonialisti, našli tu pôvodné osady – mestečká, ktoré sa 
spolu s ichnovými sídlami stali základom dnešného mesta. 

Levoča sa po prvý raz spomína v listine z roku 1249 pod názvom Leucha. Osada prosperujúca z výhodnej 
polohy na obchodnej ceste Via Magna (Veľká cesta) sa rýchlo rozrástla na mesto s viacerými výsadami. Za krátky 
čas sa Levoča stala hlavným centrom nemeckej kolonizácie na Spiši a v roku 1271 ju dokonca povýšili na hlavné 
mesto Spoločenstva spišských Sasov. 

Rozvoju Levoče podstatne pomohla výsada práva skladu – prednostného odkúpenia tovarov dovážaných z 
cudziny cudzími kupcami, udelená Karolom Róbertom z Anjou v roku 1321. Ten istý panovník vyhlásil Levoču v 
roku 1323 za slobodné kráľovské mesto. Najväčšou hybnou silou rozvoja Levoče bol obchod, ktorý postupne 
nadobudol medzinárodný rozmer. Levočania obchodovali s Krakovom, hansovnými mestami, ba aj s Benátkami. 
Levočskí remeselníci vyrábali nielen pre miestnu spotrebu, ale aj pre trhy a jarmoky v celom Uhorsku a Poľsku. 
Neskôr sa Levoča stala jedným z hlavných centier renesancie a humanizmu v Uhorsku. 

Pamiatky mesta Levoča 
Mestská pamiatková rezervácia Levoča predstavuje ucelený súbor významných kultúrno-historických 

pamiatok ohraničený pomerne zachovanými mestskými hradbami. Ťažiskom starobylej Levoče je rozľahlé 
obdĺžnikové námestie. Stojí tu rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba (bazilika) zo 14. storočia, ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Vysoká štíhla veža kostola z prvej polovice 19. storočia je 
najvýraznejším prvkom siluety mesta. K mimoriadne cenným patrí najmä interiér kostola, ktorý je jedinečným 
múzeom stredovekého sakrálneho umenia. 

Bazilika sv Jakuba v Levoči zo 14. storočia 
Neskorogotický drevený hlavný oltár sv. Jakuba je s výškou 18,6 m najvyšší svojho druhu na svete. Zhotovili 

ho z lipového dreva v rokoch 1507 až 1517 v dielni Majstra Pavla z Levoče. Svoju vlastnú podobizeň Majster 
Pavol údajne dal jednej z dvanástich sôch apoštolov nádhernej kompozície Poslednej večere v predele oltára. 

Hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči 
S farským kostolom susedí historická budova bývalej levočskej radnice s arkádami postavená po požiari v 

roku 1550. Patrí k vrcholným stavbám svetskej renesančnej architektúry na Slovensku. Na námestí stojí aj tzv. 
klietka hanby zo 16. storočia, ktorá sa v minulosti využívala na verejné pranierovanie. 

Centrálne námestie lemuje vyše 50 pozoruhodných meštianskych a patricijských domov. Viaceré sú 
pomenované podľa bývalých majiteľov. Na prvý pohľad zaujme najmä renesančný Thurzov dom, ktorý získal 
novorenesančnú sgrafitovú fasádu v roku 1904. 

Mestská pamiatková rezervácia Levoča predstavuje ucelený súbor významných kultúrno-historických 
pamiatok ohraničený obdĺžnikom pomerne zachovaných mestských hradieb. 

Historická budova radnice v Levoči 



Pútnické miesto 
Vysoko nad mestom sa týči Mariánska hora (781 m). Každoročne na začiatku júla sa Levoča stáva miestom 

najväčšieho stretnutia pútnikov na Slovensku. Desaťtisíce veriacich v dlhých zástupoch vystupujú na horu, aby 
spoločne vzdali vďaku Panne Márii na bohoslužbách v neogotickom Kostole Navštívenia Panny Márie zo začiatku 
20. storočia. V roku 1470 pôvodnú pútnickú kaplnku prebudovali na menší gotický kostol. Do interiéru nového 
chrámu umiestnili nádhernú sochu Panny Márie, ktorá je dodnes ústredným symbolom mariánskych pútí do 
Levoče. Najväčšia púť na Slovensku sa konala v r. 1995 v Levoči počas návštevy Svätého otca pápeža Jána 
Pavla II. 

Spišský hrad 
Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu, ktorý je s rozlohou vyše 4 hektárov 

jedným z najväčších zrúcaninových hradných komplexov v strednej Európe. Výstavba stredovekého hradu na 
travertínovej kope sa datuje do začiatku 12. storočia a mohutnosť nadobúdal takmer 600 rokov. 

Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1120. Zo začiatku mal funkciu pohraničnej pevnosti na 
severnej hranici ranofeudálneho uhorského štátu. Potom sa na niekoľko storočí stal sídlom spišského župana, a 
tým aj hlavným centrom svetskej moci na Spiši. V druhej polovici 15. storočia sa o prestavbu hradu zaslúžil nový 
majiteľ Štefan Zápoľský, ktorý si tu chcel vytvoriť reprezentačné šľachtické sídlo. Na hrade vybudoval palác, 
rytiersku sieň a kaplnku sv. Alžbety. V hradných komnatách sa narodil aj jeho syn Ján, ktorý sa neskôr stal 
kráľom Uhorska. 

Spišský hrad (v pozadí) a Spišská Kapitula 
Posledné stavebné práce na hornom hrade riadili Thurzovci a Csákyovci. V roku 1780 hradný komplex zničil 

požiar a Spišský hrad sa postupne zmenil na zrúcaninu. Úplnému spustnutiu Spišského hradu zabránili až 
pamiatkari, ktorí v roku 1970 začali technicky náročnú konzerváciu hradieb a palácov ohrozených nestabilitou 
skalného podložia. V hradnom komplexe sú v súčasnosti umiestnené muzeálne expozície Spišského múzea o 
dejinách hradu, stredovekých zbraniach a feudálnej justícii. 

V roku 1993 Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia zapísali do Zoznamu pamiatok svetového dedičstva 
UNESCO. 

Spišská Kapitula 
Slovenským „Vatikánom“ je cirkevné mestečko Spišská Kapitula, z ktorej už oddávna organizovali cirkevný 

život nielen na Spiši. Najvýznamnejšou stavbou Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina. 
Biskupský palác postavili zároveň s katedrálou ešte ako prepoštský palác. Pri paláci sa v minulosti rozkladal 
francúzsky park, do ktorého sa vstupovalo cez dodnes stojacu tzv. Hodinovú vežu. 

Vo východnej časti Spišskej Kapituly sa na úzkych gotických parcelách nachádzajú tzv. kanonie kapitulských 
kanonikov, sprístupnené jedinou uličkou v meste. Opevnenie cirkevného mestečka s dvoma vstupnými bránami 
postavili v 14. storočí a viackrát ho prestavali. Spišská Kapitula je mestskou časťou Spišského Podhradia. 

Spišské Podhradie 
Blízke okolie Levoče 
Mesto Levoča sa nachádza v blízkosti pohoria Levočské vrchy. Hlboké a tiché lesy tvoriace nenáročný terén 

Levočských vrchov núkajú pravé turistické zážitky bez akýchkoľvek civilizačných vplyvov. Levočské vrchy sú ozaj 
krásne a začína sa v nich okrem turistiky rozvíjať aj cykloturistika. Prevažná časť Levočských vrchov, ktoré ležia v 
severovýchodnej časti Slovenska, bola pod správou Vojenského výcvikového priestoru Javorina. Z tohto dôvodu 
bol vstup na toto územie verejnosti až do roku 2011 prísne zakázaný. V týchto lesoch sa na mnohých lokalitách 
možno práve preto doteraz nachádza nádherná nedotknutá príroda a veľa iných zaujímavosti. 

V minulosti bolo v Levočských vrchoch roztrúsených viacero osád a obcí, ktoré sa v roku 1953 stali súčasťou 
uzavretého Vojenského obvodu Javorina. Niektoré sídla kvôli tomu úplne zanikli, a na ich mieste sa teraz 
nachádzajú len symbolické kaplnky postavené pôvodnými obyvateľmi (mestečko Ruskinovce, dedina Blažov a 
iné) Práve Levočskými vrchmi prechádza historická hranica medzi Spišom a Šarišom. Geomorfologicky sa toto 
pohorie delí na tri časti: Levočskú vysočinu rozkladajúcu sa v centrálnej časti, Levočskú vrchovinu vrúbiacu 
západnú časť a Levočské planiny ohraničujúce ho od juhu. Najvyšší vrch Čierna hora dosahuje nadmorskú výšku 
1 289 metrov, hranicu 1 200 metrov presahuje ďalších jedenásť vrchov. 

Krajinou v okolí Spišského hradu vedie pohodlný náučný chodník Sivá Brada – Dreveník. Turisti sa môžu na 
ôsmich zastávkach oboznámiť s históriou tejto oblasti ako aj jej prírodnými zaujímavosťami. 

Prístup na Spišský hrad: autom na parkovisko pod hradom, odtiaľ pešo asi 10 minút, alebo pešo z obce 
Spišské Podhradie asi 1 hodinu. 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 
Zdroje: http://www.levoca.sk/ 
http://www.levoca.sk/pamiatky.phtml?id5=12277&original_idm=60625 
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/levoca/levoca-v-unesco 
Fotozdroj: 
http://www.levoca.sk/fotogaleria.phtml?id5=11724&original_idm=72586 
https://www.severovychod.sk/vylet/spisska-kapitula-a-spissky-hrad 
http://www.spisskemuzeum.com/radnica.html 
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/kulturne-pamiatky/spisske-podhradie/fotogaleria 
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8. SHMÚ upozor ňuje na búrky i prívalové povodne, vydal aj výstrahu  
[29.07.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 21:54; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1972822 

 
 

Prečítajte si, ktoré okresy sú najviac ohrozené. 
Zdieľať článok 
Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok (30. 7.) 

pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom 
Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. 

“Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup 
vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,” uviedol SHMÚ. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

9. SHMÚ upozor ňuje na búrky, ale aj na prívalové povodne 
[29.07.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 21:23; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/712207/shmu-upozorn uje-na-burky-ale-aj-na-privalove-povodne/ 

 
 

Ilustračné foto 
Zdroj: Pixabay 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom 

Slovensku. 
Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok (30. 7.) 

pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom 
Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny 
vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov," uviedol SHMÚ. 

Ak sa Vám článok páčil, podporte nás. 
Slobodné médiá a nezávislá žurnalistika existujú aj vďaka Vám. 
Chcem podporiť 
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10. Pozor na silné búrky, varuje SHMÚ. Niekde hrozi a aj povodne 
[29.07.2019; ta3.com; Slovensko; 19:56; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1160903/pozor-na-silne-b urky-varuje-shmu-niekde-hrozia-aj-povodne.html 



 
 

Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav na utorok pre väčšinu 
územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala 
od 13.00 h do 22.00 h. 

Výstrahy platia pre väčšinu Slovenska. Zdroj: SHMÚNa možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v 
lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  Ves a Gelnica. “Vzhľadom na očakávané prívalové 
zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, 
s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je 
predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,” uviedol SHMÚ. 

[Späť na obsah] 
 
 

11. Slovenskom sa opä ť preženú búrky: SHMÚ vydal výstrahy, v týchto 
okresoch hrozia povodne! 

[29.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:12; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/866981/slovenskom-sa-opat -prezenu-burky-shmu-vydal-vystrahy-v-tychto-
okresoch-hrozia-povodne/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok (30. 7.) 

pre väčšinu územia Slovenska. 
Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom Slovensku. Pre väčšinu 

stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. 
Výstrahu druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre 

Košice a okolie. Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť 
by mala od 13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. “Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny 
vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,” uviedol SHMÚ. 

Foto: 
Niektoré okresy sa pri búrkach musia mať na pozore (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 
 
 

12. Levoča: Motorkár sa zrazil so srnkou 
[29.07.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová;Michal Farkašovský] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Motorkár na Spiši skončil v opatere hasičov, záchranárov a neskôr lekárov. 
Na rovnom úseku cesty mu pod kolesá vbehla srna. Po tvrdom náraze sa ešte desiatky metrov šmýkal po zemi. 
Po nehode ostal bezvládne ležať.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Vzdialenosť od miesta nárazu až po miesto, kde ostala motorka ležať, je 130 metrov. 
Zranenému mužovi po nehode pomáhal okoloidúci záchranár z Poľska. Ako skúsený záchranár mu hlavne fixoval 
hlavu a krk, pomáhala mu policajná hliadka. Po pár minútach k nehode dorazili levočskí hasiči.” 

Peter Freundorfer, veliteľ zásahu HaZZ Levoča: “Bol v opatere prakticky nejakého vodiča, ktorý bol na mieste 
udalosti. Po našom príchode jednotka poskytla predlekársku pomoc, zabezpečila stabilizáciu krčnej chrbtice.” 

Matúš Gavlák: "Srnka pred motorku vyskočila na tzv. starej ceste zo Spišského Štvrtka do Levoče. Pred 
nárazom ju motorkár nemal šancu vidieť, keďže sa vyrútila z prudkého svahu vedľa cesty po mužovej pravačke. K 
nehode smerovali záchranári až zo Spišskej  Novej  Vsi ." 

Peter Freundorfer: “Bol pri vedomí a komunikoval.” 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny: "Muž pri nehode utrpel stredne ťažké poranenia. Po 

ošetrení bol transportovaný do nemocnice v Spišskej  Novej  Vsi ." 



Matúš Gavlák: “Motorkár sa nebol schopný podrobiť dychovej skúške, v nemocnici zistili, že má zlomené 
rebrá, otras mozgu a množstvo povrchových zranení. Či náhodou pred jazdou nepil, policajti zistia z odberu krvi.” 

Jana Fedáková, hovorkyňa siete nemocníc: “Pacient je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.” 
Matúš Gavlák: “Viacerí svedkovia sa pri nehode zhodli, že mužovi život zachránili správne ochranné 

motorkárske prvky na oblečení.” 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Spišská Nová Ves: Nepozorná dôchodky ňa 
[29.07.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová;Michal Farkašovský] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Nechať peniaze len tak položené vedľa seba, nie je dobrý nápad. 
Dôchodkyňa zo Spiša tak prišla o 50 eur. Našťastie pomohli svedkovia.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Dôchodkyňa v priestoroch hlavnej pošty vypisovala šek. Peniaze mala položené na 
pulte. To si všimol osadník, ktorý ich razom schmatol a dal sa na útek. Zlodej sa vyrútil z pošty, za ním utekala 
dôchodkyňa, ktorá začala na ulici kričať a žiadať o pomoc. To videli aj zamestnanci miestnej televízie, ktorí stáli 
pri neďalekej kaviarni. Kameraman zareagoval promptne.” 

Martina Šmotková, svedkyňa, redaktorka TV Reduta: “Kričala, že chyťte ho, pretože mi ukradol 50 eur. Kolega 
okamžite zareagoval s tým, že mi doslova hodil telefón a veci, ktoré mal vo vreckách a rozbehol sa za ním.” 

Matúš Gavlák: “Naháňačka sa odohrala na tejto ulici vedľa pošty. Na utekajúceho zlodeja, ktorého 
prenasledoval kameraman Kamil, zareagoval aj cyklista v prostismere. Zlodeji zablokoval cestu.” 

Martina Šmotková: “A ten mu dobrovoľne peniaze dal. Keď odovzdal peniaze, tak vlastne úplne v pohode 
odišiel.” 

Matúš Gavlák: “Spravodlivosti však bezcitný zlodej neušiel. Medzitým sa do akcie dostali aj policajti. Obvoďáci 
zistili popis muža, ktorý dôchodkyňa okradol a PMJ-čkári ho vypátrali ho na železničnej stanici. Za pár minút tak 
sedel spútaný na obvodnom oddelení. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre krádež.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: “Osoba podozrivá zo spáchania skutku bola po vykonaní prvotných 
procesných úkonov zo zadržania prepustená. Avšak spiškonovoveskí policajti vykonávajú všetky potrebné úkony 
smerujúce k vzneseniu obvinenia.” 

[Späť na obsah] 
 
 

14. Po večernej búrke absolvovali hasi či na východe viac ako 20 výjazdov 
[29.07.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/po-vecernej-burke-absol vovali-hasici-na-vychode-viac-ako-20-
vyjazdov/1835410 

 
 

Prešov/Košice 29. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Julian Staehle/dpa via AP) 
Vyše 20 zásahov absolvovali hasiči na východe Slovenska v súvislosti s nedeľnou večernou búrkou. V 

Prešovskom kraji to bolo sedem zásahov, v Košickom 16. Problémy robil najmä silný vietor 
Ilustračné foto 
Ako agentúru SITA informovala operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Prešove, počas nedele mali hasiči celkovo 14 výjazdov, z toho sedem súviselo s večernou búrkou. Spadnuté 
stromy odstraňovali v Záborskom (okres Prešov), Hôrke – Kišovciach, Spišskej Teplici (okres Poprad), Plavnici 
(okres Stará Ľubovňa) a Matiaške (okres Vranov n/T.). „Dvakrát sme zasahovali aj pri poškodených strechách,“ 
uviedla operačná dôstojníčka. 

Išlo konkrétne o strhnutú strechu vo Vyšnom Žipove (okres Vranov nad Topľou) a v Sabinove strhol vietor 
strechu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa v súčasnosti rekonštruuje. Okrem toho hasiči v nedeľu 
zasahovali pri požiari odpadu v Humennom a štyroch dopravných nehodách. 

V Košickom kraji absolvovali hasiči od 18:00 v súvislosti s búrkou a silným vetrom 16 zásahov. V rôznych 
okresoch kraja odstraňovali prevažne popadané stromy, ale aj spadnuté telekomunikačné vedenie či odtrhnutý 
plech zo strechy. Plech visiaci zo strechy odstránili na Puškinovej ulici v košickom Starom meste. 

Na Hlavnej ulici v obci Kašov (okres Trebišov) zase zlikvidovali spadnutý telekomunikačný stĺp cez cestu. Pri 
spadnutých stromoch zasahovali v Mlynkách a Smolníku (okres Spišská  Nová  Ves), v Čiernej nad Tisou a 
Trebišove, Michalovciach, Golčaltove (okres Rožňava) a Čižaticiach (okres Košice-okolie). „Viacero stromov sme 
odstraňovali aj vo Veľkých Kapušanoch, kde sme zasahovali aj pri uvoľnenom plechu na streche budovy,“ dodal 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. 

[Späť na obsah] 



 
 

15. Niekto to rád surové. Po čet prípadov salmonelózy u nás stále rastie 
[29.07.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Ján Krempaský] 

 
https://domov.sme.sk/c/22177867/niekto-to-rad-surov e-pocet-pripadov-salmonelozy-u-nas-stale-
rastie.html 

 
 

Salmonelóze pomáha aj otepľovanie klímy. 
BRATISLAVA. V priebehu posledných piatich rokov na Slovensku narástol počet ochorení na salmonelózu až 

o takmer 40 percent. Vyplýva to z údajov Úradu verejného zdravotníctva, ktoré poskytol denníku SME. 
Za nárastom tohto ochorenia vidia hygienici a mikrobiológovia stále teplejšie letá na Slovensku, ako aj zmenu 

stravovacích návykov obyvateľov. 
Súvisiaci článokV Spišskej  Novej  Vsi  zabíjala salmonelóza Čítajte 
Salmonelóza je infekčné ochorenie tráviaceho traktu, ktoré vyvoláva baktéria salmonela. 
Keď človek zje potraviny, ktoré sú ňou nakazené, dostane vysokú teplotu, pociťuje celkovú nevoľnosť, má 

kŕče v bruchu a hnačku. 
Nezriedka môže skončiť pre možnú dehydratáciu na infúziách. Pre deti, oslabených a starých ľudí môže byť 

toto ochorenie smrteľné. 
Už žiadne surové vajcia 
Kým v roku 2014 bolo na Slovensku hlásených 4379 ochorení, o štyri roky neskôr to už bolo 7222 prípadov. 

Ide o vyše 39-percentný nárast. 
Počtom ochorení sme sa tak dostali podľa šéfky oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Banskej Bystrici Márie Avdičovej na úroveň roku 2007. 
((piano)) 
Najčastejšie sa ľudia nakazia z vajec a z výrobkov z nich, tvrdia hygienici. “Ľudia si myslia, že môžu zjesť 

surové domáce vajce,” vraví Avdičová. 
Neuvedomujú si podľa nej, že napríklad domáce sliepky prichádzajú do kontaktu s hlodavcami, ktoré 

salmonelózu prenášajú. 
Počet ochorení na salmonelózu 
2014 – 4379 hlásených ochorení 
2015 – 5103 hlásených ochorení 
2016 – 5724 hlásených ochorení 
2017 – 6265 hlásených ochorení 
2018 – 7222 hlásených ochorení 
Zdroj: ÚVZ SR 
Nebezpečné je podľa epidemiologičky aj pripravovať a konzumovať jedlá, do ktorých sa pridávajú surové 

bielka či žĺtka. Špeciálne to platí o majonézových šalátoch, uvádza príklad. 
Za nárastom salmonelózy na Slovensku je podľa Avdičovej najmä zmena stravovacích návykov jej 

obyvateľov. 
“Orientujú sa na surovú stravu, surové ryby či ustrice,” vymenováva šéfka epidemiológie. 
Ďalšou nástrahou, v ktorej číha nebezpečenstvo nákazy salmonelózou, je záľuba obyvateľov Slovenska 

grilovať. “Ľudia opečú rezník z jednej, z druhej strany a v strede zostane surový,” opisuje Avdičová. 
Potravinové ochorenia 
- Salmonelóza - infekčné ochorenie spôsobené surovými alebo zle tepelne spracovanými potravinami 
- Kampylobakterióza - infekčné ochorenie zo zle tepelne spracovaných alebo kontaminovaných potravín 
- Bacilová dyzentéria - črevná bakteriálna infekcia 
- Infekcie vyvolané baktériou E.coli - môžu byť črevné alebo mimiočrevné 
- Brucelóza - nákaza sa môže preniesť pitím surového mlieka a konzumovaním čerstvých syrov vyrobených z 

nepasterizovaného mlieka. 
Zdroj: ÚVZ SR 
Zástupkyňa prednostu Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty v Bratislave Adriana Liptáková nárast 

výskytu salmonelózy pripisuje aj horúcim letám v posledných rokoch. 
“Teploty sú vyššie, ako boli v minulosti a skladovanie potravín nie je optimálne,” vysvetľuje. 
Jedlo, ktoré si ľudia doma navaria, by mali podľa nej dať do chladničky, len čo vychladne. 
Okrem salmonelózy hygienici za posledných desať rokov zaznamenali aj nárast kampylobakteriózy. Takisto 

ako salmonelóza ide o infekčné ochorenie, len na rozdiel od nej nespôsobuje epidémie. 
Kampylobakterióza vzniká konzumáciou nedostatočne tepelne upravenej potravy vyrobenej z infikovaných 

surovín alebo z nedodržania hygienických zásad pri skladovaní a podávaní jedla. 
Ako sa nenakaziť 
Základom, ako sa nenakaziť salmonelózou a inými potravinovými infekciami, je podľa hovorkyne Úradu 

verejného zdravotníctva Dáše Račkovej dodržiavanie hygieny. Kuchár by mal mať podľa hygienikov čisté ruky aj 
kuchyňu. 

Súvisiaci článokSalmonelózu v rodine spôsobila zrejme veľkonočná hrudka Čítajte 



Pri varení je dôležité používať len pitnú vodu. Variť sa má iba z čerstvých a zdravých potravín. 
Surové mäso má byť oddelené od ostatných potravín. Ak sa nachádza v chladničke, treba, aby bolo zabalené 

do potravinovej fólie. 
Jedlo treba dôkladne variť. Aj prihrievané jedlo má aj v strede prejsť najmenej teplotou 70 stupňov Celzia. 
Uvarené jedlá by mali byť po vychladení umiestnené do chladničky, v ktorej je pod päť stupňov Celzia. 
Napriek tejto teplote by v nej nemali zostávať príliš dlho. Ďalšou dôležitou zásadou je, aby sa potraviny 

nerozmrazovali pri izbovej teplote, ale v chladničke. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Hrozia búrky aj na prívalové povodne, varujú me teorológovia 
[29.07.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22178117/hrozia-burky-aj-na- privalove-povodne-varuju-meteorologovia.html 

 
 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. 

BRATISLAVA. Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na 
utorok (30. 7.) pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na 
strednom a východnom Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. 

“Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup 
vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,” uviedol SHMÚ. 

[Späť na obsah] 
 
 

17. POZOR NA POČASIE: Hrozia búrky aj prívalové dažde 
[29.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/pozor-na-pocasie-hro zia-burky-aj-pri/409918-clanok.html 

 
 

ilustračná snímka Foto: TASR - František Iván 
Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 

13.00 h do 22.00 h. 
Bratislava 29. júla (TASR) - Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav 

(SHMÚ) na utorok (30. 7.) pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach 
na strednom a východnom Slovensku. Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred 
búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske 
Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a okolie. Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého 
stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 13.00 h do 22.00 h. Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v 
lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  Ves a Gelnica. “Vzhľadom na očakávané prívalové 
zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, 
s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je 
predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,” uviedol SHMÚ. 

[Späť na obsah] 
 
 

18. Pondelkové búrky na východe opä ť zamestnali hasi čov 
[29.07.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Martin Belej;Jaroslav 

Vrábeľ] 



 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22178087/pondelkove- burky-na-vychode-opat-zamestnala-hasicov.html 

 
 

Stromy padali pri Košiciach aj na Spiši. 
Búrky na východnom Slovensku - 29. 7. 2019 
(7 fotografií) 
Správu aktualizujeme 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pondelkové popoludňajšie a podvečerné búrky na východnom Slovensku opäť 

zamestnali hasičov. 
Zrážky tentoraz prišli najmä od východu, čiastočne od severu a postupne sa stáčali smerom na juhozápad. 
Miestami spadli výrazné úhrny prívalových zrážok, v niektorých lokalitách zaznamenali aj krupobitie, ktoré 

však zďaleka nemalo ničivé parametre búrok z predchádzajúcich týždňov. 
Hasiči mali opäť prácuPošlite nám fotky a informácie 
Máte zaujímavé informácie, fotografie, alebo video, týkajúce sa udalosti? 
Podeľte sa oň aj s ostatnými čitateľmi a pošlite nám ho na e-mail web@korzar.sk 
Vopred ďakujeme. 
Po nedeľnom náročnom večeri museli aj v pondelok vyraziť opäť do terénu hasiči. 
Tí zasahovali napríklad medzi Bohdanovcami a Nižným Čajom v okrese Košice-okolie. 
Tu počas silnej búrky spadol telekomunikačný stĺp a jeho strhnuté vedenie čiastočne zablokoval cestu. 
Strom zahatal cestu aj pri Malej Ide (okres Košice-okolie), silný vietor zlomil statný strom aj pri kostole v centre 

Smižian (okres Spišská  Nová  Ves). 
Správy o väčších škodách, resp. výpadkoch elektrickej energie počas pondelkových búrok zatiaľ nie sú 

známe. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Hasiči zasahujú v súvislosti s búrkami, SHMÚ varuje pred  povod ňami 
[29.07.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/158812/hasici-zasahuju-v -suvislosti-s-burkami-shmu-varuje-pred-povodnami/ 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na búrky, ale aj na prívalové povodne. 
Za posledné dve hodiny zaznamenali hasiči zvýšený počet výjazdov k udalostiam spôsobených lokálnymi 

búrkami. Info.sk o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Katarína Križanová. 
Posted by Prezídium Hasičského a záchranného zboru on Monday, July 29, 2019 
“Dnes je situácia najvážnejšia najmä na východe Slovenska. Najviac prípadov v tejto súvislosti evidujú v 

Prešovskom kraji, kde boli doposiaľ vyslaní k 14 udalostiam. V Košickom kraji pomáhajú hasiči na 9 miestach,” 
uviedla Križanová. 

Posted by Prezídium Hasičského a záchranného zboru on Monday, July 29, 2019 
V Žilinskom a Banskobystrickom kraji zasahujú v súvislosti s odstraňovaním následkov nepriaznivého počasia 

pri 3 udalostiach. Hasiči zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných stromov z domov a cestných 
komunikácií, odstraňovaní strhnutých striech a odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a pivníc, na viacerých 
miestách stále zasahujú. 

Posted by Prezídium Hasičského a záchranného zboru on Monday, July 29, 2019 
Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok (30. 7.) 

pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom 
Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. „Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny 
vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,“ uviedol SHMÚ. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 



 
 

20. Hasiči zasahovali pre po časie najmä na východe, najviac v Prešovskom 
kraji 

[29.07.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/520779-hasic i-zasahovali-pre-pocasie-najma-na-vychode-najviac-
v-presovskom-kraji/?utm_source=pravda&utm_medium=rs s&utm_campaign=rss 

 
 

Lokálne búrky zamestnali v pondelok podvečer hasičov vo viacerých slovenských krajoch. Najvážnejšia 
situácia je najmä na východe Slovenska. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru (HaZZ). 

„Najviac prípadov v tejto súvislosti evidujú v Prešovskom kraji, kde boli doposiaľ vyslaní k 14 udalostiam. V 
Košickom kraji pomáhajú hasiči na deviatich miestach,“ uviedla Križanová. Zasahovali aj v Žilinskom a 
Banskobystrickom kraji. 

Hasiči odstraňovali popadané stromy z domov a ciest aj strhnuté strechy. Ďalej odčerpávali vodu zo 
zatopených priestorov a pivníc. „Na viacerých miestach stále zasahujú,“ doplnila Križanová. 

Búrky opäť spôsobili výpadky elektriny 
Búrka na východnom Slovensku spôsobila v pondelok večer výpadky v distribúcii elektriny v niekoľkých 

tisíckach odberných miest. Uviedla to Andrea Forbergerová za Východoslovenskú distribučnú, a.s. (VSD). Podľa 
jej slov približne okolo 20.30 h zostalo nezásobených ešte 790 odberných miest. 

„Silná búrka s bleskami pováľala stromy na elektrické vedenia a potrhala vodiče. Najväčšie výpadky sme 
zaznamenali v Petrovanoch, Bidovciach, Ďurďošíku, Malej Ide, Čečejovciach, Letanovciach a Novej Ľubovni,“ 
spresnila. 

Výpadky elektriny spôsobila búrka s vetrom aj v nedeľu (28. 7.) večer. „Súhrnne VSD na svojom distribučnom 
území obnovila distribúciu elektriny priebežne približne v 23 000 odberných miestach a počas dňa odstránila aj 
posledných zopár stovák,“ dodala. V oboch prípadoch podľa jej slov okamžite vyrazili do terénu pohotovostné 
zložky VSD a odstraňovali poruchy vplyvom extrémneho počasia priebežne. 

Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok (30. 7.) 
pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varoval pred povodňami v obciach na strednom a 
východnom Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňovala SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. Pre okresy Turčianske Teplice a Prievidza vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa. 

[Späť na obsah] 
 
 

21. Ďalšia VÝSTRAHA meteorológov, búrky sa ešte nerozlú čili: Varovanie pred 
povod ňami 

[29.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1812511/Dalsia-VYSTRAHA-met eorologov–burky-sa-este-nerozlucili–
Varovanie-pred-povodnami 

 
 

BRATISLAVA - Búrky hrozia v pondelok popoludní najmä na strednom a východnom Slovensku. Informuje o 
tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. 

Výstraha prvého stupňa platí od pondelka 14.00 h do polnoci vo všetkých okresoch Banskobystrického, 
Košického a Prešovského kraja. Týka sa tiež niektorých okresov Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja. 
V daných lokalitách očakávajú meteorológovia búrky, prípadne búrky s krúpami, s úhrnmi zrážok 20 až 40 
milimetrov. 

Zdroj: SHMÚ 
Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  

Ves a Gelnica. “Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny 
vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 



zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,” uviedol SHMÚ. 

Zubačka na Štrbské Pleso nepremáva, na trať padol strom 
Doprava zubačkou z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso je obmedzená. Na trať padol strom. Potvrdil to 

hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. “Vyzerá to ešte na minimálne dve hodiny, 
zabezpečená je náhradná autobusová doprava,” priblížil. 

Búrky skomplikovali aj dodávky elektriny, po nedeľných (28. 7.) búrkach bez nej ostalo na strednom 
Slovensku približne 1500 odberných miest. Aktuálne je bez elektriny okolo 13 odberných miest v chatovej oblasti 
v Čremošnom pri Turčianskych Tepliciach. 

Hasiči v nedeľu večer zasahovali najmä v súvislosti s lokálnymi búrkami 
Hasiči v súvislosti s búrkami boli v nedeľu (28. 7.) vo večerných hodinách vyslaní k 68 udalostiam. Zasahovali 

najmä pri odčerpávaní vody po prívalových dažďoch a pri odstraňovaní popadaných stromov. Informovala o tom 
Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 

Silné búrky už udreli, hrozné VIDEO z Považia: Meteorológovia varujú takmer celé Slovensko 
Najčastejšie bola ich pomoc potrebná v Banskobystrickom kraji, kde pomáhali v 28 prípadoch. V Košickom 

kraji zasahovali na 16 miestach. “V Prešovskom kraji zasahovali pri ôsmich udalostiach, v Nitrianskom a 
Žilinskom kraji bola ich pomoc potrebná sedemkrát,” konkretizovala Križanová. Pri udalostiach spôsobených 
lokálnymi búrkami zasahovalo takmer 170 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. 

Hasiči v BBSK mali za 24 hodín v súvislosti s počasím 40 zásahov 
Celkom 40 zásahov za uplynulých 24 hodín mali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v 

Banskobystrickom kraji v súvislosti s počasím, v ktorom dominovali búrky a silný vietor. Ako uvádza Operačné 
stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici, išlo prevažne o odstraňovanie spadnutých stromov zo 
štátnych ciest a miestnych komunikácií, odstraňovanie stromov ohrozujúcich rodinné domy, čerpanie vody zo 
zaplavenej štátnej cesty a odstraňovanie spadnutého stromu zo železničnej trate, do ktorého vrazila vlaková 
súprava. 

Zdroj: HaZZ 
V dôsledku uvedených udalostí došlo k zraneniu dvoch osôb. Išlo o úraz hlavy spôsobený pádom uvoľnenej 

plechovej krytiny z konštrukcie strechy na tribúne futbalového štadióna a zranenie rušňovodiča z dôvodu pádu 
stromu na železničnú trať a následného poškodenia čelného skla na rušni vlakovej súpravy. 

Najviac zásahov mali hasiči v okresoch Poltár a Lučenec, zasahovali 12-krát, hasiči v okresoch Zvolen, Detva 
a Krupina zasahovali sedemkrát, rovnako aj hasiči v okresoch Žiar nad Hronom a Žarnovica. Hasiči z Banskej 
Bystrice boli v teréne päťkrát. Celkovo zasahovalo 68 príslušníkov HaZZ a bolo nasadených 24 kusov hasičskej 
techniky. 

Na strednom Slovensku bolo po nedeľných búrkach bez elektriny 1500 odberných miest 
Po nedeľných (28. 7.) búrkach bolo bez elektriny na strednom Slovensku približne 1500 odberných miest. Cez 

noc sa situácia upokojila a energetikom sa podarilo obnoviť dodávku energie pre tisícky odberných miest. 
Odstraňovanie porúch stále pokračuje. Informoval o tom hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav 
Gejdoš. 

V nedeľu večer začali v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v dôsledku intenzívnych búrok a silného 
nárazového vetra pribúdať početné poruchy na elektrickej distribučnej sieti. “O 22.00 h bolo bez prúdu viac ako 
6000 domácností,” uviedol Gejdoš. V pondelok ráno evidovala SSD sedem porúch na úrovni vysokého napätia. 
Bez elektriny je momentálne približne 1500 odberných miest. 

Najviac odberateľov je bez elektrickej energie v okrese Žiar nad Hronom, konkrétne v Kremnici, Starej 
Kremnici a Ladomerskej Vieske. Ďalšie poruchy riešia energetici v obciach Studená, Nová Bašta a Stará Bašta v 
Rimavskosobotskom okrese. Bez elektriny sú aj desiatky odberných miest v Hontianskych Moravciach v okrese 
Krupina a Kráľovej Lehote v okrese Liptovský Mikuláš. 

“Výpadky dosiahli na strednom Slovensku úroveň kalamity. To znamená, že za posledných 24 hodín bolo bez 
elektriny viac ako tri minúty vyše 30.000 odberateľov,” poznamenal hovorca. Najviac problémov spôsobili stromy 
a konáre, ktoré spadli na elektrické vedenie. V niektorých prípadoch pretrhali vodiče a poškodili stĺpy. Na 
viacerých miestach došlo aj k požiarom. 

“Keďže elektrikárom a dispečerom zo SSD situácia nedovolila odstrániť všetky poruchy počas noci, hneď na 
svitaní vyrazili do terénu v plnom nasadení, aby obnovili dodávky elektrickej energie hneď, ako to bude možné,” 
dodal Gejdoš s tým, že prácu im komplikuje mokrý neprístupný terén. 

Elektrina chýba už len v Čremošnom 
Porucha v dodávke elektriny je už len v Čremošnom pri Turčianskych Tepliciach. Informoval o tom hovorca 

Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš s tým, že ide o chatovú oblasť, kde je bez elektriny 13 odberných 
miest. 
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22. POZOR NA POČASIE: Hrozia búrky aj prívalové dažde 
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ilustračná snímka Foto: TASR - František Iván 
Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 

13.00 h do 22.00 h. 
Bratislava 29. júla (TASR) - Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav 

(SHMÚ) na utorok (30. 7.) pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach 
na strednom a východnom Slovensku. Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred 
búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske 
Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a okolie. Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého 
stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 13.00 h do 22.00 h. Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v 
lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  Ves a Gelnica. “Vzhľadom na očakávané prívalové 
zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, 
s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je 
predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,” uviedol SHMÚ. 
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23. Štatistiky 72. M-SR v Dubnici: Jeden rekord M-S R, najúspešnejší Dukla a 
Volko 
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Štatistiky víkendových 72. majstrovstiev Slovenska v atletike, ktoré sa uskutočnili na Mestskom štadióne v 
Dubnici nad Váhom 

REKORDY SR (0) 
LIMITÁRI NA MS 2019 (0) 
REKORDY MAJSTROVSTIEV SR (1) 
400 m prek: Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 57,55 
SLOVENSKÉ VÝKONY ROKA (5) 
MUŽI 
5000 m: Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 14:19,47 
výška: Matúš Bubeník (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 220 
trojskok: Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 16,91 
ŽENY 
5000 m: Silvia Valová (Zdravie v pohybe Lučatín) 17:24,12 
trojskok: Dana Velďáková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 13,17 
NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDNOTLIVCI 
Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 3 – 1 – 0 
Lucia Vadlejch (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2 – 1 – 1 
Monika Weigertová (Slávia UK Bratislava) 2 – 0 – 0 
Stanislava Lajčáková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2 – 0 – 0 
NAJVIAC MEDAILÍ 
4 medaily 
Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 3 – 1 – 0 
Lucia Vadlejch (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2 – 1 – 1 
Jakub Benda (Naša atletika Bratislava) 1 – 1 – 2 
3 medaily 
Simona Malatincová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 1 – 2 – 0 
Miriam Cidoríková (Slávia STU Bratislava) 1 – 2 – 0 
MEDAILOVÁ BILANCIA 
1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 11 – 10 – 6 
2. ŠK ŠOG Nitra 4 – 3 – 6 
3. Slávia UK Bratislava 3 – 5 – 4 
4. Slávia STU Bratislava 3 – 3 – 1 
5. Naša atletika Bratislava 3 – 1 – 2 
6. AC Stavbár Nitra 2 – 4 – 2 
7. AK Spartak Dubnica 2 – 2 – 6 
8. AK ZŤS Martin 2 – 0 – 0 
9. Inter-SC Bratislava 1 – 2 – 2 



10. MŠK Vranov n/T. 1 – 1 – 0 
ZP Lučatín 1 – 1 – 0 
12. BMSC Bratislava 1 – 0 – 0 
AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves 1 – 0 – 0 
Atletika Košice o. z. 1 – 0 – 0 
BK HNTN Bratislava 1 – 0 – 0 
Atletika Nové Mesto n/V. 1 – 0 – 0 
17. TJ Olympia Galanta 0 – 2 – 0 
18. Slávia ŠG Trenčín 0 – 1 – 3 
19. Atletika Bratislava 0 – 1 – 0 
AK Junior Holíč 0 – 1 – 0) 
20. MKŠS Kysucké Nové Mesto 0 – 0 – 1 
AO ŠG Košice 0 – 0 – 1 
Akademik TU Košice 0 – 0 – 1 
Sparta Považská Bystrica 0 – 0 – 1 
AŠK Slávia Trnava 0 – 0 – 1 
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24hod.sk Z domova 
ilustračná snímka 
Bratislava 29. júla (TASR) - Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav 

(SHMÚ) na utorok (30. 7.) pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach 
na strednom a východnom Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. “Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny 
vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,” uviedol SHMÚ. 

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

 
 

25. Pre deti z projektu Samsung Tvoja šanca sú práz dniny najnáro čnejším 
obdobím 
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Ako vyzerajú ideálne prázdniny? Pre znevýhodnené deti v projekte Samsung Tvoja šanca sú naplnené 
aktivitami – zahraničné kurzy, kempy, konferencie aj dobrovoľníctvo. Nie je to žiadna dovolenka! 

Ročný projekt, ktorý pomáha v profesijnom rozvoji znevýhodneným stredoškolákom z Česka a Slovenska, je 
teraz vo svojej polovici. Čo všetko už jeho účastníci dokázali? Od marca tohto roku zvládla skupina 12 dievčat a 
chlapcov absolvovať päť víkendových workshopov nabitých prednáškami od piatka do nedele. Školenia s 
odborníkmi z biznisu a kariérnymi poradcami sa točili okolo podnikania, trhu práce, financií, sociálnych sietí, 
skrátka všetkého, čo súvisí s naštartovaním úspešnej kariéry. 

„V priebehu prvých troch mesiacov venovali deti projektu a vlastnej príprave v priemere 160 hodín. Okrem 
spoločných intenzívnych workshopov si každý v spolupráci s kariérnym poradcom vytvoril individuálny plán a 



začal s jeho plnením,“ uviedla Lucie Mairychová, manažérka projektu Samsung Tvoja šanca, ktorého cieľom je po 
celý rok podporovať účastníkov v ich vzdelávaní sa a získavaní skúseností vo vybraných profesiách. 

Každý jednotlivec má na svoje aktivity 3 900 Eur a je len na ňom, ako s nimi v rámci svojho rozvoja naloží. 
Najdrahšie, ale taktiež veľmi hodnotné, sú výjazdy do zahraničia, naopak zdarma sa deti denne vzdelávajú on-
line pomocou rôznych webinárov a jazykových lekcií. 

„Napríklad osemnásťročný Dalibor, ktorý študuje strojárstvo, strávil tri dni na konferencii Vivatechnology v 
Paríži, rovnako stará Miluška, milovníčka literatúry, sa zapojila do organizácie veľtrhu kníh v Prahe, traja účastníci 
vyrazili na konferenciu Design & Marketing do Zlína, 20-ročný Pavel, ktorý sa chce venovať 3D grafike, si kúpil 
hardvér na náročné animácie alebo 19-ročný Denis zo Spišskej  Novej  Vsi  prešiel dvojtýždňovou stážou v 
Samsungu, aby zistil, že v obchode a manažmente ho najviac zaujíma sektor B2B,“ vymenovala Lucie 
Mairychová len zlomok rozmanitých aktivít všetkých účastníkov. 

Náročný program deti doposiaľ zvládali popri škole, niektoré dokonca ako maturanti. A ani v lete nechcú 
odpočívať, naopak, začína im najnáročnejšie a zároveň najzaujímavejšie obdobie, kedy väčšina absolvuje aj 
odborné kurzy v cudzine. Medzi také patria napríklad technický letný kemp v Dánsku alebo týždenná konferencia 
o ekológii v Portugalsku. 

Sedemnásťročný Matyáš, ktorý túži byť urbanista miest 21. storočia, sa rozhodol pre dobrovoľnícke práce v 
malej dedinke v Španielsku. Osemnásťročný Petr, ktorý sa chce venovať investíciám a finančným trhom, plánuje 
týždenný kurz zameraný na kryptomeny. Niekoľko účastníkov ide na týždenný rozvojový kemp, ktorý bude na 
Slovensku a všetky deti majú dohodnuté stáže vo firmách, workshopy, semináre a kurzy, ktoré ich zaujímajú. 

Do konca druhého ročníka projektu zostáva päť mesiacov. Vybudované vzťahy však chcú organizátori 
posilňovať ďalej. „Mladí ľudia z minuloročného pilotného ročníka sú teraz svojim nasledovníkom v druhom ročníku 
ambasádormi. Okrem vzájomných konzultácií sme realizovali aj spoločnú letnú akciu, na ktorej by sme sa v 
budúcnosti radi stretávali so všetkými súčasnými aj historickými účastníkmi projektu, zdieľali zážitky a skúsenosti 
a ďalej posilňovali tak dôležitý networking,“ uviedla manažérka projektu. 
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