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1. Z PREŠOVSKEJ FUTBALOVEJ HISTÓRIE 
[06.08.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 25; JAC] 

 
 

Slávny tréner František Sedláček vybojoval postup do prvej ligy pred sedemdesiatimi rokmi. Družstvo tvorili 
prevažne hráči z domácej liahne. 

PREŠOV 

https://siacplus.sk/


Skvelý futbalista a tréner František Sedláček začal hrať futbal v roku 1912 v Budapešti. Ako 15-ročný už hral 
za ligový MÁV Budapešť. Na Slovensko prišiel v roku 1919 – jeho otec pochádzal z Piešťan. Na Slovensku hral 
za Šaľu, Hlohovec, Bratislavu, v ligovom ročníku 1925 za DFC Praha, predtým v Tepliciach. V roku 1927 
nastupoval v USA za Brooklyn Wanderers New York. Po návrate bol hráčom Ferencvárosu Budapešť a v rokoch 
1932 a 1933 pomáhal mužstvu v Náchode. S trénerskou činnosťou začal v roku 1933 v pražskej Sparte a pôsobil 
v nej do roku 1939. Pod jeho vedením získala AC Sparta Praha tri tituly majstra Československa (1935/36, 
1937/38, 1938/39). Ako svojho času publikoval známy rozhlasový reportér a publicista Tibor Sabol (1936 – 2002), 
počas druhej svetovej vojny zažil F. Sedláček aj veľmi nepríjemné chvíle. Nacisti ho zatvorili ako politického 
väzňa. Po oslobodení Československa opäť trénoval futbalistov Sparty Praha. V lete 1948 prišiel do Košíc. S 
futbalistami Sokola Jednota Košice dosiahol v roku 1948 v najvyššej súťaži siedme miesto (súťaž sa hrala v 
jeseni, mala 13 kôl). V mužstve Košíc vtedy hrali aj Prešovčania Semeši, Kuchár a Jozef Steiner. 

Tréner Sedláček v Prešove 
Prešov si vybojoval postup do celoštátnych majstrovstiev (taký názov mala vtedy prvá liga) v roku 1949. Do 

mužstva sa vrátili Semeši a Kuchár, zo Spišskej Novej Vsi prišiel brankár Kukura a Prešov tak zaútočil na 

postup so skonsolidovaným tímom, väčšinou s hráčmi z domácej liahne. Sedemnásteho júla 1949 prišiel do 
Prešova tréner František Sedláček – tesne pred odvetnou jesennou časťou D súťaže. ŠK Sparta Prešov exceluje, 
D súťaž vyhráva s prevahou a v Prešove je liga! Pre oživenie si pripomeňme vtedajší káder Prešova: V. 
Tomašovič, F. Staško, Kukura – J. Lokaj, Šitár, J. Ciulis, J. Sabol, J. Kuchár, F. Kušnír, L. Kassay, L. Pavlovič, R. 
Pavlovič, Semeši, Kováč, E. Ciulis, P. Senderský, Belly, Šárocký, L. Steiner. V roku 1950 Prešov pod vedením 
trénera Sedláčka odštartoval ligu úspešne, keď v Žiline remizoval 2:2. Tréner František Sedláček vedel mužstvo 
dôkladne pripraviť na náročnú ligovú súťaž v konkurencii silných českých a slovenských mužstiev. Dal mu systém 
a využil všetky schopnosti a danosti prešovských hráčov, ktorí vytvorili stabilizovaný prvoligový tím, ktorý robil 
fanúšikom veľkú radosť. 

(JAC) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. SVIT OPÄŤ AJ S AMERIČANMI, DROBNÝ OD NICH OČAKÁVA LÍDERSTVO 
[06.08.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 24; Jakub Bobovič] 

 
 

Basketbalisti Svitu odštartovali v pondelok 5. augusta prípravu na nadchádzajúcu sezónu. Pri tejto príležitosti 
sme sa porozprávali s prezidentom klubu Jánom Drobným. 

SVIT 
Uplynulá sezóna basketbalovej extraligy mužov sa skončila pre Svit tesne pred bránami finále. V semifinále 

ich vyradil bratislavský Inter, ktorý sa neskôr stal víťazom súťaže. Predošlá sezóna je minulosťou, pod Tatrami sa 
ihneď po jej skončení pustili do práce. 

Počas leta zorganizovali dva turnaje, v pláne majú ďalší 
Ešte predtým však klub na čele s prezidentom Jánom Drobným zorganizoval dva turnaje. Tým prvým bol 

finálový turnaj kategórie do 14 rokov, ktorý sa konal na prelome mája a júna. Vyhrali ho mládežníci bratislavského 
Interu práve pred domácim Svitom, ktorý sa umiestnil na druhej pozícii. O organizáciu niektorého z 
mládežníckych turnajov budú mať podľa slov prezidenta klubu záujem aj na budúci rok. „Podarilo sa nám 
zorganizovať majstrovstvá SR na veľmi vysokej úrovni a v budúcnosti, ak bude šanca, tak sa o organizáciu 
takéhoto podujatia, budeme zase uchádzať. Podmienkou je však postup nášho družstva na Final 4 alebo Final 6,“ 
prezrádza na úvod prvý muž basketbalového Svitu. Druhým turnajom, ktorý sa podarilo vo Svite počas leta 
zorganizovať, bol Tatrafest Streetball 2019. Toho sa tohto roku zúčastnilo rekordných 52 účastníkov. Svojou 
prítomnosťou ho poctili aj renomované slovenské hudobné skupiny Polemic a Helenine Oči. „Tatrafest Streetball 
2019 sa nám vydaril. Prihlásilo sa nám presne 52 družstiev a mali sme čo robiť, aby sme stihli odohrať športový 
program do sedemnástej hodiny, teda do začiatku kultúrneho programu. Popoludní nás vystrašil dážď, museli 
sme všetko presunúť do haly, ale našťastie sa počasie potom umúdrilo a večer na koncertoch skupín Tatranka, 
Vetrofka, Polemic a Heľenine oči sa zabávalo množstvo ľudí,“ prezrádza ďalej Ján Drobný. Okrem týchto dvoch 
turnajov sa na konci septembra vo Svite uskutoční už tradične aj Baťov pohár. 

Udržanie Baldovského a Avramoviča bolo prioritou 
Vo Svite počas letnej prestávky tvrdo pracovali aj na zložení družstva dospelých. Vedeniu klubu sa podarilo 

udržať krídelníka Stanislava Baldovského a rozohrávača Sašu Avramoviča. Kým prvý menovaný je odchovancom 
Spišskej Novej Vsi, a teda hráčom, ktorý je de facto spätý s regiónom, druhý načne vo Svite už svoju štvrtú 

sezónu. Bolo pre vedeniu klubu prioritou udržať práve týchto dvoch hráčov? „Áno, udržanie týchto dvoch hráčov 
bola pre nás priorita, preto sme ich aj podpisovali prvých. Cieľom bolo udržať určitú kontinuitu tímu,“ prezrádza 
ďalej Ján Drobný. 

Získali trojicu Američanov 
Okrem nich, ako už tradične, sa v mužstve predstaví aj niekoľko amerických basketbalistov. Klub získal do 

svojich radov rozohrávača Isiaha Johnsona (25), pivota Philla Cara (23) a krídelníka Jalena Nesbitta (25). Všetci 
traja menovaní majú spoločné to, že svoju kariéru odštartovali na univerzite a postupne sa po príchode do Európy 
snažia presadiť v čo najlepšej súťaži. Aké očakávania od nich majú pod Tatrami? „Očakávame, že sa ako 
legionári zaradia medzi lídrov tímu a potiahnu nás k výsledkom, aké si želáme. Zároveň budú aj motiváciou pre 



našich odchovancov a spoločným tréningom sa bude zvyšovať aj ich kvalita. Okrem toho už niekoľko rokov 
využívame prítomnosť legionárov na zvýšenie atraktivity tréningov mládeže a tiež spolupracujeme so školami, 
kde chodia na besedy v angličtine,“ vraví na margo posíl prezident klubu Drobný. 

Guillory posilnil Prievidzu, Davis smeruje do Švédska 
Trojica hráčov zo zámoria, ktorá do Svitu počas leta prišla, de facto nahradila trojicu odchádzajúcich hráčov. 

Spomedzi nich zanechal vo Svite najväčšiu stopu pivot DeAndre Davis, ktorý strávil v klube dve sezóny. 
„DeAndre Davis od nás odchádza do Švédska. Sme radi, že u nás ostal druhú sezónu, lebo dohodnúť sa s 
legionárom na spolupráci v druhej sezóne je veľmi ťažké,“ pokračuje ďalej prezident klubu,“ ktorý potvrdil aj 
odchod ďalšej dvojice amerických hráčov. „Andrew Guillory prestupuje do Prievidze a Chris Washburn si hľadá 
angažmán.“ 

Američania sa musia vyrovnať s tým, že Svit je malé mesto, vraví Drobný 
Kým Bratislava či Žilina sú na slovenské pomery veľké mestá, Svit, ktorý má podľa posledného sčítania ani 

nie 8-tisíc obyvateľov, patrí k tým najmenším na basketbalovej mape Slovenska. Aké ťažké je pritiahnuť pod Tatry 
hráčov spoza veľkej mláky? „Pre našich hráčov zabezpečujeme ubytovanie, netýka sa to iba zahraničných 
hráčov, ale aj Slovákov, ktorí nie sú zo Svitu. Svit je malé mesto, hlavne hráči z USA sa s tým musia vyrovnať, ale 
keďže tu idú hrať prioritne basketbal, tak to nie je problém. Podmienky na basketbalový rast sú vo Svite veľmi 
dobré, a aj preto sa nám darí dotiahnuť do Svitu veľmi dobrých legionárov. Samozrejme, atraktivitu prostredia 
zvyšuje blízkosť Tatier a mesta Poprad,“ prezrádza Drobný. 

Káder majú naplnený, novým trénerom Chorvát Prtorič 
Skladbu mužstva pre novú sezónu vo Svite nepodcenili. Podľa slov prezidenta klubu Jána Drobného je 

momentálne v mužstve plný stav. „Pri tvorbe tímu sme vychádzali z predpokladu, že budeme mať v tíme päť 
legionárov. V tejto chvíli sú tie počty naplnené, máme dvoch Srbov, troch Američanov a počítame s ôsmimi 
Slovákmi.“ Mužstvo, ktoré prešlo počas leta zmenami, povedie nový tréner. Michala Madzina nahradil na lavičke 
Svitu Chorvát Igor Prtorič. „Ku zmene sme boli donútení, keďže Michal Madzin sa rozhodol pre ponuku z Levíc a 
nepredĺžil s nami kontrakt. Preferencie nového trénera hovoria, že je veľmi skúsený, vychoval niekoľko generácií 
chorvátskych hráčov. Okrem výsledkov od neho očakávame, že sa podpíše pod výkonnostný rast našich hráčov. 
Musím dodať, že sme veľmi spokojní so zložením nášho tímu, v ktorom bude šesť mladých, veľmi perspektívnych 
hráčov, plus skúsení Findura a Baldovský a taktiež aj päť legionárov. Nový tréner bude zároveň pomáhať aj 
našim mládežníckym trénerom,“ dodal Drobný. 

V príprave proti zahraničným súperom 
Basketbalisti BK Iskra Svit odštartujú prípravu na novú sezónu 5. augusta. V príprave majú podľa slov 

prezidenta klubu viacero prípravných stretnutí. „Naplánované sú prípravné stretnutia hlavne so zahraničnými 
súpermi, spomeniem NH Ostrava, BK Olomoucko, Svitavy, Hradec Králové či KK Pula. Prípravné obdobie 
vyvrcholí týždeň pred začiatkom SBL na Baťovom pohári 26. – 28. septembra vo Svite,“ dodal na záver Drobný. 

Jakub Bobovič 
—- 
Foto: 
Ján Drobný. 

[Späť na obsah] 
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KOŠICKÝ KRAJ 
Košický samosprávny kraj (KSK) realizuje počas letných prázdnin viaceré opravy v školách a školských 

zariadeniach, ako aj výstavbu multifunkčných ihrísk. Na bežné opravy v priebehu leta kraj vyčlenil 415.500 eur. 
„Počas roka sa robia iba drobné opravy a základná údržba tak, aby nebol narušený výchovno-vzdelávací 

proces. Letné prázdniny preto naplno využívame na väčšie obnovy škôl,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 
Obnova sa týka odborných učební, sociálnych zariadení, fasády budov, striech či kanalizácie. Jednou z 
najurgentnejších je oprava strechy na Strednej športovej škole v Košiciach, ktorá spôsobovala problémy počas 
dažďov. Na Strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb v Sobranciach opravia strechu a priestory 
odborného výcviku. Opravu strechy robia aj na SOŠ v Moldave nad Bodvou. Opravia aj fasádu telocvične 
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Nové chemické laboratórium pribudne na košickom Gymnáziu 

Poštová, vynovená bude odborná učebňa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. Košické Gymnázium 
Šrobárova a SOŠ vo Veľkých Kapušanoch získajú nové sociálne zariadenia. 

Ľudmila Pramuková, Jana Otriová, Mária Šimoňáková 
[Späť na obsah] 
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SPIŠSKÉ VLACHY 
Takmer 25-kilometrový úsek cesty druhej triedy od obce Veľký Folkmar po mesto Spišské Vlachy prejde 

rekonštrukciou. Cesta druhej triedy je dôležitou spojnicou medzi krajským mestom Košice a okresným mestom 
Spišská Nová Ves. Cesta je dlhodobo v zlom v stave, pred Spišskými Vlachmi je dokonca v niektorých úsekoch 

vozovka preliačená. Tento úsek cesty si už prevzal zhotoviteľ stavebných prác, firma Colas Slovakia, a. s. 
„Dlhodobo vnímam zlý stav tejto cesty, ktorá je hlavnou spojnicou medzi krajským mestom a Spišom. Má 

výrazné množstvo problémov, už keď spomeniem most Ružín, ktorý bol dlhú dobu uzatvorený. Aktuálny stav 
vozovky, zosuvy, značenia, to všetko je potrebné riešiť,“ zdôraznil košický župan Rastislav Trnka (nezávislý). 
Koncom júna Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil verejné obstarávanie. To však podľa Trnku trvalo dlhšie, 
ako očakávali. „Jeden a pol roka je na môj vkus dlho aj na slovenské pomery. Som rád, že sa to konečne podarilo 
a stavba sa odovzdáva zhotoviteľovovi,“ doplnil košický župan. KSK získal na rekonštrukciu úseku nenávratný 
finančný príspevok vo výške takmer 5 miliónov eur. 

Ľudmila Pramuková, Jana Otriová, Mária Šimoňáková 
[Späť na obsah] 
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Pred niekoľkými dňami sa v Michalovciach stretli seniori Košického kraja, aby si zmerali sily v niektorých 
športových disciplínach. V závislosti od veku a pohlavia, sa súťažilo v štyroch kategóriách. 

MICHALOVCE. 
Pred niekoľkými dňami sa v Michalovciach stretli seniori Košického kraja, aby si zmerali sily v niektorých 

športových disciplínach. Muži i ženy, členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) z jednotlivých okresných 
organizácií (OO) si na štvrtom ročníku Športových hier krajskej organizácie (KO JDS) predovšetkým neformálne 
zasúťažili. Radi medzi sebou privítali aj súťažné družobné družstvá z Moravy a Žiliny. Hostiteľom bola domáca 
okresná organizácia v Michalovciach s predsedom Jánom Butalom a členmi predsedníctva. Priestory poskytla 
Spojená škola internátna v Michalovciach. Seniori sa s chuťou zapojili do nenáročných súťažných disciplín v 
kategóriach ženy nad 60 a nad 70 rokov, muži nad 62 a 70 rokov. Z družstiev najlepšie obstáli domáci 
michalovskí seniori, za nimi skončili Spišiaci a tretie miesto obsadilo družstvo z OO v Trebišove, ktoré boli 
ocenené aj pohármi. Za týmito výsledkami treba však vidieť snahu všetkých súťažiacich v rôznych kategóriách. 
Napríklad v hode šípkami u žien nad 60 rokov dominovala Mária Mitrová z OO Sobrance. V hode granátom 
uspela Jana Kolářová zo Spiša. No obdiv si zaslúžia najmä Michalovčanky Dáša Lukáčová, Danka Saboslayová, 
Emília Nemcová, Helena Ľašová, ktoré brali aj po viacero medailí. Výborne zabojovala najmä v hode váľkom a v 
petangu aj Božena Nováková z OO v Trebišove. 

Ani sedemdesiatníci nezaostávali 
V kategórii ženy nad 70 rokov dve zlaté medaily v disciplínach kop na bránku a hod do basketbalového koša 

vybojovala Zuzana Barilová z OO v Spišskej Novej Vsi. Petang najlepšie zvládla Anna Pinterová z Moravy, hod 

granátom na cieľ Mária Fonferová z OO v Gelnici a hod šípkami Košičanka Margita Lipková. Medailové miesto 
obsadila aj Oľga Michalenková z OO v Trebišove, pričom sa doposiaľ zúčastnila všetkých ročníkov a vždy 
skončila s medailou. 

Štvrtý ročník súťaže v kategórii muži nad 62 rokov si zapísal týchto víťazov: hod šípkami Ján Zamutovský, 
Michalovce, hod granátom Jozef Straka, Košice- okolie, kop na bránku Ján Vajda, Michalovce, hod do 
basketbalového koša, František Forgáč, Sp. Nová Ves, petang Jozef Vaňo, Trebišov, streľba zo vzduchovej 
pušky Ján Matuško, predseda KO JDS v Košiciach, vrh guľou Ján Hric, Rožňava. Nezaháľali ani najstarší 
účastníci hier nad 70 rokov – v disciplíne hod na basketbalový kôš zvíťazil Štefan Piskay z Trebišova, hod 
šípkami Jozef Straka, Košice-okolie, hod granátom na cieľ Pavol Tirpák, Sobrance, kop na bránku Ján 
Geceľovský, Rožňava, petang Ivan Hudec, Košicemesto, streľba zo vzduchovej pušky Juraj Tremko, Gelnica. 

Magda Haburová 
—- 
Foto: 
Účastníci podujatia. 
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PREŠOV 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal v uplynulých dňoch 14 zariadeniam sociálnych služieb vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti automatické externé defibrilátory. Aj takto chcú pomáhať regiónom. Automatické 
externé defibrilátory budú odteraz v prípade potreby môcť využiť vo Svidníku, v Batizovciach, Medzilaborciach, 
Giraltovciach, Spišskom Podhradí, ale aj v Humennom, Kežmarku, Stropkove, Prešove, Sabinove, Tovarnom, 
Bardejove, Starej Ľubovni a v Snine. Cieľom PSK je, aby prístroj na poskytnutie prvej pomoci bol v každom 
okresnom meste a v každom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Iniciátorom 
distribúcie takýchto zariadení na verejných miestach je Občianske združenie Záchrana. Jeho predseda František 
Majerský potvrdil, že od septembra 2016 ich dohromady odovzdali už takmer 40 na rôznych miestach, väčšinou v 
Prešovskom kraji. „Nachádzajú sa napríklad v centre Spišskej Novej Vsi aj na námestí v Poprade, v Bachledovej 

doline, na Lomnickom štíte, Štrbskom Plese či v obci Lendak a v ďalších lokalitách. Doposiaľ prístroj raz použila 
jedna pani v meste Podolínec, ktorá ho aj sama zakúpila. Trikrát pomohol zachrániť život aj v obci Liptovská 
Teplička,“ doplnil F. Majerský. 

(TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

7. CHCÚ ROZŠÍRIŤ VÝROBU 
[06.08.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 4; ŠIM] 

 
 

Hlinikáreň hovorí o nových filtroch, ľudia sa boja. 
SPIŠSKÉ VLACHY Firma Heneken Melts, s. r. o., plánuje vo svojom závode v Spišských Vlachoch (okres 

Spišská Nová Ves) rozšíriť výrobu. Zámer spoločnosti, ktorá spracúva hliník, však nenašiel pochopenie u 

Vlašanov. 
Obávajú sa znečisťovania životného prostredia, zhoršenia kvality ovzdušia, nárastu množstva výfukových 

plynov pri zvýšenej doprave materiálu do závodu, ako aj väčšieho hluku. Zástupcovia spoločnosti svoj zámer 
rozšírenia produkcie prišli koncom júna prezentovať na pôdu mesta. 

Plány firmy odzneli na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Spišských Vlachoch. 
V závode plánujú zvýšenie kapacity vstupných odpadov do výroby zo súčasných 3,5 tisíca na 20-tisíc ton 

ročne. Kapacita by sa podľa predkladateľa zámeru mala zvýšiť na existujúcich zariadeniach a má pribudnúť počet 
zmien vo výrobe, čím sa prevádzka dostane do nonstop režimu. 

Ako informoval Matej Slezák, projektový manažér spoločnosti Heneken, plánované rozšírenie prinesie 
približne 15 nových pracovných miest. V závode v súčasnosti pracuje 50 ľudí. 

Uznesenie zastupiteľstva s podmienkami 
„Spoločnosť pôsobí na území, ktoré umožňuje takúto výrobu, napriek tomu mestské zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie, aby spoločnosť prehodnotila zámer, najmä čo sa týka štvornásobného navýšenia pri výrobe,“ 
informoval primátor mesta Ľubomír Fifik (nez.). Obyvatelia mesta, ktorých sme oslovili na ulici, s rozšírením 
výroby v hlinikárni nesúhlasia. 

„Chceme, aby sme mali dobrý vzduch, aby ľudia neboli chorí,“ zdôraznila dôchodkyňa zo Spišských Vlách. 
„Určite sme proti rozšíreniu. Škodí to všetkému. Nedobre vychádza úroda. Veľa ľudí je proti tomu. Čo si ľudia 

posadia, nemajú z toho nič,“ pridala sa ďalšia obyvateľka. 
„Ak to škodí životnému prostrediu, som proti rozšíreniu. Zoberme si, že uhlie škodí, tak škodí aj hliník. 
„Naša spoločnosť vníma obavy občanov Spišských Vlách a okolitých obcí. Z toho dôvodu sa snažíme o 

maximálnu transparentnosť, pričom komunikujeme so zástupcami mesta. Investovali sme do nového odsávacieho 
a filtračného zariadenia, ktoré je na úrovni európskej špičky. Prioritným záujmom našej spoločnosti je bezpečnosť 
prevádzky nielen voči okoliu, ale predovšetkým voči našim kolegom vo výrobe,“ reagoval zástupca firmy Matej 
Slezák. 

Zámer prejde procesom schvaľovania EIA 
Ako zdôraznil, z hľadiska ochrany ovzdušia využívajú absorbent určený na zachytávanie organických spalín. 

Anorganické sú zachytávané látkovým filtrom, kolektované v big bagoch a následne vyvážané na skládku. 
„Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší stanovuje okresný úrad rozhodnutím. Kontrolu plnenia limitov 

môžu vykonávať príslušné orgány kedykoľvek bez ohlásenia. Je nutné pre našu spoločnosť limity emisií 
dodržiavať,“ zdôraznil Slezák. Ak chce firma rozšíriť ročnú produkciu nad 5-tisíc ton hliníka, musí jej to odobriť 
príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Ako zdôraznil primátor Fifik, zámer najprv bude musieť prejsť schvaľovaním EIA – vplyvov na životné 
prostredie. Preto aj jednou z podmienok, ktoré mesto má a na ktorej sa uznieslo mestské zastupiteľstvo, je aj 
vypracovanie projektu monitoringu emisií znečisťujúcich látok na kontrolu stavu koncentrácie pred rozšírením 
výroby s cieľom zistenia vplyvu prevádzky na životné prostredie. 



„Orgány štátnej správy ukladajú povinnosť každému zdroju znečistenia ovzdušia merania emisií opakovať v 
určených intervaloch. Naša spoločnosť sa nachádza vo fáze legislatívnych krokov nevyhnutných k rozšíreniu 
produkcie. Termín spustenia záleží od vyjadrení príslušných orgánov,“ dodal Slezák. 

Ako nás informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR, spoločnosť bude pre 
prevádzku v Spišských Vlachoch potrebovať integrované povolenie podľa zákona o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia. 

„Pred začatím konania má uvedená spoločnosť povinnosť doručiť príslušnému okresnému úradu zámer pre 
zisťovacie konanie. Okresný úrad následne rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Preto svoje otázky smerujte na Okresný úrad Spišská Nová Ves,“ 
uviedlo ministerstvo. 

(ŠIM) 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Rozmýšľate, kam za vedou počas leta? Navštívte ZOO v Spišskej Novej Vsi 
[06.08.2019; vedanadosah.sk; Aktuality; 00:00; Redakcia] 

 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/rozmyslate-kam-za-vedou-pocas-leta-navstivte-zoo-v-spisskej-novej-vsi 

 
 

06. aug. 2019 • Prírodné vedy 
Chovajú pumu americkú aj kajmana okuliarnatého, a to ako jediní z únijných zoo v rámci UCSZOO. Ako jediní 

zo slovenských ZOO majú skunka pruhovaného, kosmáča bielofúzeho, pavučiaka stredoamerického, mangustu 
pásavú, rysa ostrovida, somára poitovského, koňa domáceho – slovenského teplokrvníka, bažanta stieborného a 
ďalšie… To všetko v Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi, ktorá nedávno oslávila svoje 30. narodeniny 

(vznikla 12. mája 1989). Je nielen najmenšou, ale aj najmladšou zo zoologických záhrad u nás. Malá je však iba 
priestorovo, pestrá škála jej osídlencov hovorí za všetko. Odporúčame vám počas tohto leta navštíviť ju v rámci 
série Kam za vedou. 

„Naša ZOO je bezbariérová, rozlohou vhodná i pre starších i pre deti, pretože je takmer na rovinke v 
mestskom parku plného stromov, ktoré vytvárajú tiene, chládok, celým areálom preteká potok Holubnica, ktorý 
vytvára príjemnú klímu; máme množstvo lavičiek na odpočinok, pre deti dve detské ihriská, elektrické hracie 
automaty, nafukovaciu žirafu, detské lodičky, stánok so suvenírmi, ZOO shop, pre mládež externé fittness stroje, 
pre starších bufet, cukráreň,“ uvádza Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka spišskej ZOO. 

Návštevníkom odporúča vidieť veľké jazero s ostrovom, na ktorom sa nachádza otvorené chovné zariadenie 
pre lemury kata. Cez toto jazero a ostrov prechádza most, ktorý spája areál ZOO s priestorom, kde sa nachádza 
pavilón Aquaterra. 

Spišskonovoveská ZOO oznamuje informácie verejnosti aj prostredníctvom menoviek zvierat, vzdelávacích 
tabúľ, ktoré sú v areáli ZOO, prostredníctvom miestnej tlače, mestského mesačníka Ičko, regionálnej televízie, 
webovej stránky. Jedna časť informačnej tabule v ZOO, ako aj webovej stránky je venovaná aktuálnej kampani za 
záchranu živočíchov. 

Počas prázdnin ponúkajú deťom možnosť zúčastniť sa Letného ZOO krúžku, robia aj prezentácie na rôzne 
témy a premietajú rozprávky, deti sa môžu povoziť na koni, poskákať v nafukovacej žirafe alebo si vytvoriť 
papierové zvieratko. Veľkou výhodou je sprevádzkovanie multifunkčnej miestnosti, ktorá sa využíva na rôzne 
prezentácie, aktivity pre deti a mládež či rôzne spoločenské podujatia. 

V ZOO Spišská Nová Ves sa oplatí tiež vidieť: 

GIBON BIELORUKÝ / HYLOBATES LAR 
Zemepisné rozšírenie: juhovýchodná Ázia, Barma, Thajsko, Sumatra 
Biotop: tropické dažďové lesy všetkých nadmorských výšok, monzunové a suché lesy 
Potrava: zelené časti rastlín, ovocie a iné plody, príležitostne hmyz, vajcia 
Rozmery: dĺžka tela 45 – 60 cm, hmotnosť 4 – 7 kg, chvost nemá 
Rozmnožovanie: gravidita trvá 7 mesiacov, rodí 1 mláďa 
Zaujímavosti: Pohybuje sa kolísavým spôsobom, jedným skokom prekoná až 10 m, žije v malých skupinách a 

dospelí si označujú teritórium zvláštnym húkavým spevom. 
Rad: primáti 
Čeľaď: gibonovité 
GIBON 
JAK DOMÁCI / BOS GRUNNIENS 
Zemepisné rozšírenie: stredná Ázia 
Biotop: horské oblasti 
Potrava: tráva, listy, výhonky kríkov 
Rozmery: výška v kohútiku: samec 112 – 120 cm, samica 107 – 112 cm, váha: samec 300 – 400 kg, samica 

250 – 280 kg 
Rozmnožovanie: dĺžka gravidity 255 – 270 dní, rodí 1 mláďa 
Zaujímavosti: Žije v stádach, dožíva sa 25 rokov. Je to domestikovaný druh. Slúži ako dopravný prostriedok, 

unesie až 150 kg. Je chovaný pre mlieko, ktoré má žltú farbu. Sušený trus sa používa ako palivo. 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/rozmyslate-kam-za-vedou-pocas-leta-navstivte-zoo-v-spisskej-novej-vsi


Rad: párnokopytníky 
Čeľaď: turovité 
JAK 
KOTÚL VEVERICOVÝ / SAIMIRI SCIUREUS 
Zemepisné rozšírenie: Južná Amerika 
Biotop: riedke lesy, brehy riek a plantáže 
Potrava: plody, hmyz, listy, semená 
Rozmery: dĺžka: 27 – 37 cm, váha: 650 – 1 250 g, dĺžka chvosta: 37 – 44 cm 
Rozmnožovanie: gravidita samice trvá 152 – 172 dní, rodí jedno mláďa, dospelosť dosahuje v treťom roku 

života 
Zaujímavosti: Sú to vysoko spoločenské zvieratá, ktoré vytvárajú až stočlenné tlupy. Mozog kotúla je v 

pomere k hmotnosti tela asi 2x väčší ako u človeka. Príliš mokrú potravu si vysušujú, nemajú radi špinavé ruky, 
šťavnaté ovocie si preto tlačia na srsť na špičke chvosta. Dožíva sa až 21 rokov. 

KOTÚL 
ALEXANDER ČÍNSKY / PSITTACULA DERBIANA 
Zemepisné rozšírenie: od Indie po Thajsko, Kambodžu a Čínu 
Biotop: ihličnaté a dubové lesy ALEXANDER 
Potrava: ovocie, zelenina, semená, časti rastlín 
Rozmery: nedefinované 
Rozmnožovanie: samica znáša 2 – 5 vajec, na ktorých sedí 22 – 25 dní, mláďatá opúšťajú hniezdo po 6 – 7 

týždňoch 
Zaujímavosti: Je to horský vták, vyskytuje sa až do výšok 4 000 m n. m. 
Rad: papagáje 
BODLOK PESTRÝ / PARACANTHURUS HEPATUS 
Zemepisné rozšírenie: Tichý oceán, Indický oceán – od východného pobrežia Afriky až po súostrovie Kiribati, 

odtiaľ severne po Japonsko, južne k Veľkej koralovej bariére 
BODLOK Biotop: Útesové more v hĺbkach 10 – 40 m 
Potrava: riasy, planktón, ryby 
Rozmery: 25 – 30 cm 
Rozmnožovanie: K páreniu dochádza večer. Samica vypúšťa do vody ikry (sú veľmi malé – 0,8 mm), ktoré 

samec oplodňuje. Za 24 hodín sa vyliahnu larvy. Počas vývoja niekoľkokrát zmenia farbu (od striebornej, cez 
hnedú až po modrú). 

Zaujímavosti: Dožíva sa 5 rokov. Veľmi rýchlo mení intenzitu svojho sfarbenia podľa stresu a nálady. Zdravý 
jedinec neustále pláva. Známy je aj ako tŕňovec modrý alebo bodlok modrý. 

Informácie poskytla: Ing. Jana Dzuriková 
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR 
Zdroj ilustrácií: https://zoosnv.sk/index.php/lexikon 
Uverejnila: VČ 
Súvisiace: 
Články 
Máte radi zvieratká? Bratislavskú ZOO by ste nemali obísť 
27. júl. 2019 
Neboli ste ešte v zoo Bojnice? Tento rok ju isto navštívte 
31. júl. 2019 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Podtatranci majú prvé víťazstvo. Posilnila ich zahodená penalta domácich 
[06.08.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22182769/podtatranci-maju-prve-vitazstvo-posilnila-ich-zahodena-penalta-
domacich.html 

 
 

Tréner Popradu B Peter Pitoňák hodnotí zápasy 3. kola III. ligy. 
POPRAD. Už aj druhý nováčik III. futbalovej ligy Východ sa dočkal premiérového víťazstva. 
Štyri dni po historickom triumfe Kalše si prvé body do tabuľky pripísali aj hráči B-mužstva Popradu. 
Súvisiaci článokIII. liga: Béčko Popradu nadeľovalo, tri góly dali náhradníci Čítajte 
Mladý kolektív spod Tatier posilnený o viacerých hráčov prvého tímu (Knurovský, Luberda, Acosta, Legnani, 

Andrič) dosiahol v nedeľu pre mnohých nečakaný triumf na trávniku silných Šarišských Michalian. 
A nie hocijaký, domácemu mužstvu nastrieľal až päť gólov, pričom ani jeden neinkasoval. 
V 3. kole sa mimoriadne darilo hosťujúcim tímom, ktoré vyhrali až polovicu stretnutí. 
Okrem popradskej rezervy vonku naplno zabodovali aj Lipany, Svidník a Veľké Revištia. Doma nezvíťazila ani 

Plavnica, ktorá sa s Bardejovskou Novou Vsou rozišla zmierlivo. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22182769/podtatranci-maju-prve-vitazstvo-posilnila-ich-zahodena-penalta-domacich.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22182769/podtatranci-maju-prve-vitazstvo-posilnila-ich-zahodena-penalta-domacich.html


K víkendovým súbojom najvyššej regionálnej súťaže na východe sme sa vrátili s kormidelníkom „béčka“ FK 
Poprad Petrom Pitoňákom. 

Šarišské Michaľany – Poprad B 0:5 
P. Pitoňák: „Po dvoch výsledkovo nevydarených zápasoch sa nám podarilo dosiahnuť víťazstvo, ktoré 

všetkých prekvapilo. Aj keď náš triumf bol výrazný, nebol to taký jednoduchý zápas ako navráva výsledok. 
Zlomovým momentom bola nepremenená penalta domácich za stavu 0:1. To nás posilnilo, cítili sme, že môžeme 
dosiahnuť dobrý výsledok, a od tej chvíle sme boli jasne lepším mužstvom, čo sa odzrkadlilo aj na konečnom 
skóre.“ 

((piano))Vranov nad Topľou – Prešov 2:0 
P. Pitoňák: „Vo Vranove sme hrali úvodný zápas a videli sme, že domáci sú na svojej umelej tráve veľmi silní. 

Tento výsledok teda pre mňa nie je nejakým veľkým prekvapením, Vranovčania pred vlastnými fanúšikmi len tak 
ľahko púšťať body nebudú.“ 

Súvisiaci článokHumenné vybavilo Kalšu za polčas a stále je stopercentné Čítajte Humenné – Kalša 3:0 
P. Pitoňák: „Humenčania od začiatku súťaže potvrdzujú, že to s postupom do druhej ligy myslia vážne. Zatiaľ 

nestratili ani bod a zbierajú len víťazstvá. Myslím si, že v tejto sezóne ich bude veľmi ťažké poraziť.“ 
Spišská Nová Ves – Lipany 1:2 

P. Pitoňák: „Pre mňa je trošku prekvapením, že Spišiaci doma stratili všetky body. Na druhej strane, Lipany 
takisto majú svoju kvalitu, veď vlani pôsobili vo vyššej súťaži. Tiež budú patriť medzi tie lepšie mužstvá tretej ligy. 
Napriek tomu som čakal, že Spišská si tento zápas uhrá.“ 

Stropkov – Krompachy 1:0 
P. Pitoňák: „Videl som zápas Krompách v Šarišských Michaľanoch a páčilo sa mi, akým spôsobom hrali. 

Stropkov bude veľmi silný predovšetkým doma a pred vlastným obecenstvom body strácať nebude. Jeho 
víťazstvo ma teda veľmi neprekvapilo.“ 

Snina – Svidník 1:2 
P. Pitoňák: „Svidník sa pred sezónou posilnil a myslím si, že bude hrať v hornej polovici tabuľky. Jeho 

víťazstvo v Snine ma však prekvapilo, pretože Zemplínčania sú doma takisto veľmi silní a tiež na svojom trávniku 
body tak ľahko púšťať nebudú.“ 

Plavnica – Bardejovská Nová Ves 2:2 
P. Pitoňák: „Narazili na seba mužstvá, ktorým s veľkou pravdepodobnosťou budú patriť pozície v spodnej 

polovici tabuľky. Remíza sa možno aj dala očakávať. Pre Bardejovskú je tento plusový bod zo súperovej pôdy 
určite dobrý.“ 

Giraltovce – Veľké Revištia 1:2 
P. Pitoňák: „Z tohto kola som trošku prekvapený, lebo veľa zápasov sa skončilo v prospech hostí. Nečakal 

som, že Giraltovce doma prehrajú, rátal som s tým, že tento zápas si uhrajú, no opak bol pravdou a tri body 
poputovali do Veľkých Revíšť.“ 

Súperi dokážu potrestať každú chybu 
Popradská rezerva v úvodných dvoch kolách síce potrápila ašpirantov na popredné umiestnenia Vranov nad 

Topľou a Humenné, avšak bodovo vyšla naprázdno. 
Po zaplatení nováčikovskej dane sa už do tretice v Šarišských Michaľanoch radovala z prvých bodov. 
„Táto súťaž je o poznanie náročnejšia súťaž ako štvrtá liga. Vlani sme nemuseli odohrať každý zápas na sto 

percent, aby sme zvíťazili. Teraz chlapci musia siahnuť na dno svojich síl, aby zabodovali. Súperi v tretej ligy 
dokážu potrestať každú jednu chybu gólom, preto musíme byť koncentrovaní od prvej do poslednej minúty,“ 
skonštatoval 40-ročný Pitoňák. 

Podtatrancom nejde primárne o výsledky ani o konkrétne tabuľkové umiestnenie, ich ciele sa uberajú iným 
smerom. 

„Pre nás je prvoradé, aby sa hráči, ktorí nenastupujú pravidelne za A-mužstvo, udržiavali v zápasovom rytme 
a boli v hernej pohode. Takisto je náš rezervný tím určený na to, aby pre mladých chlapcov z dorastu bol  prechod 
do mužského futbalu čo najplynulejší.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Okres Spišská Nová Ves: Opravia cestu do raja 
[05.08.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková] 

 
 

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Cesta do raja znie ako príjemná predstava. Na Spiši však pripomína skôr 
peklo, a to najmä pre podvozky áut, hlavne čo sa týka cesty do Letanovského mlyna. Na Obecný úrad v 
Letanovciach takmer denne smerujú sťažnosti turistov. Problém sa však pohol, začalo sa s komplexnou 
rekonštrukciou.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Nie nadarmo sa hovorí, že na Slovensku máme cesty na jednotku, pri zaradení 
druhého prevodového stupňa už nastáva problém. Reprezentatívnou vzorkou je aj táto cesta do Slovenského raja 
pri obci Letanovce.“ 

Slavomír Záhornadský, starosta obce: „Bolo to už také dlhé roky dosť takou veľkou hanbou. Od európskych 
značiek až cez značky ako z iných kontinentov, ako Spojené štáty americké, proste z času na čas tam idú.“ 



Matúš Gavlák: „Táto takpovediac cestná babička má už desiatky rokov. Letanovčania už pár rokov počúvajú 
iba sľuby o rekonštrukcii. To už od dnes neplatí.“ 

(začiatok ankety) 
Obyvatelia Letanoviec 
Opýtaný 1: „Máme 50 rokov starú cestu, takže a je vstupná brána do Slovenského raja.“ 
Opýtaný 2: „Tá cesta nestála za nič, no a sľub konečne už bude splnený, tak dúfajme, že budeme spokojní.“ 
(koniec ankety) 
Matúš Gavlák: „Vozovka podobajúca sa skôr na poľnú ako na cestu 3. triedy poburuje aj turistov. Tí sťažnosti 

adresujú priamo starostovi.“ 
Slavomír Záhornadský: „Najčastejšie sa zastavia Česi. Boli, boli, veľakrát som odkazoval mailovú adresu na 

správcu komunikácie.“ 
Matúš Gavlák: „Tou je Košický samosprávny kraj, preto nemá zmysel, aby obec investovala do niečoho, čo jej 

nepatrí. Dnes sa začala rekonštrukcia formálnym podpisom zmlúv. Opraviť 4 kilometre cesty chcú do októbra.“ 
Peter Šulek, zástupca zhotoviteľa: „Je pod tým nejaký penetračný makadam, ktorý sa robil cca možno pred 20 

rokmi. Nevidím dôvod, že by mohol byť nejaký zádrheľ, alebo nejaký problém s tou technológiou, ktorá je 
projektantom navrhnutá.“ 

Matúš Gavlák: „Miestnym neprekáža, že sa cesta začne opravovať v polovici turistickej sezóny. Starosta 
chápe zdĺhavý proces verejného obstarávania, zhotoviteľ zase premávku zastaviť neplánuje.“ 

Peter Šulek: „Ako klasická oprava, čiže jeden jazdný pruh bude uzavretý a druhý bude prejazdný.“ 
Rastislav Trnka, predseda VÚC KSK: „Financované to bude s úveru z Európskej investičnej banky, ktorý má 

Košický samosprávny kraj predschválený. Tento úver budeme splácať 25 rokov.“ 
Matúš Gavlák: „800 tisíc EUR je suma, ktorá tu bude investovaná. Župan dúfa, že cesta vydrží minimálne, 

kým úver nesplatia. Z Letanoviec Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Chýba vyvodzovanie osobnej zodpovednosti, tvrdí v rozhovore šéf NKÚ 

Karol Mitrík 
[05.08.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 06:38; Zuzana Devera;Martin Benko] 

 
https://www.webnoviny.sk/chyba-vyvodzovanie-osobnej-zodpovednosti-tvrdi-v-rozhovore-sef-nku-karol-
mitrik/ 

 
 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík počas rozhovoru pre spravodajskú 
agentúru SITA. 

Foto: SITA/Branislav Bibel. 
Váš úrad vykonáva ročne desiatky kontrol v samosprávach, v zdravotníckych zariadeniach, na ministerstvách 

aj v spoločnostiach s účasťou štátu. Mnohokrát sa odporúčania z kontroly pre kontrolované subjekty opakujú. Čo 
je podľa vás príčinou? Systémový problém v legislatíve, zle nastavené podmienky obstarávaní? 

Zákon nám nedáva sankčné právomoci. Našou jedinou zbraňou je dávať odporúčania príslušným inštitúciám 
a tie majú zákonnú povinnosť slobodne prijať opatrenia. Na takýchto princípoch fungujú moderné kontrolné 
inštitúcie vo svete, vo vyspelej Európe. Kontrolovaný subjekt do istého času, ktorý si stanovíme pri uzatváraní 
protokolu, navrhne termín, dokedy prijme vecné opatrenia a kontrolóri ich realizáciu s odstupom času preveria. 
Sme neodbytní. Ak by opatrenia neboli plnené, tak vieme využiť iné možnosti, ako je napríklad predloženie 
správy vláde či priamo parlamentu. 

V prípadoch, že kontrola odhalila vážne prešľapy pri finančných povinnostiach, správe majetku či verejnom 
obstarávaní, tak tieto zistenia odstupujeme na správne konania príslušným inštitúciám, ktoré môžu v správnom 
konaní udeľovať aj sankcie. Napríklad s Úradom pre verejné obstarávanie máme podpísané memorandum o 
spolupráci, aby sme si bližšie vymedzili oblasti, ktoré vecne preverujú oni, a ktoré my. Keďže kolegovia z 
verejného obstarávania nemajú kapacity, aby skúmali otázky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v 
obstarávaní, tak to robíme my. Poslaním národnej autority pre externú kontrolu už nemôže byť preverovanie 
hodnoty za peniaze, ale hodnoty pre občana, udržateľnosti pre rozvoj spoločnosti. 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík počas rozhovoru pre spravodajskú 
agentúru SITA. Foto: SITA/Branislav Bibel. 

S čím majú štátne inštitúcie systémovo najväčší problém? 
Problémov je viac, ale základom sú, tak ako v rodine, peniaze. Chodíme do práce preto, aby sme zarobili 

peniaze a potom ich efektívne využívali pre rodinu. Toto isté by malo platiť aj v štáte. Kardinálny problém, na 
ktorý narážame pri kontrolách, je programové rozpočtovanie. Zákon o rozpočtových pravidlách hovorí, že každá 
inštitúcia musí programovo rozpočtovať, to znamená na mať ciele, jasné projekty na tri roky. 

Programové rozpočtovanie je však na Slovensku veľmi formálne. Venujeme sa len aktuálnemu rozpočtovému 
roku, ďalšie dva roky ponúkajú nejaké čísla, ale ich záväznosť je nulová. Pri riadení kľúčových verejných politík 
nám chýba strategické rozhodovanie, rozhoduje sa len z roka na rok a často ad hoc. Kľúčové dokumenty v 
mnohých prípadoch chýbajú. Je to vážne riziko, nezostáva stopa pôsobenia aktuálnej vlády aj pre druhých, 

https://www.webnoviny.sk/chyba-vyvodzovanie-osobnej-zodpovednosti-tvrdi-v-rozhovore-sef-nku-karol-mitrik/
https://www.webnoviny.sk/chyba-vyvodzovanie-osobnej-zodpovednosti-tvrdi-v-rozhovore-sef-nku-karol-mitrik/


neexistuje kontinuita v zásadných oblastiach rozvoja, riadenia spoločnosti. V tejto oblasti vidíme veľkú výzvu, ale 
ťaháme v nej za kratší povraz. 

Dôležitý je verejný tlak 
Môžete spomenúť konkrétnejšie oblasti, ktorých sa to najviac týka? 
Týka sa to nosných oblastí, od investícií, cez projektové riadenie až po objednávanie služieb. Napríklad 

pravidlá, ktoré nedávno schválila vláda pre objednávanie právnych služieb, sme pri výstupoch z našich 
kontrolných akcií pranierovali niekoľko rokov. Štátne inštitúcie zamestnávajú právnikov, no rozsah využívania 
externých právnych služieb presahoval podľa nášho názoru rozumnú, logickú mieru. Viaceré externé štúdie, 
posudky, ktoré si dali ministerstvá vyhotoviť skončili v šuflíku. Nie sú to pritom lacné peniaze, v niektorých 
prípadoch išlo až o milióny. 

Našli sme aj prípady, kedy si rezort a jemu podriadená organizácia objednávali dvakrát to isté za rôzne 
finančné plnenie. Koordinácia nefungovala, štatutár ministerstva nevedel, čo robila podriadená organizácia, alebo 
opačne. To je flagrantný prípad nehospodárneho, neefektívneho spravovania štátnych prostriedkov a je pozitívne, 
že aj vďaka naším zisteniam, odporúčaniam sa nakoniec vláda rozhodla upraviť pravidlá. Je dobré, že vládne 
nariadenie definuje pravidlá kto, kedy, za akých okolností a v akých objemoch môže objednávať právne služby. 

V akej miere sú kontrolované subjekty schopné napraviť, odstrániť vytýkané nedostatky? Ak v nízkej, čím si to 
vysvetľujete? 

Niekedy je v dohodnutých termínoch splnených aj viac ako 80 percent opatrení, niekedy sa nedostane 
kontrolovaný subjekt ani nad 50 percent. Kontrolou plnení opatrení ich však zaväzujeme ďalej, dohodou sa 
stanovujú nové termíny, ale tiež posudzujeme objektívnosť, opodstatnenosť dôvodov, pre ktoré neboli opatrenia 
splnené. A keď minister, generálny riaditeľ či primátor musí opätovne podpisovať nové termíny, tak sa aj trochu 
hanbí. V tejto oblasti ste však vy, média veľmi dôležitým partnerom pre kontrolný úrad. Novinári nám pomáhajú 
predávať chyby širšej odbornej i laickej verejnosti a spolu tak môžeme vytvárať tlak k prijímaniu dôležitých 
nápravných opatrení či k vyvodzovaniu osobnej zodpovedností. 

„Po štyroch rokoch v pozícii predsedu NKÚ som dospel k záveru, že zverejňovanie výsledkov kontrol je tou 
najúčinnejšou cestou, ktorá nám môže pomôcť k lepšej správe veci verejných, k lepšiemu nakladaniu s verejnými 
či európskymi financiami.“ 

Kontrolný úrad spolu s kolegami otáčame od klasických finančných, súladových auditov k hodnoteniu 
verejných politík, k výkonnostným kontrolám. V nedávnej minulosti vedúci rezortov mohli za zistené nedostatky 
potrestať bežných zamestnancov, dnes, keď preverujeme napĺňanie strategických dokumentov či realizáciu 
kľúčových verejných politík, tak dopad našich zistení smeruje priamo na vrcholový manažment štátnych inštitúcií, 
rezortov. V mnohých prípadoch sa im to veľmi nepáči, že si ich dovoľujeme pranierovať, ale to je naša povinnosť 
voči parlamentu i samotnej spoločnosti. 

Po štyroch rokoch v pozícii predsedu NKÚ som dospel k záveru, že zverejňovanie výsledkov kontrol je tou 
najúčinnejšou cestou, ktorá nám môže pomôcť k lepšej správe veci verejných, k lepšiemu nakladaniu s verejnými 
či európskymi financiami. Keď zverejníme výsledok kontroly, tak sme adresní, priamočiari a okrem popísania 
problémov, modelujeme príklady dobrej praxe, možné alternatívne riešenia, ktoré sú podložené nielen našou 
exaktnou kontrolnou činnosťou, ale aj skúsenosťami zo zahraničia. 

Sú inštitúcie, ktoré napriek opakovaným kontrolám nie sú schopné naplniť opatrenia? 
Vidím veľké rezervy hlavne v manažovaní podriadených organizácií. Nedávno sme kontrolovali štátne Lesy 

SR, tie ako by sa snažili masírovať verejnú mienku, že to, čo sme zistili, nie je celkom pravda. Ale keď čítam slová 
ich námestníka, ktorý je zodpovedný za predaj dreva, tak úrad správne popísal riziká, ktoré okrem iného súvisia 
aj s tým, že sa drevo predáva pod cenu. Ak sme porovnávali obchodnú politiku štátnych a mestských lesov, 
rozdiel bol bezmála sedem eur. Keby štátne lesy zdvihli cenu len o 50 centov, tak už sú príjmy štátneho podniku 
vyššie o dva milióny eur. Na Slovensku určite rastie aj drevo vyššej kategórie, ale otázkou je, v akej kvalite a za 
akú cenu sa reálne predáva… 

Bez vyvodenia osobnej zodpovednosti 
Skúste vymenovať najzávažnejšie zistenia kontrol, kde bolo následne potrebné vyvodiť osobnú, alebo 

dokonca aj trestnoprávnu zodpovednosť. Boli neskôr vynesené aj právoplatné rozsudky? 
Naša práca nemôže byť meraná počtom, alebo úspešnosťou podaných trestných oznámení. Na kontrolu 

chodíme ex post, s odstupom dvoch, troch rokov a priama korupcia, úplatkárstvo či vedomý podvod sa veľmi 
ťažko dokazujú s odstupom tak dlhého času. To sú už pozametané stopy, kontrolóri môžu len ťažko nachádzať 
dôkazy. V prípadoch, že máme podozrenie na spáchanie trestného činu v akejkoľvek forme, automaticky 
komunikujeme s prokuratúrou či políciou a podávame trestné oznámenia. Len minulý rok sme podali trinásť 
trestných oznámení, desiatky odstúpení smerovalo na Úrad pre verejné obstarávanie či Úradu vládneho auditu. 
Moji kolegovia sú odborníci, profesionálni kontrolóri, ale určite nemajú ani zručnosti a ani skúsenosti s prípravou 
vyšetrovania či vznesením konkrétneho obvinenia. 

„Poľnohospodárska platobná agentúra bola v nedávnej minulosti asi ukážkovým príkladom toho, ako by 
nemala byť riadená štátna, verejná inštitúcia. Už prvá naša plošná kontrola ukázala, že je nielen veľký neporiadok 
v prideľovaní dotácií, ale výrazne zaostáva aj systém vnútornej kontroly.“ 

Čo hovoríte na prípad Pôdohospodárskej platobnej agentúry? 
Poľnohospodárska platobná agentúra bola v nedávnej minulosti asi ukážkovým príkladom toho, ako by 

nemala byť riadená štátna, verejná inštitúcia. Už prvá naša plošná kontrola ukázala, že je nielen veľký neporiadok 
v prideľovaní dotácií, ale výrazne zaostáva aj systém vnútornej kontroly. Následne sme boli v agentúre v roku 
2015, kde sme preverovali prijaté opatrenia a veci vyzerali byť v poriadku. No už kontrola v roku 2016 odhalila, že 
procesy riadenia sa vrátili k starému spôsobu. Boli zistené nekvalifikované hodnotenia, neporiadok v celom 
procese vyhlasovania výziev, ich administrovania, no proste veľký chaos, popretkávaný netransparentným až 



korupčným správaním na viacerých riadiacich stupňoch agentúry. Celý výstup, zistenia z kontroly boli preto 
odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. Nedá mi však nepoznamenať, že to bolo výrazne časovo pred 
tým, ako začala konať polícia z dôvodu protestov farmárov. 

Keď si jednotlivé ministerstvá alebo štátne inštitúcie môžu individuálne zmeniť nastavené pravidlá, je riešenie 
v nejakom jednotnom systéme vnútorných pravidiel pre všetky štátne inštitúcie? Alebo ako zabezpečiť, aby sa 
natrvalo dodržiavali nastavené pravidlá v rezortoch? 

Je to problém, hlavne vtedy, keď nefunguje etika, morálka a keď sa nevyvodzuje osobná zodpovednosť, ale 
len akási formálna politická zodpovednosť. Myslím si, že je potrebné zmeniť pravidla hmotnej zodpovednosti 
verejných činiteľov a vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí sú priamo zodpovední za distribúciu prostriedkov, za 
rozhodovanie o miliónových majetkoch. 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík počas rozhovoru pre spravodajskú 
agentúru SITA. Foto: SITA/Branislav Bibel. 

Podľa dnes platnej legislatívy sa osobná zodpovednosť ťažko vymáha, finančne je ohraničená výškou troch 
platov zodpovedného zamestnanca. Nehovoriac o tom, že dotknutej osobe musíte dokázať úmysel a bez toho 
nemôže byť trestne stíhaná. Prísnejší zákon by mal priviesť ľudí konajúcich v mene štátu, spoločnosti k väčšej 
rozvážnosti či zodpovednosti, lebo nerozhodujú o použití svojej peňaženky, nenakladajú z ich vlastným 
majetkom. 

V ostatnom čase sledujeme tiež zvláštnu recyklovateľnosť ľudí, ktorí pôsobia v riadiacich a 
sprostredkovateľských orgánoch, ktoré rozhodujú o európskej finančnej pomoci. Ak sa zistí, že niekto zlyhal, 
urobil zvláštne opatrenia, vyvodí sa voči nemu len zodpovednosť tým, že sa rozviaže pracovný pomer, ešte aj s 
niekoľko mesačným odstupným a o chvíľku toho istého človeka nájdete v inej vedúcej štátnej pozícii. Chýba jasný 
postoj ministra, generálneho riaditeľa aj v tom, že prešľap podriadeného odstúpi polícii, podá návrh na začatie 
trestného stíhania. 

Medzi častými príčinami problémov v kontrolovaných subjektoch podľa výsledkov kontrol sú rôzne nedostatky 
pri verejnom obstarávaní, nedostatočný počet odborníkov. Vidíte možnosti v systémovom nastavení, ktoré by 
pomohlo vylepšiť tento stav? 

Mám pozitívne očakávanie od nových pravidiel v procese verejného obstarávania. Ešte je ťažké povedať, aký 
reálny prínos bude mať nový zákon, ale žiadna právna norma nebude nikdy dokonalá, lebo keď nefunguje 
morálka či zodpovednosť, zákon sa dá rôznymi kľučkami obísť. Britská legislatíva je oveľa voľnejšie formulovaná 
a pravidlá, často aj nepísané pravidlá sa dodržiavajú. My chceme často veci zošnurovať do detailu, ale to 
nepomôže. Ak to nebude v nás, zákon to neupraví. Verejní činitelia, vrcholoví manažéri štátnych, verejných 
inštitúcií musia konať tak, že verejný záujem je na prvom mieste a ich rozhodovanie nevychádza len zo 
zákonnom zadefinovaných mantinelov, ale ich konanie reflektuje tiež princípy transparentnosti či efektívnosti. 

Potrebný kontrolný výbor 
Ako sa pozerajú na rozhodovací proces u nás v zahraničí? 
Vrátim sa tri roky dozadu. Zástupcovia OBSE prezentovali hodnotiacu správu o vývoji Slovenska vo všetkých 

oblastiach rozvoja spoločnosti. Výrazne ma zaujala časť o rozhodovacom procese. Zahraniční odborníci 
konštatovali, že v slovenských podmienkach sa rozhoduje spravidla tromi spôsobmi. V prvom rade ad hoc, bez 
akejkoľvek analýzy stavu vecí, v druhom rade politicky a len vo výnimočných prípadoch sa prijímajú rozhodnutia 
kvalifikovane, na základe analýz a odborných podkladov. Odvtedy vláda prijala uznesenie, ktorým ukladá štátnym 
inštitúciám vytvárať analytické jednotky, ktoré by realizovali cielené, hĺbkové analýzy východiskového stavu, 
dopadov na proces realizácie projektu či udržateľnosť z hľadiska zdravého rozvoja celej spoločnosti. 

„V spoločnosti máme veľa dobrých, ale aj boľavých miest a práve pomáhať odhaľovať tie rizikové stránky, to 
je poslanie národnej kontrolnej autority. Kontrolu nesmerujete tam, kde na základe analýz veci fungujú. Naše 
kroky smerujú do oblastí, kde sa točí veľký objem financií a kde sú významné indície, že to nefunguje.“ 

Aj napriek tomu zisťujeme nedostatky. Spomeniem napríklad čerstvé zistenie súvisiace s projektom 
protipožiarneho systému v štátnych lesoch, ktorý vychádzal z takmer desať rokov starého zadania. Potom, pri 
kľúčovom projekte reformy verejnej správy, absentovala východisková finančná či majetková analýza. A aj preto 
kontrolóri nemohli preveriť reálne prínosy reformy, lebo aktuálne čísla sme nemali k čomu porovnávať. To, čo 
vtedajší minister vnútra prezentoval verejnosti, niekoľko stomiliónové úspory, to sme my práve pre tieto 
nedostatky nevedeli preukazne, hodnoverne verifikovať. 

V spoločnosti máme veľa dobrých, ale aj boľavých miest a práve pomáhať odhaľovať tie rizikové stránky, to je 
poslanie národnej kontrolnej autority. Kontrolu nesmerujete tam, kde na základe analýz veci fungujú. Naše kroky 
smerujú do oblastí, kde sa točí veľký objem financií a kde sú významné indície, že to nefunguje. A aj preto náš 
úrad prináša viacej negatívnych správ, ako tých dobrých. Pravda je však aj taká, že tam, kde vieme ponúknuť 
príklady dobrej praxe, tam kde je systém dobre nastavený, tak tam zverejňujeme pozitívne informácie, ponúkame 
verejnosti, médiám. 

Nakoľko transparentne, účelne a hospodárne využívajú štátne orgány, samosprávy verejné prostriedky, 
vrátane európskych zdrojov? Aké sú najväčšie problémy a ich príčiny? 

Presnú štatistiku nevedieme. Bolo by to tiež značne obtiažne. Veď si len zoberte, že v našom portfóliu je viac 
ako sedemnásťtisíc subjektov. V priebehu roka dokážeme skontrolovať asi tristo inštitúcií. Kontrola musí byť 
súčasťou riadenia štátu na všetkých úrovniach. Vnútorní audítori a kontrolné skupiny musia byť nositeľmi 
objektívnej a nezávislej spätnej väzby pre vrcholový manažment ministerstva, podniku či samosprávnej inštitúcie. 
Bez merania, bez cielenej kontroly nemôže byť žiadne riadenie úspešné. Tieto pravidla by sme mali mať stále 
pred očami. Chybou je, že v slovenských podmienkach sú tieto pravidlá výrazne formálne. 

Nezlepšuje sa to? 



Nielen vnútorná kontrola, ale tiež rozpočtový proces je podľa nás z viacerých uhlov pohľadu formálny. 
Negatívny stav som pranieroval tiež v parlamente pri prerokovaní nášho ostatného stanoviska k štátnemu 
záverečnému účtu. V priebehu roka sa tisíckami rozpočtových opatrení zmení rozpočet štátu tak, že realita je 
úplne vzdialená od východiska schváleného poslancami. Keď som bol primátorom v Spišskej Novej Vsi, 

rozpočet mesta bol zhruba dvesto miliónov korún. Primátor mal kompetenciu použiť mimo schváleného rozpočtu 
maximálne 500 tisíc, akékoľvek zásadnejšie zmeny museli schvaľovať poslanci, lebo je to ich právo i 
zodpovednosť. Takto by to malo platiť aj na národnej úrovni. Nie je zdravé, ak rezort financií môže mimo 
parlament prerozdeliť viac ako miliardu eur. Rozpočtovými opatreniami sa presúvajú významné zdroje medzi 
rezortmi, rozpočtovými kapitolami. My to vnímame kriticky, je to signál nedostatočného plánovania, ale aj 
netransparentnosti v celom procese štátneho rozpočtovníctva. 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík počas rozhovoru pre spravodajskú 
agentúru SITA. Foto: SITA/Branislav Bibel. 

Mala by byť veľká kompetencia ministra financií prehodnotená? 
Najvyššou kontrolnou inštitúciou v štáte je parlament, nie kontrolný úrad, my sme len nástroj, akási predĺžená 

ruka Národnej rady SR, ktorá nás zriadila zákonom. Túto jedinečnú kompetenciu by si parlament nemal nechať 
zobrať. Súčasný stav nie je dobrý, lebo rozpočet a vecné využitie verejných, európskych financií musí byť podľa 
mňa pod ešte väčším drobnohľadom zákonodarného zboru. Aj preto už piaty rok volám po zriadení kontrolného 
výboru. Záverečné správy z kľúčových kontrolných akcií nášho úradu by mali byť povinne prerokovávané v tomto 
výbore za účasti ministrov, či štatutárnych predstaviteľov kontrolovaného subjektu. Takto to funguje v Česku, 
Maďarsku či Poľsku, kde napríklad tretinu kontrolných akcií navrhuje kontrolný výbor parlamentu, ktorého 
zloženie vychádza z paritného zastúpenia strán zvolených do parlamentu. Počas môjho štvorročného pôsobenia 
v pozícii predsedu NKÚ SR sme na základe uznesenia parlamentu vykonali len dve akcie, kontrolu v Slovenských 
elektrárňach a úrade detskej ombudsmanky. 

Vytváranie mestských aglomerácií 
Tiež ste boli v samospráve. Už sa ozývajú hlasy, že možno by bolo vhodné zmeniť parlament na 

dvojkomorový a čiastočne umožniť regionálne zastúpenie v parlamente. Hovorí, že keď niekto príde priamo z 
regiónu, priamo vie, čím ten región trpí. Je to efektívna cesta? 

Vytvorenie senátu, druhej komory parlamentu v Českej republike, bolo podľa názorov viacerých českých 
odborníkov skok do tmy. Myslím si, že na Slovensku skôr treba zmeniť jeden volebný obvod napríklad na osem, 
aby sme kopírovali počet krajov. Keď som pôsobil v parlamente, tak už v roku 2005 som bol spoluautorom takejto 
legislatívnej zmeny. Aj vďaka negatívnemu postoju členov SDKÚ návrh nebol úspešný a nedokázali sme sa 
vysporiadať s „darom“, ktorý nám zanechalo Mečiarovo HZDS. Ak by mal poslanec priamu zodpovednosť za svoj 
región, určite by sa inak správal, ako pri jednom volebnom obvode. V tomto systéme sa zodpovedajú výlučne 
predsedovi strany, potrebujú mať dôveru straníckej centrály, potom región či občan stoja bezzubo na vedľajšej 
koľaji. 

„Ak by mal poslanec priamu zodpovednosť za svoj región, určite by sa inak správal, ako pri jednom volebnom 
obvode.“ 

Diskutuje sa aj o usporiadaní krajov, či sa netreba vrátiť k bývalému systému na tri kraje… 
Povedal by som to asi takto. Ide o nostalgiu za socialistickou skúsenosťou, ktorá v modernej občianskej 

spoločnosti nemôže úspešne fungovať. Dnes sme niekde inde a na výrazne vyššej úrovni správy veci verejných. 
Keď sa robila reforma verejnej správy, bol som za šestnásť krajov, žúp. Dnes sa aktívne hovorí o vytváraní 
mestských aglomerácií, naviazaných na fungovanie mesta. Je to výzva do budúcna a asi jedna z ciest ako by to 
mohlo dobre fungovať. Aj samotný občan by systému lepšie rozumel, vedel by byť aktívny a určite by sa dokázal 
aktívnejšie podieľať na živote v meste či mestskom regióne. 

Poslanec je bližšie k ľuďom a oni ho viac kontrolujú, dávajú podnety. 
Samozrejme, ale to nie je len o poznaní, kvalifikovanejších rozhodnutiach, ale aj o zodpovednosti. To Vám 

hovorí aj sedliacky rozum. Slovensko stále stojí na mieste, pričom pokračovanie v reforme verejnej správy je 
kľúčom k lepšiemu fungovaniu celej spoločnosti. Stále však necítim politickú vôľu, ísť do toho. Niekto by mal 
zobrať zodpovednosť do rúk, lebo zmena v oblasti školstva, zdravotníctva, správy územia, jeho udržateľného 
rozvoja je nutná. Nedávno som čítal článok o tom, kde má v oblasti verejnej moci priority občan. Pre viac ako dve 
tretiny ľudí je číslom jedna jeho mesto, tam sa narodí, chodil do škôlky, školy, tu žije, pracuje, zakladá si rodinu, 
prežíva starobu. Niekto sa však snaží robiť zo štátu modlu, že o všetko a o každého sa vie, či môže postará štát. 
Skutočnosť je však úplne iná, gro služieb, výkonov, povinností vo vzťahu k občanovi dnes robí aktívne 
samospráva. 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík počas rozhovoru pre spravodajskú 
agentúru SITA. Foto: SITA/Branislav Bibel. 

Veľa problémov sa vyskytuje, napríklad, pri obstarávaní IT projektov na rôznych úrovniach. V čom je podľa 
vás táto oblasť taká komplikovaná, že vzbudzuje aj verejné diskusie častokrát práve s obstarávaním a projekty 
nefungujú? 

Nie som špecialista, ale rámcovo tomuto procesu rozumiem. Všetky projekty IT, ktoré sa majú realizovať, by 
mali ísť cez verejné pripomienkovanie. Malo by sa verejne hovoriť o východiskových analýzach. Pri definovaní 
kľúčových projektov informatizácie spoločnosti v roku 2019 je neprijateľné a možno až amatérske, vychádzať z 
informácií, čiastkových analýz pripravených ešte v roku 2008. Dnes to úplne rukolapne vidíme pri diskusiách o 
rušení rodného čísla, ktoré je takým istým identifikátorom, ako je akékoľvek iné desaťmiestne číslo. Bývalý 
minister financií mi pri jednej diskusii o rizikách v štátnom rozpočte hovoril, ako významne sú zaťažené verejné 
financie nákladmi viazanými na prevádzku, správu existujúcich informačných systémov, ktoré v mnohých 
prípadoch nie sú kompatibilné s inými a ich úprava by si vyžiadala ďalšie milióny. 



Začiatkom tohto roku sme navštívili fínsky najvyšší kontrolný úrad a nestačil som závidieť, ako to oni majú 
nastavené. Napríklad informačný systém v oblasti ekonomiky, účtovníctva spravuje jedna agentúra, všetky štátne 
a verejné inštitúcie majú povinnosť využívať tento systém. Vďaka tomuto nastaveniu môžu národní kontrolóri 
preveriť ročne 110 úradov, môžu urobiť vierohodné finančné audity. Fínski kontrolór obrazne povedané stlačí 
gombík na počítači, získa rizikovú analýzu, stlačí druhý, má komplexný obraz o hospodárení kontrolovaného 
subjektu gombík. Potom už len rizikové oblasti, zistené nedostatky verifikuje so zodpovednými zamestnancami a 
po desiatich dňoch môže kontrolu ukončiť. 

Čerpanie eurofondov si komplikujeme 
Ďalšou veľkou problémovou skupinou je využívanie európskych peňazí. Poučili sme sa už oproti minulým 

rokom, keďže teraz máme už tretie programové obdobie, alebo sa tie problémy stále opakujú? 
V čerpaní eurofondov v tomto programovom období sme boli k záveru minulého roku na 24. mieste v rámci 

EÚ a vyčerpali sme len necelých 24 percent zdrojov. Slovensko stále zaostáva v nastavení procesov, hlavne čo 
sa týka jasného definovania výziev či v procese odborného hodnotenia. Aj my sme zapojení do čerpania 
európskych fondov cez projekt vzdelávania za bezmála 1,5 milióna eur. Musím povedať, že je s tým spojená 
veľká administratíva, kolegovia to hodnotia ako zbytočnú byrokraciu, vďaka ktorej si život v mnohých prípadoch 
komplikujeme sami, nie bruselskí úradníci. Chýba väčšia pružnosť zo strany riadiacich orgánov, lebo ak si 
vezmete, že projekt sme pripravovali pred štyrmi rokmi, mali sme iné poznanie ako dnes, zmenila sa situácia na 
trhu, ceny sú úplne iné, tak tomu je potrené operatívne prispôsobiť aktuálne postupy, riešenia. Potom sa ani 
nečudujem, že čerpanie je nedostatočné, lebo prijímatelia po zistení, koľko povinností či byrokracie ich čaká, 
radšej z projektu vycúvajú a financovanie projektu riešia komerčným spôsobom. 

„Pravidlá z Bruselu hovoria, do akých oblastí majú ísť prostriedky, ale my tie oblasti ešte tak zatomizujeme, až 
mám pocit, že tie peniaze idú hore komínom. Keby sme ich dali viacej dohromady a cielene ich dali napríklad do 
novej infraštruktúry, ktorú potrebujeme všetci, tak by dokázali oveľa zmysluplnejšie využiť európsku pomoc.“ 

Nejde o bruselskú byrokraciu, ale o našu vlastnú? 
Dovolím si tvrdiť, že o našu vlastnú. Možno trochu aj pod tlakom, že veľa sa hovorí o eurofondoch, keďže sa 

veľa hovorí o netransparentnom čerpaní, tak chceme byť transparentnejší než je celý svet. A to potom spôsobuje 
prebyrokratizovanie systému. Pravidlá z Bruselu hovoria, do akých oblastí majú ísť prostriedky, ale my tie oblasti 
ešte tak zatomizujeme, až mám pocit, že tie peniaze idú hore komínom. Keby sme ich dali viacej dohromady a 
cielene ich dali napríklad do novej infraštruktúry, ktorú potrebujeme všetci, tak by dokázali oveľa zmysluplnejšie 
využiť európsku pomoc. Máme veľa priorít a každý rezort si chce z balíka niečo odtrhnúť. Možno je to výzva pre 
nastavenie nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027, lebo európska pomoc je neopakovateľným 
zdrojom podpory a udržateľného rozvoja krajiny v jej kľúčových, strategických oblastiach. 

To ale navždy nepotrvá. 
Práve preto hovorím, že je to neopakovateľná príležitosť, ktorá raz skončí a my sami, štát bude musieť 

povedať z akých zdrojov zabezpečíme rozvoj spoločnosti, ako budeme garantovať ľuďom realizáciu kľúčových 
verejných politík. Odchodom Británie z Únie sa objem financií zníži, kráčame do obdobia recesie a aj Slovensko 
sa v blízkej budúcnosti stane členom európskeho spoločenstva, ktorý bude viac dávať ako prijímať. Mali by sme 
sa pomaly na to pripravovať. Je to otázka priorít rozpočtu a je to výzva, na ktorú musí ponúknuť odpoveď 
Národná rada SR, to je kľúčová inštitúcia, ktorá by mala myslieť na deň po, keď eurofondy nebudú. A ten deň 
určite príde, či skôr, alebo neskôr. 

Kontrolóri idú tam, kde sú riziká 
Nakoľko je počet kontrolórov, ktorými disponuje váš úrad, vzhľadom na ich vyťaženie dostatočný na to, aby 

ste pokrývali všetky potrebné kontroly? 
Národná autorita nemôže suplovať kontrolu na nižších stupňoch, to znamená vládny audit, odbory kontroly, 

kontrolórov v samospráve, lebo na to nikdy nebudeme mať personálne kapacity. Najvyššia kontrolná inštitúcia 
musí preverovať strategické ciele štátu, kľúčové procesy, nosné oblastí verejných politík, kde sa točí značný 
objem peňazí. Na to, aby bolo naplnené kľúčové poslanie nášho úradu je nás dosť, máme primeraný počet ľudí, 
odborníkov pre výkon nielen tradičnej finančnej kontroly, ale aj prierezových, výkonnostných auditov. 

Koľko je kontrolórov? 
Smerné číslo je 319 kontrolórov a pravdou je tiež fakt, že máme viac ako 60 percent žien. No a viaceré 

kolegyne sú na materskej dovolenke, preto tento strop nie je naplnený. Keď mal úrad ešte v nedávnej minulosti 
postavený plán kontrol prioritne na oblasť účtovníctva, rozpočtovníctva či na nakladanie s majetkom, bolo to 
relatívne jednoduché, ale aj monotónne. Zameranie úradu som však v ostatných troch rokoch preklopil spolu s 
mojimi kolegami na hodnotenie verejných politík a na kontrolu kľúčových, strategických oblastí verejného života. 
A na takúto zmenu, na nové nastavenie sa musíte aj odborne, personálne pripraviť. Obrazne povedané, dnes 
máme priamo v teréne bezmála 250 ľudí. Nehovoriac o tom, že tretí rok pomáha pri príprave plánu kontrolnej 
činnosti, pri mapovaní rizík analytická jednotka, ktorá by v krátkej budúcnosti mala mať šestnásť kmeňových 
zamestnancov. 

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR) Karol Mitrík počas rozhovoru pre spravodajskú 
agentúru SITA. Foto: SITA/Branislav Bibel. 

Ak si budú všetky kontrolné orgány vo všetkých inštitúciách plniť svoju úlohu, tak to bude dostatočný počet? 
Áno, ale bude to platiť len vtedy, ak každý verejný činiteľ, generálny riaditeľ, či vedúci organizačnej jednotky 

na každej z verejných inštitúcií bude mať na mysli, že kontrola je kľúčový prvok profesionálneho riadenia. 
Národná inštitúcia pri akomkoľvek počte zamestnancov nemôže suplovať iné úrovne kontroly. Pri sedemnásťtisíc 
subjektoch, ktoré môže NKÚ kontrolovať je to tiež nepredstaviteľné. 

Ideme tam, kde sú významné riziká, vyberáme si kľúčové verejné politiky a tak, ako celý vyspelý svet sa uberá 
výkonnostnou kontrolou, tým istým smerom kráčame aj my, lebo máme povinnosť dávať odpovede na otázky 



súvisiace s prínosom realizovaných politík pre udržateľný rozvoj našej spoločnosti, ale aj pre samotného občana. 
Nahlas hovoríme o napĺňaní verejných politík, či sa efektívne, hospodárne a účinne využívajú verejné prostriedky. 

Ako príklad zmeny nastavenia úradu môže poslúžiť jednoduchý príklad, nákup CT prístroja. Nemocnica na 
jeho obstaranie mala v rozpočte peniaze, pri zakúpení bol dodržaný zákon, ale otázkou je, že či daná nemocnica 
takýto prístroj vôbec potrebovala, či ho vie využiť, aký prínos môžu pocítiť pacienti a či nebolo lepšie kúpiť prístroj 
o 50% lacnejší, s menším počtom funkcionalít, lebo z pohľadu poslania danej nemocnice, je to úplne postačujúce. 
Pozeráme sa teda nielen na to, či kúpa v sebe zohľadnila ceny, hospodárnosť či transparentnosť, ale či má aj 
pridanú hodnotu, ktorou je účelnosť. 

Koľko prípadov dokáže absolvovať jeden kontrolór, aj keď kontrolu robíte v skupinách? 
Kontrolu robia vždy minimálne dvaja. Vezmite si, že plán kontrolnej činnosti pre rok 2020 sme začali 

pripravovať v januári tohto roka. Na kolégiu bude už nasledujúci pondelok prerokovaných 24 kontrolných akcií pre 
budúci rok. Tie sú už rozpracované a do nich určite pôjdeme. Do konca októbra majú kontrolóri čas na to, aby ich 
rozpracovali do projektu, do samých detailov. Čiže príprava je veľmi náročná a kontrola musí byť proces 
plánovaný, nie náhodný. Na rozdiel od polície my nemáme zásahovú jednotku, na kontrolu sa musíme pripraviť. 
Kontrola je cieľavedomá činnosť, dopredu upozorníme kontrolované subjekty, že k ním prídeme. Už týmto krokom 
vyvolávame pozornosť a dotknutá strana sa môže na kontrolu pripraviť. Keď ideme na kontrolu zameranú na tri, či 
päť rokov dozadu, stopy sa dajú veľmi ťažko pozametať a veci sa dajú ťažko napraviť. Preverujú aj prevádzku 
mýtneho systému. 

„Ukazuje sa, že s národným bohatstvom – vodou, ktoré sme presadili do ústavy, nenarábame tak 
zodpovedne, ako si zaslúži národné bohatstvo od ktorého závisí naša budúcnosť.“ 

Aké priority máte ešte v tomto roku? Koľko kontrol plánujete v tomto roku? 
V tomto roku máme v pláne 34 kontrol. Číslo nikdy nie je presné. Niektoré kontroly podržíme, ktoré sme mali 

naplánované a ešte sme neotvorili, ale pôjdeme tiež do segmentov, ktoré treba operatívne riešiť. Napríklad 
kontrolná akcia na katastri ešte nie je uzavretá, no sú tam vážne zistenia, ktoré budeme smerovať aj na vládu. 
Podobne to bude pri záveroch z kontroly vodárenských spoločností. Ukazuje sa, že s národným bohatstvom – 
vodou, ktoré sme presadili do ústavy, nenarábame tak zodpovedne, ako si zaslúži národné bohatstvo od ktorého 
závisí naša budúcnosť. Vyhodnocujeme aj fungovanie, prínos mýtneho systému za posledných desať rokov. 
Musím povedať, že naši analytici správne popísali riziká, lebo výstupy od kontrolórov ich potvrdzujú a už teraz 
mám pocit, že kontrolné zistenia vyvolajú zaujímavú diskusiu. 

Na čo je zameraná táto kontrola? 
Pozeráme sa na funkčnosť mýtneho systému, jeho prínos pre rozvoj cestnej, diaľničnej infraštruktúry, ale aj 

nastavenie zmluvných vzťahov, ktoré sa postupne zamotávajú existenciou niekoľkých desiatkov dodatkov. 
Jednoduchšie povedané, dnešné pravidlá v mýtnom projekte sú už niekde inde, ako boli definované a 
zazmluvňované pred jeho spustením. Nehovoriac o rizikách, otázkach, ktoré vyplávajú na povrch pri ukončení 
zmluvy zo súčasným prevádzkovateľom. 

Je možné, že bude aj trestno-právna zodpovednosť? 
Nechcem to prejudikovať dopredu, ale už dnes môžem povedať, že doterajšie zistenia sú veľmi vážne a 

možno aj po odborných konzultáciách s políciou či prokuratúrou budeme konať tak, aby tí, ktorí zlyhali, boli braní 
na zodpovednosť… 

[Späť na obsah] 
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Turisti cez Letanovce nechceli chodiť pre rómsku osadu a zlú cestu. 
LETANOVCE. V Letanovciach v okrese Spišská Nová Ves začínajú s opravou cesty, ktorá je jednou z brán 

do Slovenského raja. 
Opravu takmer štvorkilometrového úseku za 800-tisíc eur bude financovať Košický samosprávny kraj z úveru 

od Európskej investičnej banky. 
Cesta je v dezolátnom stave a sťažovali sa na ňu nielen miestni, ale aj turisti prichádzajúci do národného 

parku. 
„Už dlho vieme o zlom stave tejto komunikácie v obci a jej okolí. Ide o druhú vstupnú bránu do Slovenského 

raja, táto cesta má teda aj iný rozmer, nevyužívajú ju len obyvatelia z obce, má význam aj pre rozvoj cestovného 
ruchu,“ uviedol pre médiá pri odovzdávaní staveniska predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka 
(nezávislý). 

Práce by mali byť ukončené koncom októbra. 
Dopravu budú riadiť semafory 
Stavenisko v pondelok oficiálne prebral zhotoviteľ, ktorým je bratislavská spoločnosť Strabag, s. r. o. 
Opravovať budú cestu II/3226 od križovatky s cestou II/536 pred obcou, následne komunikáciu cez samotnú 

obec po otočku pri vstupe do Slovenského raja. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22182528/cesta-do-raja-je-v-dezolatnom-stave-zupa-zacala-s-jej-opravou.html


Opravou by sa mal zlepšiť komfort pre vodičov, zvýšiť bezpečnosť a rovnako by sa mali minimalizovať 
náklady na bežnú údržbu cesty. 

Počas prác bude prejazdný len jeden jazdný pruh, premávka bude riadená semaformi. 
Obec eviduje sťažnosti 
Podľa starostu Letanoviec Slavomíra Zahornadského (nezávislý) daný úsek, v blízkosti ktorého bola v 

minulosti aj rómska osada, nebol opravovaný asi štyri desaťročia. 
„Po presťahovaní nelegálnej osady spred vstupnej brány do Národného parku Slovenský raj turisti znovu 

objavujú vstup do tohto národného parku aj cez obec Letanovce, avšak táto cesta je veľkým problémom,“ 
povedal. 

Úsek už podľa neho nespĺňal žiadne technické parametre. 
Obec registruje veľký počet sťažností zo strany domácich obyvateľov, ale aj prichádzajúcich turistov zo 

Slovenska i zahraničia. 
“Za bránou pri vstupe do Raja býva niekedy zaparkovaných aj 30 až 40 áut,” dodal Zahornadský na margo 

vysokej návštevnosti zo strany turistov. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Cesta do Slovenského raja bola skôr peklom pre motoristov. Začala sa s 

rekonštrukciou 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Cesta do raja znie ako príjemná predstava. Na Spiši však pripomína skôr peklo a to 

najmä pre podvozky áut. Hlavne čo sa týka cesty do Letanovského mlyna. Na Obecný úrad v Letanovciach 
takmer denne smerujú sťažnosti turistov. Problém sa však pohol, začalo sa s komplexnou rekonštrukciou. 

Nie nadarmo sa hovorí, že na Slovensku máme cesty na jednotku, pri zaradení druhého prevodového stupňa 
už nastáva problém. Reprezentatívnou vzorkou je aj cesta do Slovenského raja, pri obci Letanovce. “Bolo to už 
dlhé roky dosť takou veľkou hanbou. Od európskych značiek, až po značky z iných kontinentov ako Spojené štáty 
americké, z času na čas tam idú,” uviedol starosta obce Slavomír Záhornadský. 

3 fotografie 
Cesta do Slovenského raja bola skôr peklom pre motoristov. Začala sa s rekonštrukciou 
Letanovčania už pár rokov počúvajú iba sľuby o rekonštrukcii, to ale už oddnes neplatí. “Tá cesta má 50 rokov 

a je vstupná brána do Slovenského raja. Cesta nestála za nič a sľub už bude konečne splnený. Tak dúfajme, že 
už budeme spokojní,” hovoria obyvatelia obce. 

Vozovka podobajúca sa skôr na poľnú ako na cestu tretej triedy poburuje aj turistov. Tí sťažnosti adresujú 
priamo starostovi. “Najčastejšie sa zastavia Česi. Boli tu, veľakrát som odkazoval mailovú adresu na správcu 
komunikácie,” poznamenal starosta. Tou je Košický samosprávny kraj. Preto nemá zmysel, aby obec investovala 
do niečoho, čo jej nepatrí. Dnes sa začala rekonštrukcia formálnym podpisom zmlúv. Opraviť štyri kilometre cesty 
chcú do októbra. “Je pod tým nejaký penetračný makadam, ktorý sa robil pred nejakými cca 20 rokmi. Nevidím 
dôvod, žeby mohol byť nejaký zádrheľ alebo problém s tou technológiou ktorá je projektantom navrhnutá,” 
povedal Peter Šulek, zástupca zhotoviteľa. 

Miestnym neprekáža, že sa cesta začne opravovať v polovici turistickej sezóny. Starosta chápe zdĺhavý 
proces verejného obstarávania, zhotoviteľ zase premávku zastaviť neplánuje. “Ako klasická oprava. jeden pruh 
bude uzavretý, druhý bude prejazdný,” opísal situáciu Peter Šulek. “Financované to bude z úveru Európskej 
investičnej banky, tento úver má Košický samosprávny kraj predschválený. Tento úver budeme splácať 25 rokov,” 
doplnil Rastislav Trnka, predseda VÚC KSK. 800 000 Eur je suma, ktorá tu bude investovaná. Župan dúfa, že 
cesta vydrží minimálne, kým úver nesplatia. 

Krása Slovenského raja sa dá zažiť aj z hladiny Hornádu: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Elektrická domová prípojka od VSD za sedem dní 
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Distribučná spoločnosť rozšírila ponuku produktov o zrealizovanie prípojky na kľúč - od naprojektovania až po 
kompletnú realizáciu pripojenia zákazníka do sústavy. 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná rozšírila nedávno svoju ponuku o produkt Pripoj svoj dom. Z 
prieskumu medzi zákazníkmi vyplynulo, že jednou z najčastejších požiadaviek bola možnosť vybavenia domovej 
prípojky. Po zhodnotení kapacitných možností, dostupnosti a skúseností s overenými dodávateľmi jednotlivých 
prác, služieb a komponentov sa distribučná spoločnosť rozhodla zaviesť túto službu. Ide o riešenie na kľúč od 
naprojektovania až po realizáciu kompletného elektrického odberného zariadenia. 

Cena elektrickej prípojky 
Služba Pripoj svoj dom vyjde zákazníka na 804 eur s DPH v štandardnom riešení. To znamená, že stanovený 

bod pripojenia do distribučnej sústavy VSD a umiestnenie elektromerového rozvádzača sú na rovnakej strane 
pozemku, resp. komunikácie a nevyžaduje sa jej križovanie. 

Spoločnosť ponúka zákazníkovi pripojenie k voľne stojacemu elektromerovému rozvádzaču alebo takému, 
ktorý je umiestnený v plote. Kapacita pripojenia je pritom od 13 A do 50 A pre trojfázový hlavný istič. Balík služieb 
v rámci tohto produktu obsahuje vypracovanie projektovej dokumentácie, realizačnú časť vrátane zemných, 
stavebných a elektromontážnych prác a kladnej revíznej správy, tiež kompletný materiálový arzenál, ktorý je pre 
domovú prípojku nevyhnutný do vzdialenosti 10 metrov. 

„Produkt momentálne aktívne ponúkame najmä v lokalitách Spišská Nová Ves a Kežmarok, Humenné a 

Vranov nad Topľou, tiež v Košiciach a Košiciach - okolí, kde máme aj troch zmluvných, už overených dodávateľov 
pre zemné, výkopové a elektromontážne práce. Takisto máme výhradného dodávateľa elektromerových 
rozvádzačov," vysvetlila Zuzana Jurášová, vedúca Zákazníckeho servisu vo VSD. 

Najskôr iba nové odberné miesta 
V úvodnej fáze je služba dostupná v tejto cene, realizácii a sedemdňovej lehote iba pre nové odberné miesta. 

„Samozrejme, časom sa chceme pustiť aj do rekonštrukcií a iných, menej štandardných, aj komplikovaných 
variantov. Napríklad ťahaniu napojenia cez komunikácie a podobne. V začiatkoch si chceme byť istí, že funguje 
základný, jednoduchší model, vychytať začiatočnícke nedostatky, resp. identifikovať, kde máme ešte slabé miesta 
a potom sa pustiť do zložitejších riešení na mieru," zdôvodnila Z. Jurášová. 

Nielen domácnosti, ale aj firmy a prevádzky 
Napriek názvu nie je služba určená iba pre domácnosti v rodinných domoch. Distribučná spoločnosť zrealizuje 

elektrickú prípojku aj pre firmy, prevádzky či samosprávne objekty. Rozhodujúcim kritériom je rezervovaná 
kapacita prípojky do 63 A. „Produkt je teda lukratívny aj pre starostov obcí, kde sa stavia, developerov či menšie 
firmy, ktoré otvárajú novú prevádzku," doplnila Z. Jurášová. 

Spoločnosť VSD je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk 
foto: © BM Elektro 

[Späť na obsah] 

 
 
 
 

Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03  Bratislava, Slovenská republika 

 


