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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Slovensko ako na dlani 
[07.08.2019; Noviny Poprad; titulná strana, nezaradené; s. 1,2; mav] 

 
 

Od stredy až do soboty minulého týždňa sa na Námestí sv. Egídia v Poprade konal tradičný festival Made in 
Slovakia, ktorý prilákal množstvo návštevníkov, aj napriek nie vždy vydarenému počasiu. V 8. ročníku dali 
organizátori viac priestoru remeselníkom a umelcom z nášho regiónu. 

„Festival Made in Slovakia už má svoju tradíciu. Poprad je bohatý a očarujúci blízkosťou prírodných krás. Veľa 
turistov to využíva. Chceli sme, aby aj priamo v meste vznikol program, kedy sa ľudia zídu na námestí. Mesto 
ožilo stánkami, ktorých bolo tento rok 140. Priniesli rôzne chute a remeslá z celého Slovenska. Sú to výrobky, 
ktoré sa nedajú zohnať v bežných obchodoch. Atmosféru dotváral bohatý kultúrny program,“ uviedol za 
organizátora súčasne aj viceprimátor mesta Poprad Ondrej Kavka. „Celé námestie sme rozdelili na dve časti a 
stánky boli rozmiestnené po oboch stranách. Delili sa na tri gastro zóny a zóny remeselníkov. Väčší priestor 



dostali remeselníci, ktorí tvorili dve tretiny účastníkov, a to aj tí spod Tatier, ktorí boli sústredení pri fontáne,“ 
doplnila Kristína Mlynárová z OZ Pre mesto. 

Práve regionálni remeselníci boli predzvesťou toho, že organizátori nevynechali po úspešnom nultom ročníku 
opäť ani dôležitý bod programu – Made in Poprad v spolupráci s mestským odborom kultúry. 

(Pokračovanie na str. 2) 
(Dokončenie zo str. 1) 
„Osvedčilo sa to a preto aj tento rok patril posledný deň festivalu práve Popradčanom, umelcom a 

remeselníkom z Popradu a okolia. Som presvedčený, že aj do budúcna si tento deň nájde miesto v programe 
Made in Slovakia. Tento rok sme pre nich vymysleli priestor pri fontáne, kde bolo desať stánkov a na pódiu sa v 
sobotu vystriedalo množstvo domácich kultúrnych telies,“ dodal O. Kavka. 

Jedným z „takmer“ domácich remeselníkov bol rezbár Karol Kopčák, ktorý pochádza z Popradu, ale 
momentálne žije a tvorí spolu so synom v Spišskej Novej Vsi. „Venujem sa drevu už od detstva. Mám tu aj veci, 

ktoré som vyrobil v štrnástich rokoch, vrátane prvej fujary. Je to moje remeslo, ale hlavne koníček. Bol som 
súčasťou aj takého projektu, ako je kniežacia hrobka v múzeu, kde sme zabezpečovali šliapací drevený sústruh, 
tkáčske stroje, lavice, či náradia. Snažím sa remeslo odovzdávať ďalej a venuje sa tomu aj môj syn. Nie je to 
ľahké, ale koho toto remeslo osloví, ten mu ostane verný celý život,“ povedal. 

Atmosféru jedinečného festivalu si užívali predajcovia z celého Slovenska. „Najviac vecí šijeme z 
kežmarského ľanu. Sú to bežné veci pre celú rodinu, všetko však s ľudovou tematikou v štýle moderného folku. 
Sme domáca firma – mama a dcéra,“ prezradila Mária Smiková z Levoče. Okrem chutných tradičných jedál a 
všelijakých dobrôt to počas štyroch dní krásne rozvoniavalo napríklad aj pri stánku Ivany Ferkovej z Banskej 
Bystrice, ktorá sa venuje špeciálne úprave cesnaku. „Tento cesnak je zaujímavý hlavne tým, že ho nie je cítiť z 
dychu a je ľahko stráviteľný. Je taký vďaka špeciálnej úprave. Nie je to bioprodukt, ale je pestovaný v zemi, ktorá 
nie je hnojená chemickým hnojivom. Cesnak pripravujeme v piatich príchutiach. Je lahodný a všetky jeho účinky 
sú zachované. Takto upravený sa nedá nájsť v bežných predajniach,“ uzavrela. 

Návštevníci festivalu si prišli na svoje nielen pri kúpe remeselných produktov, ale aj pri kultúrnom programe. 
Za všetkých Popradčan Marián Korvín povedal: „Made in Slovakia a Made in Poprad bolo jedinečné podujatie, 
ktoré pritiahlo na naše námestie veľa vyznávačov remesiel. Najviac ma však teší, že bolo opäť spojené s 
kultúrou. Nechcem spomínať všetkých účinkujúcich, ale napríklad na Starmániu, no nielen na ňu, sme sa všetci 
veľmi tešili.“ (mav) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Policajné správy 
[07.08.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 9; krp] 

 
 

V DOBE od 19. do 21. júla v jednej z prevádzok kaderníctva v Spišskej Teplici došlo ku krádeži. Páchateľ 
vytlačil okno a z kaderníctva ukradol niekoľko strihacích strojčekov, naparovaciu žehličku na vlasy, sadu klieští na 
napájanie vlasov, šampóny na vlasy, ale aj finančnú hotovosť. Celková škoda dosiahla viac ako 650 eur. 
Páchateľovi hrozí odňatie slobody na tri až desať rokov. 

POPRADSKÝ vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči 24-ročnému Matejovi zo Spišskej Novej Vsi za zločin 

nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. 
Ak sa mu preukáže vina, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Mladík si zadovažoval a následne u 
seba prechovával dve prázdne striekačky a plastové obaly s rastlinnou sušinou nezisteného zloženia i s obsahom 
najmenej 10,76 g kryštalickej látky metamfetamín. Zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 53 
bežných jednorazových dávok drogy. 

KU KRÁDEŽI došlo v dobe od 20. do 23. júla v jednom z objektov na Ul. 29. augusta v Poprade. Páchateľ na 
vchodových dverách odstránil cylindrickú vložku zámku a vošiel dnu. Odniesol si traktorovú kosačku, krovinorez, 
teplovzdušnú pištoľ, stavebný vysávač, vŕtacie kladivo, chvostovú pílu, ďalšie náradie a stavebný materiál. 
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. (krp) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Rozlúčka s legendárnou trinástkou 
[07.08.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; ppp] 

 
 

Na oficiálnom webe HK Poprad sa minulý týždeň objavila fanúšikmi dlho očakávaná správa. Popradská, ale i 
slovenská hokejová legenda Arne Kroták sa v septembri oficiálne rozlúči so svojou bohatou hokejovou kariérou. 

„Bol 6. jún 1972 a třineckou pôrodnicou sa ozval detský plač. Podľa sestričiek pripomínal gólovú sirénu. Na 
tom by nebolo nič zvláštne, keďže ju otec chlapčeka do tohto dňa rozozvučal niekoľkokrát. V tomto 
severovýchodnom českom mestečku bol detský krik s podtatranským prízvukom celkom nezvyčajným javom. 



Rýchlo sa však rozkríklo, že ide o potomka slovenského junáka, ktorý každý týždeň dokázal potešiť tisíce párov 
očí miestnych hokejových talentov,“ píše sa na webe HK Poprad, kde príbeh legendy pokračuje: „Ako štvorročný 
sa presťahoval do Popradu, kde sa po vzore svojho otca začal venovať hokeju. Chýry o mladom talente sa 
rozšírili po celej republike. Dostali sa až do Prahy, a tak si ucháň z Popradu mohol na seba obliecť už v 
pätnástich rokoch aj federálny dres. V ňom bojoval na ľade nielen so svojím kamarátom Slavom Pavličkom, 
zahral si napríklad aj s Jaromírom Jágrom. Vrcholom bola účasť na ME U18 v roku 1990. To už ale na jeho dvere 
klopala seniorská kariéra, ktorú odštartoval na domácom ľade vo veku sedemnásť rokov. Svojím nesporným 
hokejovým umením následne bavil divákov tri desaťročia. Počas nich obliekal dresy materského Popradu, Košíc, 
Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Bardejova, Zlína či Nice. V takmer každej extraligovej štatistike drží pevné prvé 

miesto, ktoré sa bude len ťažko prekonávať. 1259 zápasov a 520 strelených gólov hovorí snáď za všetko. Azda si 
to budú ceniť aj jeho nasledovníci, ktorým sa rozhodol odovzdávať svoje nesporné skúsenosti a poznatky z 
najrýchlejšej kolektívnej hry od tejto sezóny v mládežníckych výberoch Popradu. Kariéra, ktorú absolvoval na 
slovenských klziskách, je unikátna a hodná prejavu úcty.“ 

A práve na základe týchto faktov sa očakávajú v piatok 13. septembra 2019 zaplnené tribúny popradského 
zimného štadióna. Tento deň sa navždy zapíše do dejín nášho hokeja, pretože legendárna „trinástka“ 
poslednýkrát vstúpi na zápasový ľad vo svojej rozlúčke s aktívnou kariérou. (ppp) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Každý rok pribudnú na veteránoch lahôdky 
[07.08.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 9; kpa] 

 
 

Uplynulý víkend mohli priaznivci historických áut opäť vidieť skvosty motorizmu v poradí 33. ročníka podujatia 
Tatranský Veterán. Podujatie organizuje združenie Tatranský veterán car club Poprad. 

Každý rok majú viac a viac vystavených áut. Z 82 prihlásených slovenských a českých účastníkov museli 30 z 
kapacitných dôvodov odmietnuť. Historické vozidlá vyberali aj podľa toho, aby nemali príliš veľa rovnakých áut. 
Nejde vždy len o najvzácnejšie kúsky, ale skôr o „všehochuť“. Štartovú listinu sa vždy snažia navrhnúť tak, aby to 
bol prierez histórie automobilizmu (od 20- tych po 80-te roky 20.st.), z rôznych kútov sveta – československé 
značky (Tatra, Škoda, Aero), európske (Ferrari, Mercedes, Jaguár), americké (Chevrolet, Ford, Corvette, 
Mustang). 

Prezident združenia Tatranský veterán car club Poprad Marek Môcik uviedol: “Pre verejnosť sú veľmi 
zaujímavé autá, ktoré „hrali“ vo filmoch, napr. DMC DeLorean z trilógie „Návrat do budúcnosti“, s karosériou 
vyrobenou z nerezu (je jediné na Slovensku a niekoľko desiatok ich je na svete), ďalším filmovým je Ford Shelby 
GT500 Eleanor zo snímky „60 sekúnd“ s Nicolasom Cageom. Z predvojnového obdobia dorazila Tatra 87 a z 30-
tych rokov 20. st. prišiel anglický Morris (6 kusov na svete).“ Historické vozidlá, ktoré prezentujú vývoj motorizmu 
vrátane dizajnérskej práce sa okrem Popradu predviedli aj v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. (kpa) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Slovensko zasiahli mohutné búrky, Českom sa prehnal živel podobný 

tornádu 
[07.08.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 21:43; BRATISLAVA/TASR;tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1973541 

 
 

V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. 
Zdieľať článok 
Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala 

okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská 

Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. 
“Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa 

začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve 
sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, 
prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na 
sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). 

Ďalší front ide od západu 

http://www.tvnoviny.sk/a/1973541


Zvlnený studený front sa už blíži od západu nad naše územie a priamo na ňom sa vyskytujú aj búrky. Tie 
môžu byť sprevádzané zosilnením vetra a prechodne miestami aj intenzívnejšími zrážkami. 

Zdroj: Facebook/Severe Weather - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku 
Prehnalo sa Českom tornádo? 
Facebooková stránka Počasí Severní Čechy uvádza, že v Libereckom kraji na severe krajiny sa vyskytol jav 

nápadne pripomínajúci tornádo. Či tak tomu naozaj bolo sa bude ešte skúmať. 
Zdroj: Facebook/Počasí Severní Čechy 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Neprejazdná cesta, vyvalené stromy: Hasiči na východe mali po výdatnej 

búrke plné ruky práce 
[07.08.2019; cas.sk; Čas.sk; 21:43; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/870234/neprejazdna-cesta-vyvalene-stromy-hasici-na-vychode-mali-po-
vydatnej-burke-plne-ruky-prace/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala 

okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská 

Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. 
“Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa 

začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal pre TASR 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve 
sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

Foto: 
Hasiči na východnom Slovensku mali plné ruky práce (ilustračné foto). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

7. 21:35; V okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves mali hasi… 
[07.08.2019; dennikn.sk; Slovensko; 21:35; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1548492/ 

 
 

V okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves mali hasiči po silnej búrke 14 výjazdov. Pre výdatný dážď a nánosy 

bahna bola cesta medzi obcami Gemerská Poloma a Nižná Slaná niekoľko hodín neprejazdná. (tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Ďalšie vyčíňanie počasia: Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ 

prináša hotovú pohromu! 
[07.08.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:30; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/870204/dalsie-vycinanie-pocasia-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-
prinasa-hotovu-pohromu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, 

prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Supercelárnu búrku 

meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). 

https://www.cas.sk/clanok/870234/neprejazdna-cesta-vyvalene-stromy-hasici-na-vychode-mali-po-vydatnej-burke-plne-ruky-prace/
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https://dennikn.sk/minuta/1548492/
https://www.cas.sk/clanok/870204/dalsie-vycinanie-pocasia-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-hotovu-pohromu/
https://www.cas.sk/clanok/870204/dalsie-vycinanie-pocasia-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-hotovu-pohromu/


Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre 
dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového 
(8. 8.) rána, do 6.00 h. 

Foto: 
Aj na dnes vyhlásil SHMÚ výstrahu pred búrkami. Zdroj: šiš, fab 

[Späť na obsah] 

 
 

9. 19:23; V blízkosti Rožňavy vznikla supercelárna búrka,… 
[07.08.2019; dennikn.sk; Slovensko; 19:23; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1548401/ 

 
 

V blízkosti Rožňavy vznikla supercelárna búrka, pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne 
zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Supercelu zaznamenali meteorológovia v okrese Rožňava aj v 
utorok. 

Pre okresy Gelnica a Košice platí výstraha druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20:00. Pre dané 
okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava platí tiež výstraha pred povodňami. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Zadržali známeho dílera 
[07.08.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Zuzana Pojedincová / Pavol Michalka;Monika Šebová] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: “Dílera pervitínu zadržali včera popoludní kriminalisti v Poprade.” 
Monika Šebová, moderátorka: “Predajom drog si 26-ročný muž mal privyrábať už dlhšiu dobu. Jeho obchody 

sa nateraz skončili, je v policajnej cele.” 
Zuzana Pojedincová, redaktorka: "26-ročný Peter bol včera popoludní pravdepodobne veľmi prekvapený, keď 

vystúpil z vlaku a pri budove železničnej stanice ho oslovili nenápadní muži. Boli to operatívci z popradskej 
kriminálky. A takto na ďalšie úkony muža práve operatívci vyviedli z budovy kriminálnej polície. Nemajú uniformy, 
príslušníci tejto zložky chodia v civile a pohybujú sa v teréne, kde zisťujú informácie, ktoré sú veľmi cenné pre 
vyšetrovateľov. Aj na základe nich sa tak môže vyšetrovanie začať i posúvať, tak ako v prípade tohto dílera. 
Petrove aktivity sledovali kriminalisti už dlhšiu dobu. Mal chodiť zo Spišskej Novej Vsi, kde býva, do Popradu 

predávať drogy. Jeho činnosť včera popoludní skončila. Mal pri sebe zatavenú striekačku s bielou kryštalickou 
látkou." 

Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ Prešov: “Zaistená látka bola zaslaná na kriminalisticko-expertízne 
skúmanie. Výsledok preukázal, že išlo o pervitín, z ktorého by bolo možné vyrobiť najmenej 16 obvykle 
jednorázových dávok drogy.” 

Zuzana Pojedincová: “Zadržaný muž stále ostáva v cele policajného zaistenia a zatiaľ obvinený nebol.” 
Jana Ligdayová: “Popradský vyšetrovateľ v tomto prípade vedie trestné stíhanie vo veci drogovej trestnej 

činnosti. Vyšetrovateľ naďalej vykonáva všetky potrebné procesné úkony, no z taktického hľadiska momentálne 
bližšie informácie k nemu nie je možné poskytnúť.” 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Rómsky splnomocnenec chce pomôcť osadám pri povinnom čipovaní a 

očkovaní psov 
[07.08.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 18:04; Webnoviny.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/romsky-splnomocnenec-chce-pomoct-osadam-pri-povinnom-cipovani-a-
ockovani-psov/ 

 
 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity chce vylúčeným komunitám pomôcť pri financovaní 
povinného čipovania. Úrad už o o tejto téme rokoval s ministerstvom pôdohospodárstva. 

Nový zákon o veterinárnej starostlivosti 

https://dennikn.sk/minuta/1548401/
https://www.webnoviny.sk/romsky-splnomocnenec-chce-pomoct-osadam-pri-povinnom-cipovani-a-ockovani-psov/
https://www.webnoviny.sk/romsky-splnomocnenec-chce-pomoct-osadam-pri-povinnom-cipovani-a-ockovani-psov/


Povinné čipovanie a očkovanie zvierat zaviedol od septembra minulého roku nový zákon o veterinárnej 
starostlivosti, pre vylúčené komunity však môže byť takáto starostlivosť o zvieratá príliš nákladná. 

„Snahou je zaviesť, na základne skúseností a spolupráce s Československým kastračným programom, 
finančný nástroj, ktorý by obce mohli využívať na zamedzenie nekontrolovateľného množenia psov, čipovania a 
kastrácie,“ uviedol pre agentúru SITA splnomocnenec Ábel Ravasz. 

Úrad rómskeho splnomocnenca vlani spolupracoval s Československým kastračným programom na 
bezplatnej kastrácii, čipovaní a očkovaní psov v rómskych osadách. 

„Z financií úradu bolo hradené čipovanie a vakcinácia v rámci pilotné programu v obciach Markušovce a 
Smižany v okrese Spišská Nová Ves,“ vysvetlil Ravasz. Jeho Úrad sa podľa neho aj takto snaží zmierňovať 

problémy vyplývajúce dlhodobo neriešenej situácie v najchudobnejších osadách. 
Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 
Plošné kastrácie sú jedným z riešení rastúceho počtu túlavých a zanedbaných psov a mačiek v rómskych 

osadách najmä na východe Slovenska, kde sa mláďatá často nedožijú ani niekoľkých dní, sú nehumánne 
usmrcované a ak prežijú, žijú v nevyhovujúcich podmienkach a trpia rôznymi chorobami. 

Výdavky na jednu akciu predstavujú päť až osemtisíc eur, ďalšie náklady si však vyžaduje veterinárna 
starostlivosť o odobraté zvieratá. Majitelia psov majú od 1. septembra 2018 povinnosť čipovať psov. Majiteľ psa 
narodeného pred 31. augustom 2018 ho musí označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. 

Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, 
ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme 
ochrany zdravia psa alebo človeka. 

Agentúra SITA oslovila aj ministerstvo pôdohospodárstva, odpoveď zatiaľ nedostala. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Pre 19 okresov zvýšili výstrahu pred búrkami, ostatné územie Slovenska je 

pod žltou výstrahou 
[07.08.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 17:49; WebNoviny.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/pre-19-okresov-zvysili-vystrahu-pred-burkami-ostatne-uzemie-slovenska-ja-
pod-zltou-vystrahou/ 

 
 

Foto: ilustračné, Thinkstock 
Na celom Slovensko hrozia búrky, meteorológovia vydali výstrahy pre celú krajinu. Ako informuje Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke, pre 19 okresov platí varovanie druhého stupňa. 
V utorok od 17:00 do 19:00 je vydaná výstraha druhého stupňa pre okresy Brezno, Revúca, Gelnica, Košice, 

Rožňava a Spišská Nová Ves. 

Od ôsmej hodiny večer rovnaké varovanie platí pre okresy Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská 
Bystrica, Púchov, Trenčín, Senica, Skalica, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Čadca a Žilina. 

„Je malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské 
aktivity,“ upozorňuje SHMÚ s tým, že s búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 50 mm a 
nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu. 

Pre zvyšok Slovenska ja až do štvrtkového rána vydaná výstraha prvého stupňa. „Úhrny zrážok môžu 
dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu,“ informujú meteorológovia. 

Výstrahy prvého a druhého stupňa pred silnými búrkami. Foto: www.shmu.sk. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Spišská Nová Ves nezískala peniaze na obnovu Reduty, musí hľadať iné 

zdroje 
[07.08.2019; etrend.sk; Komerčné; 11:19; TASR] 

 
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/spisska-nova-ves-neziskala-peniaze-na-obnovu-reduty-
musi-hladat-ine-zdroje.html 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves zatiaľ nezískalo dotáciu na rekonštrukciu budovy Reduty. Potvrdil to primátor mesta 

Pavol Bečarik s tým, že radnica bude na obnovu historickej dominanty námestia hľadať aj iné zdroje. 
„Sme nastavení tak, že budeme hľadať iné možnosti ako IROP a Interreg, možno cez nedávno vyhlásenú 

výzvu z fondov EHP a Nórska, prípadne cez nejaké nadácie. Robíme na tom tak, aby sa nám to podarilo. Možno 

https://www.webnoviny.sk/pre-19-okresov-zvysili-vystrahu-pred-burkami-ostatne-uzemie-slovenska-ja-pod-zltou-vystrahou/
https://www.webnoviny.sk/pre-19-okresov-zvysili-vystrahu-pred-burkami-ostatne-uzemie-slovenska-ja-pod-zltou-vystrahou/
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/spisska-nova-ves-neziskala-peniaze-na-obnovu-reduty-musi-hladat-ine-zdroje.html
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/spisska-nova-ves-neziskala-peniaze-na-obnovu-reduty-musi-hladat-ine-zdroje.html


v budúcnosti príde čas aj na úver, ale zatiaľ chceme vyčerpať všetky možnosti, ako to financovať z externých 
zdrojov,“ objasnil primátor. 

Na opravu treba päť miliónov 
V prvej etape samospráva žiadala dotáciu viac ako 460-tisíc eur z programu Obnovme si svoj dom na výmenu 

okien a dverí, umelecko-remeselnú obnovu okenných výplní a priestoru átria divadla, tiež na vybudovanie 
exteriérovej rampy pre jeho bezbariérové sprístupnenie. 

Na tieto práce už bola pripravená aj projektová dokumentácia a vydané povolenie. Pridelenie finančných 
prostriedkov Spišskej Novej Vsi neschválili v kontexte celkovej výšky disponibilných prostriedkov. 

P. Bečarik vníma negatívne fakt, že aj keď vyjde nejaká výzva, nie všetky samosprávy sú na to pripravené a 
stihnú žiadosť podať načas. 

Budova Reduty v Spišskej Novej Vsi Zdroj: TASR 

„Je tam množstvo procesov, ktoré treba splniť, vybaviť všetky príslušné vyjadrenia a zabezpečiť inžiniersku 
činnosť. V prípade Reduty je potrebné urobiť komplexnú prípravu, vrátane znaleckých a pamiatkarských 
posudkov,“ skonštatoval primátor s tým, že celková rekonštrukcia budovy Reduty je finančne aj časovo veľmi 
náročná a odhadom si vyžiada zhruba päť miliónov eur. 

Problémy robí najmä strecha, celý objekt je potrebné odvlhčiť a v dezolátnom stave je podľa primátora aj 
vybavenie divadla a vnútorné priestory. 

„Už len na projektovú prípravu nám treba 300- až 400-tisíc eur. So situáciou sme oboznámili aj predsedu 
Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom Spišského divadla. Sme v poradí, aby sa to možno 
financovalo zo zdrojov kraja, ale tam sa to tiež nedá urýchliť. Uvidíme, čo sa nám v tom projekte podarí presadiť,“ 
dodal. 

Sídlo divadla i televízie 
Snahou mesta je v tejto súvislosti tiež v historickej časti Levočskej ulice vytvoriť uličku remesiel. Zároveň je v 

pláne aj z vlastných zdrojov na budúci rok zrekonštruovať poslednú časť námestia medzi cirkevným gymnáziom a 
Redutou. 

Budova Reduty v Spišskej Novej Vsi Zdroj: TASR 

„Štyri chodníky, ktoré sú paralelné so Zimnou a Letnou ulicou, je treba vydláždiť zámkovou dlažbou, upraviť 
terén, obnoviť lavičky. Tam sú náklady približne 60-tisíc eur, takže to by sme možno zvládli z nášho rozpočtu a 
pomocou našich pracovníkov cez mestský podnik, ktorý už je založený,“ dodal P. Bečarik. 

Reduta v Spišskej Novej Vsi je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1899 - 1902. Stála takmer pol 

milióna vtedajších korún a tešila sa nesmiernemu obdivu. Oslavovali ju ako „chrám krásy, dobra a pravdy“. 
Dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov. Ide o 

trojpodlažnú stavbu s pozdĺžnym pôdorysom, so štyrmi hranolovými nárožnými vežami so stanovou strechou, 
ktoré sú zakončené ozdobnými helmicami a lucernou. 

V súčasnosti sa tam okrem Spišského divadla nachádzajú aj výnimočná koncertná sála, reštaurácia a 
kaviareň, sídlia tam mestské kultúrne centrum i lokálna televízia. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša intenzívne zrážky 
[07.08.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/159116/blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky/ 

 
 

Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). 
V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, 

prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na 
sociálnej sieti. 

Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre 
dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového 
(8. 8.) rána, do 6.00 h. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

15. POČASIE OPÄŤ BESNÍ: Východ Slovenska zasiahla supercela 
[07.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/shmu-blizko-roznavy-vznikla-superce/411539-clanok.html 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martina Siváková 
Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. 
,aktualizované 
Bratislava 7. augusta (TASR) - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde 

prináša intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
o tom informoval na sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v 
utorok (6. 8.). Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 
20.00 h. Pre dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 
8.) rána, do 6.00 h. Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu 
večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi 

obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. “Blato odpratali bagrom, naši príslušníci 
komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť 
dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní 
popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 
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16. Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša intenzívne zrážky 
[07.08.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/521838-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-
intenzivne-zrazky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, 
prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na 
sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). 

Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre 
dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového 
(8. 8.) rána, do 6.00 h. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Bez hasičov by to nešlo, búrka v Rožňave a na Spiši zanechala stopy 
[07.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/hasici-mali-po-vydatnej-burke-v-okres/411555-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: HaZZ/Facebook 
Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná 

neprejazdná. 
Rožňava 7. augusta (TASR) – Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, 

ktorá sa v stredu večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola 

cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. “Blato odpratali bagrom, naši 
príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále 
trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä 
pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Výdatná búrka zasiahla okresy Rožňava a Spišská Nová Ves, supercela 

prinesie krúpy a silný vietor 
[07.08.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 
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Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala 
okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská 

Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. 
„Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa 

začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,“ povedal pre TASR 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve 
sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

Síce supercela smeruje ďalej na východ, silné zrážky sa očakávajú na celom území Slovenska, a to hlavne na 
krajnom západe a severozápade Slovenska. Priniesť by so sebou podľa Slovenského hydrometeorologického 
ústavu (SHMÚ) mali krúpy, intenzívne zrážky a silný nárazový vietor. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. POČASIE OPÄŤ BESNÍ: Východ Slovenska zasiahla supercela 
[07.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martina Siváková 
Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. 
,aktualizované 
Bratislava 7. augusta (TASR) - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde 

prináša intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
o tom informoval na sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v 
utorok (6. 8.). Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 
20.00 h. Pre dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 
8.) rána, do 6.00 h. Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu 
večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi 

obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. “Blato odpratali bagrom, naši príslušníci 
komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť 
dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní 
popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Priženie sa ako rieka, rýchlo vysychá. Dobro 
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Radka Gažíková, asistentka osvety zdravia v Krížovej Vsi. Autor: Andrej Barát, Pravda 
Rómska osada pri Krížovej Vsi o pol piatej ráno. Manžel Radky Gažíkovej už odišiel do práce, keď zrazu vo 

dverách ktosi zastane. Postava búcha na okno. „Tu máš! Volaj!“ podáva vystrašenej Radke zdravotnú kartičku. 
„Ale kam mám volať?! Prečo?!“ pýta sa Radka. Pán jej len čosi odvrkne. Radka necháva dcérku doma a stráca sa 
v bludisku domcov. Vylezie po akomsi rebríku hore, potom dole a tam leží pani. Po mozgovej príhode. 

Ležala tak celú noc. Radka rýchlo volá záchranku. Sama nie je zdravotníkom, profesionálom, ani sa na to 
nehrá. Je laik. Asistentka osvety zdravia. A predsa kľúčový člen organizácie Zdravé regióny, ktorú Svetová 
zdravotnícka organizácia označila ako príklad dobrej praxe. 

Sedíme u Radky doma v obývacej izbe, neskôr sa stretávame v Rudňanoch s ďalšími jej kolegami, 
zhovárame sa s expertom metodikom Michalom Kubom a počúvame ďalšie príbehy o tom, aké bariéry v prístupe 
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k zdravotným službám Rómovia z osady neraz nevedia sami prekonať. Nevedia sa zorientovať. Pôrodnicu môžu 
mladé vystrašené rodičky vnímať ako vesmírnu stanicu. Netušia, akú majú zdravotnú poisťovňu. Niektorí 
Rómovia majú problém komunikovať, nielen s lekármi. Iní sa hanbia. Či dokonca sa boja ísť k lekárovi. Pretože, 
čo ak im povie, že zomierajú? 

Nie je za tým len bieda. Ale aj sociálne vylúčenie. Ťažko predstaviteľná uzavretosť, ktorú azda najvýstižnejšie 
vykresľuje skúsenosť pána Kuba, keď sa ho jeden Róm z osady opýtal – to aj gadžovia majú vši? 

Horšie ako v rozvojovom svete 
V segregovaných a separovaných rómskych komunitách žije podľa atlasu rómskych komunít z roku 2013 

približne 130-tisíc ľudí. No podľa aktuálnych dát, ktoré pre organizáciu Zdravé regióny dodala Lekárska fakulta 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, žije v 260 vylúčených komunitách, kde pôsobia asistenti osvety 
zdravia, viac ako 140-tisíc ľudí. Polovicu tvoria deti do 18 rokov. Ešte v decembri minulého roka publikoval Inštitút 
finančnej politiky správu, podľa ktorej Rómovia využívajú zdravotnú starostlivosť o tretinu menej než majoritná 
populácia. Podľa zistení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa Rómovia dožívajú nižšieho 
veku, o šesť rokov menej než majorita. Ak však žijú priamo v osadách, tak je to iba 53 rokov oproti 70 rokom u 
nerómskej populácie. 

Kým traja zo štyroch Slovákov žijú bez akýchkoľvek chronických zdravotných problémov, v rómskych 
komunitách nimi trpí každá druhá žena. Dojčenská úmrtnosť je trikrát vyššia. „Najhoršie vychádza okres Trebišov, 
kde je až 30 úmrtí na 1 000 detí. Hranica pre rozvojové krajiny je 18!“ upozorňuje pán Kubo. 

Lenže je tu ešte niečo, čo už majorita takmer nevníma. O čom si podľa Michala Kuba väčšina ľudí tejto krajiny 
myslí, že to už neexistuje. Že sme to už dávno eliminovali. Tuberkulóza. „Ochorenie, o ktorom nepočujeme, a 
predsa pribúda 300 prípadov ročne. Z toho 80 percent predstavujú Rómovia. No čo je ešte horšie, v roku 2017 
bolo 45 prípadov detskej tuberkulózy, z toho 44 bolo rómskych detí.“ 

V mnohých osadách je vďaka organizácii Zdravé regióny 100-percentná zaočkovanosť. Autor: Andrej Barát, 
Pravda 

Problémom je mumps, žltačka, syfilis. Pred rokom zasiahla východ Slovenska epidémia osýpok. Zaočkovať 
bolo treba 2 500 ľudí. A teraz, ako to urobiť? Nahnať zdravotníkov v bielych plášťoch do osád a poďho pichať 
injekcie. A pokúsiť sa ignorovať hurhaj, hnev, bitky, konflikty. Nie, takto to vôbec neprebiehalo. 

Rómovia stáli v radoch. A plynulo pokojne postupovali k lekárom. Niekde zaočkovali 150 ľudí naraz. Vo 
Vrbnici to bolo 418 ľudí. Za jeden deň! Odpoveď na otázku, ako to dokázali, sa skrýva aj v úsmeve Radky. 

Poriadok 
Vybavuje. Vysvetľuje. Presviedča, že očkovanie je nevyhnutné. Sprevádza do nemocnice. Tlmočí lekárovi do 

slovenčiny, čo rómskeho pacienta trápi. A spätne pacientovi v rómčine vysvetľuje, aký bude postup. Telefonuje. 
Zisťuje. Odváži dieťa. Dohliadne na užívanie liekov. Spoluorganizuje hromadnú vakcináciu. Pomáha. 

V minulosti začínala ako dobrovoľníčka. Mala 17 rokov, zelenú brašnu a v nej čierne uhlie, tlakomer. „Chodila 
som po osade a merala ľuďom tlak.“ Dnes má modrý batoh s komplexnejším vybavením a stále neodbytné oči. 
„Nikdy by som nepovedala, že sú tu až také problémy. Čo sa týka hygieny, ale aj po psychickej stránke,“ rozpráva 
žena, ktorá býva v osade. Kde začať? V odpade. 

„Povedala som si, že zorganizujem brigádu. Zašla som za starostom, vypýtala som si náradie. Vysvetlila som 
mu, že mám na srdci zmeniť naše životné prostredie. Aby sa tu lepšie dýchalo. Najprv som zapojila desať mužov 
a upratovali sme tam, kde to bolo katastrofálne, kde vás pohltil smrad. Na druhý deň sme pokračovali. Potom som 
do toho zapojila aj koordinátorov z aktivačných prác a navrhla som, že polovica ľudí by pracovala v dedine, 
polovica v osade. Funguje to do dnešného dňa,“ prízvukuje Radka. 

V bytovkách urobila menný zoznam rodín, ktoré sa mali striedať pri upratovaní. Nebolo to ľahké. No 
pravidelne ich kontrolovala. „A bol to dobrý pocit, keď som ráno o šiestej išla do roboty a videla som ženu, ako 
sama od seba vzala metlu a upratovala.“ 

Metla v ruke. „Možno banálna vec. Ale v rómskych osadách, kde nemajú ľudia prístup k vode, ku kanalizácii, k 
ďalším službám, ide o veľký progres v ich živote. Ľudia cítia, že všetko so všetkým súvisí,“ presviedča nás expert 
na terén Richard Koky. 

Rómovia sú najväčší experti na to, čo potrebujú. Nie je to nič, čo k nim prichádza od stola. Človek z komunity 
je odborník na osadu, z ktorej pochádza. Každá je iná. Fungujú v nej iné väzby, sú tam iné sociálne podmienky a 
infraštruktúra. 

Michal Kubo, expert metodik 
V smetiach sa predtým hromadili potkany. V osade sa vyskytovala tuberkulóza. Infekčné hnačky, žltačky. 

Odkedy sa poupratovalo, tieto riziká sa zmenšili. „Tuberkulóza sa stabilizovala aj vďaka osvete a očkovaniu. Už 
nemáme nové prípady,“ hovorí Radka. „V celom okrese Kežmarok sa za posledné tri roky nevyskytuje žltačka 
typu A,“ dopĺňa koordinátor Ondrej Pompa, ktorý v rámci okresu usmerňuje 12 asistentov osvety zdravia. Nejde 
však len o základnú väzbu medzi hygienou a zdravím. Ide aj o vôľu žiť. 

Kto si ich vypočuje? 
Jednej klientke sa vôbec nechce meniť zanedbané prostredie domácnosti. Nemá sa takto žiť – dohovára jej 

Radka. Treba prať, deti umyť! Chodí k nej mesiac. Zbytočne. Až ju to prestane baviť . Naštve sa. A hovorí jej – 
budeme to robiť spolu. A zrazu jej Radka umýva okno, bieli jednu stenu. Druhú. Celé týždne sa zaoberá jednou 
osobou. „Učila som ju krok po kroku. Tu je čistá voda. Tu prášok. Takto sa perie. Treba dať sušiť. Nemusíš veci 
vyhadzovať. Učila som ju základným hygienickým návykom. Mala som jasný cieľ. Až kým niekto nepovie – aha, tá 
žena je iná, nemá doma luxus, no deti má čisté, nezanedbané,“ opisuje Radka. 

Opustenému dievčaťu zas prefarbila vlasy. Okúpala ju. Dala čisté veci. „Mama jej zomrela, keď bola malá. 
Otec sa o ňu nestaral. Nemala u koho vidieť, že sa má umyť. Stačilo ju len trochu posunúť. Povedala som jej – si 
krásna. Máš hodnotu v spoločnosti. Nemusia na teba ľudia ukazovať prstom.“ 



Alebo pani, ktorá si dvakrát v priebehu týždňa chcela siahnuť na život. „Navštívila som ju a pýtala som sa – 
počúvaj, nežila si takto. Prečo si sa dostala do takéhoto stavu? A ona mi zrazu rozprávala, že deti sa o ňu už 
nezaujímajú. Iba keď má dôchodok. Či jedla, nejedla, bola im ukradnutá. A pritom po ničom netúžila, len aby 
niekto prišiel, aby sa porozprával, vypočul si ju. Ona cítila, že je neužitočná pre tento svet.“ 

A teraz pointa. V osade pri Krížovej Vsi žije asi 1 900 Rómov. Okrem Radky tu pracuje ešte jedna asistentka 
osvety zdravia. To je 800 príbehov na jedného človeka. Nie je namieste otázka, ako to stíhajú. Ale ako dokážu 
neodmietnuť klienta aj po pracovnom čase. Kohosi, kto zaklope trebárs o pol piatej ráno na okno. „Dobro sa v 
osadách rozšíri za päť minút. Asistent si však nemôže dovoliť povedať nie, nepomôžem ti. Lebo na to dobro 
človek rýchlo aj zabúda,“ vysvetľuje Radka. No stále je to len časť odpovede. 

Asistentky osvety zdravia Zdenka Pokutová (prvá sprava) a Kvetoslava Berkyová (tretia sprava) pracujú s 
komunitou v Rudňanoch. Autor: Andrej Barát, Pravda 

Prečo by to mali robiť Rómovia? 
Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou organizáciou patriacou pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktivity sa 

realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. Organizácia bola zriadená v roku 2017, no myšlienka siaha až do roku 
2003 do mimovládneho sektora. Vtedy projekt pod názvom Zdravé komunity naštartovala Asociácia pre kultúru, 
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v 11 segregovaných osadách na východnom Slovensku. Podľa Michala Kuba 
to nebolo ľahké zháňať každý rok peniaze zo súkromných zdrojov. 

Už v roku 2010 Svetová zdravotnícka organizácia publikovala prípadovú štúdiu o slovenskom projekte v 
medzinárodnom zborníku. O tri roky neskôr sa začala užšia spolupráca so štátom, kde dôležitú úlohu zohrala 
platforma pre podporu zdravia znevýhodnených skupín a ministerstvo zdravotníctva uvažovalo o tom, že zo 
Zdravých komunít vytvorí národný projekt, prevezme know-how. 

„Bol som pri tom v roku 2013. Objavili sa silné názorové prúdy, medzi ktorými prebiehala diskusia o tom, kto 
by to mal vlastne robiť. Majú to byť Rómovia? Jedna strana tvrdila, že nie. Pretože nemajú zdravotnícke 
vzdelanie. Mali by mať aspoň maturitu. Na druhej strane boli ľudia, ktorí sa pýtali: Dobre, a boli ste niekedy v 
osade? Naozaj si viete predstaviť, že do osady príde niekto z majoritného prostredia a začne tam robiť 
poradenstvo?“ prezrádza pán Kubo. „Nakoniec sa nám podarilo všetkých presvedčiť, že toto je cesta. Dať šancu 
priamo Rómom z rómskych komunít.“ 

Znížili kvalifikačné kritériá. Stačí ukončená povinná školská dochádzka. „Ak by sme dali ako podmienku 
maturitu alebo stredné vzdelanie, tak by nám možno až 95 percent ľudí, ktorých v súčasnosti zamestnávame, 
odpadlo. A navyše, človeka s maturitou to z rómskej komunity celkom prirodzene ťahá preč,“ dodáva Kubo. 

To neznamená, že by nechceli žiť lepšie. Že by nechceli prácu! Skrátka, naučili sa žiť v takomto prostredí, 
naučili sa byť aj v takomto systéme šťastní. 

Radka Gažíková, asistentka osvety zdravia 
Zapojenie Rómov priamo z osád má podľa neho etickú legitímnosť. „Rómovia sú najväčší experti na to, čo 

potrebujú. Nie je to nič, čo k nim prichádza od stola. Človek z komunity je odborník na osadu, z ktorej pochádza. 
Každá je iná. Fungujú v nej iné väzby, sú tam iné sociálne podmienky a infraštruktúra,“ argumentuje Kubo. 
Človek z osady pozná jazyk, a najmä jemné rozdiely vo vzťahoch. Niektorí sa nenávidia, iní majú k sebe veľmi 
blízko. Vie načať aj citlivejšie témy. No čo je najdôležitejšie, asistenti osvety zdravia dokážu nenápadne strhnúť 
ostatných. 

Najväčší zamestnávateľ Rómov 
„Asistenta postupne začnú vnímať ľudia z komunity inak. Nielen ako človeka, ktorý im vie vydláždiť cestu k 

úradom, otvoriť správne dvere, pomôcť k zmene kvality života. No sám pôsobí ako vzor. Má prácu, zlepšuje svoj 
život a zlepšuje komunitu,“ mieni expert na terén Richard Koky. Radka s manželom stavia nový dom. Tehlový, na 
vysporiadaných pozemkoch. V tesnom susedstve osady. 

V organizácii Zdravé regióny pracuje 320 zamestnancov, z toho je 86 percent Rómov priamo z 
marginalizovaných rómskych komunít. Spolupracujú s 852 lekármi. Tiež s regionálnymi úradmi verejného 
zdravotníctva, so špecializovanými pracoviskami. Pre svojich terénnych pracovníkov organizujú školenia. Kurzy 
prvej pomoci, kurzy asistencie pri pôrode v domácom prostredí, školenia na tému epidemiológia infekčných 
ochorení, žena a reprodukčné zdravie, dojčenie, starostlivosť o novorodenca, hygiena a upevňovanie 
hygienických návykov, drogy, zdravotný systém SR a mnohé ďalšie. Vyškolili šesť laktačných poradkýň, ktoré 
získali celosvetovo uznávaný certifikát. Sú to historicky prvé laktačné poradkyne v marginalizovaných rómskych 
komunitách. Plán je rozšíriť ich tím na 20. 

Vlani v apríli začali testovať novú pracovnú pozíciu – asistentov osvety zdravia v nemocniciach. „Predstavte si 
Rómku, ktorá má 16, 18 a zrazu sa ocitne v prostredí, kde sú biele plášte. Pre ňu je to ako NASA. Úplne iné 
prostredie. Možno sa bojí, je vyplašená. Nevie dodržiavať inštrukcie od lekárov a sestier, ktoré sú z toho takisto 
nervózne. Čo je aj legitímne, pretože sestier je málo a pacientov veľa,“ naznačuje pán Kubo. 

Toto všetko sa snažia riešiť asistentky. Trpezlivo vysvetľujú nemocničný poriadok, ukazujú nemocničné 
zariadenie, snažia sa predchádzať konfliktným situáciám a čiastočne odľahčujú prácu aj nemocničnému 
personálu. 

Búrajú mýty 
Podľa Kuba možno nie všetko je ideálne. „No z nemocníc máme pozitívnu väzbu. V dôsledku zlepšenia 

hygieny a dodržiavania pokynov lekárov sa zlepšila sa hojivosť rán. Eliminovali sa napäté situácie. Naše 
asistentky dokonca púšťajú k pôrodom, pomáhajú utešovať mamičky a vysvetľujú im, čo bude nasledovať.“ Zatiaľ 
pôsobí osem takýchto asistentiek v nemocniciach v Košiciach, Kežmarku, Trebišove a v Michalovciach. Do roku 
2020 by chceli ich počet zdvojnásobiť. 



Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o ich práci vedie výskum. Odborníci najprv identifikujú 
východiskový stav, aby potom mohli o pár rokov zmerať výsledky. Okrem toho vytvárajú jedinečné podrobné 
profily lokalít, ktoré sú zamerané na stanovenie zdravotných potrieb a na to, čo všetko je potrebné v lokalite 
zmeniť, aby sa situácia v oblasti zdravia zlepšila. Jeden kľúčový fakt je však známy už dnes. 

V mnohých osadách a obciach sa podarilo vďaka práci asistentov osvety zdravia dosiahnuť 100-percentnú 
zaočkovanosť detí. Podľa správy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z januára tohto roku sa v 
niektorých regiónoch nepodarilo dosiahnuť ani 95-percentnú hranicu zaočkovanosti, potrebnú na zabezpečenie 
kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam. Táto hranica nebola dosiahnutá pre ročníky narodenia 2016 v 
Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Pre ročník narodenia 2015 v Bratislavskom a 
Trenčianskom kraji. 

„Dosiahnuť 100-percentné zaočkovanie u majority je sci-fi. Tento výsledok vyvracia mýtus, že Rómovia 
nespolupracujú. Že sa o seba nestarajú,“ dodáva pán Kubo. 

Expert pre terén Richard Koky (vľavo) a koordinátor Ondrej Pompa. Autor: Andrej Barát, Pravda 
Samozrejmosť 
Cesta do Rudnian sa vinie spolu s Hornádom a potokmi. Na brehoch kde-tu postávajú dospelí Rómovia a tvár 

nastavujú lúčom. So spokojným výrazom. Až v tomto obraze sa odhalí skutočný význam slov, ktoré povedala 
Radka Gažíková o niekoľko kilometrov ďalej v Krížovej Vsi. 

„Veľakrát tých ľudí obdivujem, že žijú len tak. Pre dnešok. Niektorí z nich sú skutočne šťastní. Rodina je 
pokope a ak sú zdraví, tak ich už len toto napĺňa,“ hovorí a potom sa zrazu tak prísne pozrie. „To neznamená, že 
by nechceli žiť lepšie. Že by nechceli prácu! Skrátka, naučili sa žiť v takomto prostredí, naučili sa byť aj v takomto 
systéme šťastní.“ 

Asistenta postupne začnú vnímať ľudia z komunity inak. Nielen ako človeka, ktorý im vie vydláždiť cestu k 
úradom, otvoriť správne dvere, pomôcť k zmene kvality života. No sám pôsobí ako vzor. 

Richard Koky, expert na terén 
Deti sa celé lesklé vysmievajú slnku. Namočili sa v potoku. Čistá radosť. Voda. Taká samozrejmá vec. Kdesi 

doma stačí otočiť kohútikom a tečie. V osade pri Trebišove čakajú ľudia ráno dve hodiny v rade na vodu. Kým si 
môžu nabrať z jediného zdroja pre tisícky ľudí. 

V Rudňanoch chlapi z osady „podrezali“ svah, aby získali vodu, ktorá vyviera zo zeme, priamo z hory, ktorá sa 
týči nad ich domami. Voda napĺňa rezervoár. V čase našej návštevy však vyschol. 

Býva tu asi 2 600 Rómov. Pomáhajú im dve asistentky osvety zdravia. Kvetka Berkyová a Zdenka Pokutová. 
Koordinuje ich Peter Molek. Opisujú viacero príbehov, no spája ich jedno. Strach. 

Už idem sama 
Kvetka má 65 rokov. Predtým pracovala ako sociálna pracovníčka v komunitnom centre. V základnej škole 

ako asistentka učiteľa. „Robila som všelijaké práce. Mám certifikáty. Spolupracovala som s materskou školou.“ 
Asistentku osvety zdravia robí piaty rok. Keď v nemocnici v Spišskej Novej Vsi idú prepúšťať nejaké dieťa z 

Rudnian, volajú jej, aby dala vedieť matke. „Stačí mi povedať len meno matky a hneď viem, o koho sa jedná. Už 
aj to vybavíme.“ 2 600 ľudí pozná podľa mena matky. 

„Možno niekto povie, že táto práca v skutočnosti neznamená nič. Ale pre nás je to poslanie. Keď pomáhate 
ľuďom, ktorí nevedia čítať, písať, nepoznajú zákony.“ A majú veľké obavy zo zlých správ. 

Pozývajú ženy na preventívne prehliadky, na mamografie. Prídu, sprevádzajú ich. Jednu ženu však dlho, dlho 
márne prehovárali. „Mne nie je nič. Som zdravá,“ odbila ich. A vzápätí pýtala tabletky. „Chodila za mnou – daj mi 
niečo, tuto ma furt bolí. Ale ja nemám tabletku. Musíš ísť so mnou na vyšetrenie. Nakoniec sa dala presvedčiť.“ 
Lekári jej našli cystu. 

Kvetku objímala. Plakala. Bozkala. Už má po operácii. No potom sa jej objavila ďalšia cysta. „Už mi len 
povedala, že ide sama. Dokázala to sama! Už som tam s ňou nemusela byť. A toto je výsledok našej práce. Ja 
chcem, aby Rómovia sami chodili na vyšetrenia. A ukázali lekárom, všetkým, že vedia rozprávať.“ Z potokov je 
rieka. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Výdatná búrka zasiahla okresy Rožňava a Spišská Nová Ves, supercela 

nesie krúpy a silný vietor 
[07.08.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/521838-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-
intenzivne-zrazky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala 
okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská 

Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/521838-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/521838-blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


„Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa 
začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,“ povedal pre TASR 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve 
sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

Síce supercela smeruje ďalej na východ, silné zrážky sa očakávajú na celom území Slovenska, a to hlavne na 
krajnom západe a severozápade Slovenska. Priniesť by so sebou podľa Slovenského hydrometeorologického 
ústavu (SHMÚ) mali krúpy, intenzívne zrážky a silný nárazový vietor. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Bez hasičov by to nešlo, búrka v Rožňave a na Spiši zanechala stopy 
[07.08.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/bez-hasicov-by-to-neslo-burka-v-roznave-a-na-spisi-zanechala-stopy-cl697277.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala 

okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný … 

Rožňava 7. augusta (TASR) – Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, 
ktorá sa v stredu večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola 

cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. 
“Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa 

začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal pre TASR 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. 

Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve 
sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

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

 
 

23. FOTO Veľkej Fatry zdobí sociálne siete fotografického giganta: Neskutočné, 

ako ju Martin zachytil 
[07.08.2019; topky.sk; Vaše tipy; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/100278/1814185/FOTO-Velkej-Fatry-zdobi-socialne-siete-fotografickeho-giganta–
Neskutocne–ako-ju-Martin-zachytil 

 
 

BRATISLAVA – Pred deviatimi rokmi začínal ako samouk. Jeho vášeň k fotografii z neho spravila 
vynikajúceho fotografa, ktorého si všimla spoločnosť Nikon. Reč je o Martinovi Rimskom, rodákovi zo Spiša. 

Sociálne siete japonského fotografického giganta Nikon skrášľuje snímka slovenského fotografa. „Východ 
slnka nad Slovenskom, fotené z Krížnej vo Veľkej Fatre, ale bolo vidieť aj Nízke a v diaľke aj tie Vysoké Tatry,“ 
opísal Martin Rimsky svoj záber, ktorým okúzlil svetového výrobcu fotoaparátov a fotografickej optiky. 

Zdroj: Twitter/NikonUSA 
Zachytil ho Nikonom D750 s objektívom AF-S NIKKOR 14 – 24 mm f/2,8G ED. „Myslím si, že je to fantastický 

úspech a promotion pre Slovensko. Pripájam screenshoty zo stránok Nikon USA,“ napísal do redakcie Topiek 
Maroš, ktorý nás o Martinovom úspechu upovedomil. 

Udialo sa tak po tom, čo spoločnosť Nikon zverejnila výzvu pre všetkých nadšencov fotografie. „Počas júla 
budeme uverejňovať naše obľúbené cestovateľské fotografie, ktoré zdieľate s nami. Chystáte sa toto leto na 
výlety? Noste váš Nikon so sebou a zdieľajte svoju prácu s nami,“ znie príspevok spoločnosti, ktorý zverejnila na 
svojom twitterovom a instagramovom účte. 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame 
Throughout July, we’ll be posting our favorite #travelphotography that you share with us. Taking any tr ips this 

summer? Bring your Nikon gear along and share your work with us using #NikonNoFilter for a chance to be 
featured on our page! Hills of Slovakia : @mystero233 with the Nikon D750 and AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G 
ED lens. #travelphotography 

Príspevok, ktorý zdieľa NikonUSA (@nikonusa), 3 Júl 2019 o 6:33 PDT 
Fotí takmer desať rokov a všetko sa naučil sám 

https://www.24hod.sk/bez-hasicov-by-to-neslo-burka-v-roznave-a-na-spisi-zanechala-stopy-cl697277.html
https://www.topky.sk/cl/100278/1814185/FOTO-Velkej-Fatry-zdobi-socialne-siete-fotografickeho-giganta--Neskutocne--ako-ju-Martin-zachytil
https://www.topky.sk/cl/100278/1814185/FOTO-Velkej-Fatry-zdobi-socialne-siete-fotografickeho-giganta--Neskutocne--ako-ju-Martin-zachytil


O Martinovom úspechu sme sa však chceli dozvedeiť viac. Ako nám porozprával, pochádza zo Spišskej 
Novej Vsi a fotografovaniu sa venuje takmer desať rokov. „Určite aj to, že som mal z okna výhľad na Vysoké 

Tatry a za rohom je Slovenský Raj prispelo k tomu, že sa so mňa stal amatérsky fotograf - krajinkár. Fotím však 
po celom svete, keďže s manželkou radi cestujeme.“ Ako ale v tomto súvise dodal, jeho záľuba má aj jedno veľké 
úskalie. „Som schopný zbaliť si fotobatoh a vyraziť ráno do prírody a vrátiť sa až za tmy, čo sa nie vždy mojej 
manželke páči, ale, našťastie, je veľmi tolerantná,“ doplnil. 

Zdroj: Martin Rimsky, 
Spišskonovovešťan, ktorý sa o prácu s fotoaparátom zaujíma už odmalička, si svoj úspech nesmierne váži. 

„Samozrejme, že ma zverejnenie snímky práve touto spoločnosťou, ktorej produkty používam už 9 rokov, veľmi 
potešilo. Moje zábery už boli zopárkrát použité na rôznych stránkach a v článkoch, či už domácich alebo 
zahraničných médií, ale tentokrát som bol rozhodne najspokojnejší,“ hovorí Martin. 

Ako sám o sebe prezradil, je samouk. „Skoro všetko, čo viem o fotení, som sa naučil z kníh, magazínov, ale 
hlavne praktickým skúšaním,“ povedal Martin, ktorý svoju prácu prezentuje na sociálnej sieti Flicker, vďaka ktorej 
sa s ním spojil i fotografický gigant. 

„Spoločnosť Nikon USA ma kontaktovala cez stránku Flickr, ktorá slúži ako sociálna sieť pre fotografov a fotky 
sa tam dajú prezentovať vo vysokej kvalite spolu s geotagom a exif súborom (informáciami o nastavení 
fotoaparátu na danú snímku). Bol som požiadaný, či daná fotka môže byť spoločnosťou použitá na jej sociálnych 
sieťach na propagačné účely. Jedinou podmienkou bolo, aby bola vytvorená fotoaparátom a objektívom značky 
Nikon, čo aj bola,“ vysvetlil Martin. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. AKTUÁLNE Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša 

intenzívne zrážky 
[07.08.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1814989/AKTUALNE-Blizko-Roznavy-vznikla-supercela–na-vychod-prinasa-
intenzivne-zrazky 

 
 

BRATISLAVA - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša 
intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom 
informoval na sociálnej sieti. 

Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). Pre okresy Gelnica a 
Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre dané okresy, ako aj 
okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. Búrky však môžu zasiahnuť celé 

Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h. 
Zdroj: SHMÚ 

[Späť na obsah] 

 
 

25. POČASIE OPÄŤ BESNÍ: Východ Slovenska zasiahla supercela 
[07.08.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/pocasie-opat-besni-vychod-slovenska-zasiahla-supercela-cl697259.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 7. augusta (TASR) - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde 

prináša intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
o tom informoval na sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v 
utorok (6. 8.). 

Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre 
dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového 
(8. 8.) rána, do 6.00 h. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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26. Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša intenzívne zrážky: 

Hasiči v akcii 
[07.08.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1814989/Blizko-Roznavy-vznikla-supercela–na-vychod-prinasa-intenzivne-
zrazky–Hasici-v-akcii 

 
 

BRATISLAVA - V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša 
intenzívne zrážky, prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom 
informoval na sociálnej sieti. 

Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). Pre okresy Gelnica a 
Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre dané okresy, ako aj 
okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. Búrky však môžu zasiahnuť celé 

Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového (8. 8.) rána, do 6.00 h. 
Zdroj: SHMÚ 
Hasiči mali po výdatnej búrke v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves 14 výjazdov 

Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, ktorá sa v stredu večer prehnala 
okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská 

Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. 
“Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa 

začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Hasiči v uplynulých hodinách 
zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj 
odčerpávaní vody. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Blízko Rožňavy vznikla supercela, na východ prináša intenzívne zrážky 
[07.08.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / SŠ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky/ 

 
 

Foto: TASR 
TASR / SŠ 
autor 
Zdieľať článok: 
V blízkosti Rožňavy vznikla supercela. Pohybuje sa smerom na východ, kde prináša intenzívne zrážky, 

prípadne aj krúpy a silné nárazy vetra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na 
sociálnej sieti. Supercelárnu búrku meteorológovia zaznamenali v okrese Rožňava aj v utorok (6. 8.). 

Pre okresy Gelnica a Košice vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred búrkami s platnosťou do 20.00 h. Pre 
dané okresy, ako aj okresy Spišská Nová Ves a Rožňava, platí tiež výstraha pred povodňami. 

Búrky však môžu zasiahnuť celé Slovensko, výstraha prvého stupňa pre celé územie platí až do štvrtkového 
(8. 8.) rána, do 6.00 h. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Bez hasičov by to nešlo, búrka v Rožňave a na Spiši zanechala stopy 
[07.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/hasici-mali-po-vydatnej-burke-v-okres/411555-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: HaZZ/Facebook 
Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná 

neprejazdná. 
Rožňava 7. augusta (TASR) – Spolu 14 výjazdov zaevidovali hasiči v Košickom kraji po intenzívnej búrke, 

ktorá sa v stredu večer prehnala okresmi Rožňava a Spišská Nová Ves. Pre výdatný dážď a nánosy bahna bola 

cesta medzi obcami Gemerská Poloma, Henckovce a Nižná Slaná neprejazdná. “Blato odpratali bagrom, naši 

https://www.topky.sk/cl/10/1814989/Blizko-Roznavy-vznikla-supercela--na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky--Hasici-v-akcii
https://www.topky.sk/cl/10/1814989/Blizko-Roznavy-vznikla-supercela--na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky--Hasici-v-akcii
https://kosicednes.sk/udalosti/blizko-roznavy-vznikla-supercela-na-vychod-prinasa-intenzivne-zrazky/
https://www.teraz.sk/regiony/hasici-mali-po-vydatnej-burke-v-okres/411555-clanok.html


príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále 
trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,” povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä 
pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Rómsky splnomocnenec chce pomôcť osadám pri povinnom čipovaní a 

očkovaní psov 
[07.08.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/romsky-splnomocnenec-chce-pomoct-osadam-pri-povinnom-cipovani-
ockovani-psov/1845366 

 
 

Bratislava 7. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) 
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity chce vylúčeným komunitám pomôcť pri financovaní 

povinného čipovania. Úrad už o o tejto téme rokoval s ministerstvom pôdohospodárstva. Povinné čipovanie a 
očkovanie zvierat zaviedol od septembra minulého roku nový zákon o veterinárnej starostlivosti, pre vylúčené 
komunity však môže byť takáto starostlivosť o zvieratá príliš nákladná 

Na snímke Ábel Ravasz 
“Snahou je zaviesť, na základne skúseností a spolupráce s Československým kastračným programom, 

finančný nástroj, ktorý by obce mohli využívať na zamedzenie nekontrolovateľného množenia psov, čipovania a 
kastrácie,” uviedol pre agentúru SITA splnomocnenec Ábel Ravasz. 

Úrad rómskeho splnomocnenca vlani spolupracoval s Československým kastračným programom na 
bezplatnej kastrácii, čipovaní a očkovaní psov v rómskych osadách. “Z financií úradu bolo hradené čipovanie a 
vakcinácia v rámci pilotné programu v obciach Markušovce a Smižany v okrese Spišská Nová Ves,” vysvetlil 

Ravasz. Jeho Úrad sa podľa neho aj takto snaží zmierňovať problémy vyplývajúce dlhodobo neriešenej situácie v 
najchudobnejších osadách. 

Plošné kastrácie sú jedným z riešení rastúceho počtu túlavých a zanedbaných psov a mačiek v rómskych 
osadách najmä na východe Slovenska, kde sa mláďatá často nedožijú ani niekoľkých dní, sú nehumánne 
usmrcované a ak prežijú, žijú v nevyhovujúcich podmienkach a trpia rôznymi chorobami. Výdavky na jednu akciu 
predstavujú päť až osemtisíc eur, ďalšie náklady si však vyžaduje veterinárna starostlivosť o odobraté zvieratá. 
Majitelia psov majú od 1. septembra 2018 povinnosť čipovať psov. 

Majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho musí označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 
2019. Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na 
psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme 
ochrany zdravia psa alebo človeka. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Od tragédie v bani Handlová uplynie už desať rokov 
[06.08.2019; Obecné noviny; Z regiónov; s. 23; Jana PAULÍNYOVÁ] 

 
 

Desiaty august je zapísaný v slovenskom kalendári ako pamätný deň - Deň obetí banských nešťastí 
Slovenskej republiky. 

Pamätný deň reaguje najmä na banícku tragédiu, ktorá sa stala 10. augusta 2009 v bani Handlová. Pri výkone 
svojho povolania zahynulo 20 baníkov a záchranárov. Každoročne si tento pamätný deň v Handlovej pripomínajú 
pietnou spomienkou zástupcovia mesta, ústavní činitelia, predstavitelia samospráv, inštitúcií a verejnosť ako Deň 
bielych ruží. Tento rok uplynie od smutného výročia 10 rokov. V Handlovej naň budú spomínať v sobotu 10. 
augusta pri Pamätníku baníkom na Ul. 29. augusta. Handlová sa stáva nositeľkou myšlienky tohto pamätného 
dňa, ktorý je výnimočným v kolorite spoločenského života, odlišným od ostatných pamätných dní Slovenskej 
republiky v meste. 

Handlová je spätá s priemyselnou ťažbou uhlia od roku 1909 a na jej území sa nachádza najstaršia 
hnedouhoľná baňa na Slovensku. 

Mesto chce zanechať odkaz pre všetkých 
Pristavte sa v piatok 10. augusta pri Pamätníku baníkov na Ul. 29. augusta v Handlovej, ktorý si ľudia 

spontánne vybrali v roku 2009 za miesto piety a spomienky. Položením bielej ruže vzdáte úctu baníkom aj z iných 
miest, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania v baniach na celom Slovensku. Pamätník je prístupný z hlavnej 
cesty I/9 v Handlovej a je možné pristavenie aj pre motorizovanú verejnosť. 

https://www.hlavnespravy.sk/romsky-splnomocnenec-chce-pomoct-osadam-pri-povinnom-cipovani-ockovani-psov/1845366
https://www.hlavnespravy.sk/romsky-splnomocnenec-chce-pomoct-osadam-pri-povinnom-cipovani-ockovani-psov/1845366


Tradičný program Dňa bielych ruží 
Na Kostole sv. Kataríny sa o 9.30 h rozozvučia na 5 minút zvony, ako spomienka na posledné spojenie s 

baníkmi v podzemí z 10. 8. 2009 a delegácia HBP, a. s., položí vence k pamätníku obetiam banských nešťastí na 
hornej Nitre. Počas celého dňa môžu pozostalí, verejnosť, delegácie, položiť k pamätníku bielu ružu. Večer o 18. 
h sa bude konať stretnutie pri pamätníku za účasti vedenia mesta a ďalších delegácií, členov Handlovského 
baníckeho spolku a verejnosti (aj tento rok sa očakáva účasť ústavných činiteľov). 

Za symbol vybrali v Handlovej biele ruže 
Biela ako farba nevinnosti, zelené lístky zas symbolizujú farba nádeje, že k takejto tragédii už nikdy nestane. 

Pamätník baníkom na Ul. 29. augusta v Handlovej bude preto jeden deň v roku ovenčený bielymi ružami. Rok po 
tragédii (2010) bola osadená pri pamätníku pamätná tabuľa, ktorú vytvoril Handlovčan akad. maliar Rudolf 
Cigánik. Deň obetí banských nešťastí SR sme si po prvýkrát v histórii Slovenska pripomenuli v roku 2011. V tento 
deň si Slovensko pripomína viac ako 470 obetí banských nešťastí, ktoré sa stali v baniach v regióne hornej Nitry 
a viac ako 300 doteraz historicky zmapovaných banských tragédií, ktoré sa udiali v baniach ťažiacich kovy na 
slovenskom území. 

O Pamätnom dni SR - Dni obetí banských nešťastí 
Poslanci Národnej rady SR na svojom rokovaní 26. októbra 2010 schválili návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon NR SR č.241 /1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v 
znení neskorších predpisov, na vyhlásenie pamätného dňa - 10. augusta za Deň obetí banských nešťastí. Návrh 
podporilo z prítomných 136 poslancov 129, pričom siedmi sa zdržali a jeden poslanec nehlasoval. Žiadny z 
poslancov tento pamätný deň nespochybnil a nehlasoval proti. Zákon nadobudol účinnosť 1. apríla 2011. 
Predkladaný návrh zákona podporili a iniciovali najmä Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré 
zastrešuje 14 stavovských združení, Slovenská banská komora, Slovenská banská spoločnosť, Odborový zväz 
pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a banské mestá Handlová, Prievidza, Pezinok, Banská 
Štiavnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Veľký Krtíš. 

Jana PAULÍNYOVÁ, ved. kancelárie primátorky 
[Späť na obsah] 

 
 

31. V Bratislave otvorili výstavu, ktorá je poctou SNP a trom umelcom 
[06.08.2019; dobrenoviny.sk; 21:33; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/169881/v-bratislave-otvorili-vystavu-ktora-je-poctou-snp-a-trom-umelcom 

 
 

Výstavu dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov. 
Na snímke kurátor výstavy Ladislav Skrak počas otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v 

kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 
2019. — Foto: TASR - Jakub Kotian 

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie v kultúre a umení je názov výstavy venovanej 
75. výročiu SNP, ktorú otvorili v utorok v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Reprezentatívna výstava 
originálov výtvarných diel je poctou Povstaniu a trom umelcom (Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek). 
“Podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP. Oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť a vedeli to veľmi, veľmi dôverne a 
veľmi presvedčivo zachytiť aj vo svojich dielach,” uviedol spisovateľ Jozef Leikert. 

Autor, ktorý v súčasnosti píše knihu o V. Hložníkovi, podčiarkol, že významný slovenský výtvarník a pedagóg 
nezachytával len SNP: “Celý život zachytával trpiaceho človeka, trpiaceho človeka proti vojne a potom neskôr 
trpiaceho človeka možno gniaveného ideológiou alebo človeka, ktorý nemôže prejaviť svoje náboženské 
presvedčenie, ale vždy to bol človek trpiaci, v tom bol Vincent Hložník veľký.” 

“Chceli sme podčiarknuť úlohu osobnosti vo vývine slovenského výtvarného umenia. Cez osudovosť týchto 
výtvarných umelcov naznačiť, akými peripetiami a míľnikmi prechádzala téma Povstania vo výtvarnom umení, ale 
nielen v ňom. Naša výstava jasne naznačuje, že ide o poctu Povstaniu a trom umelcom, ale zároveň, že to je 
SNP v slovenskej kultúre a umení,” uviedol na vernisáži kurátor výstavy Ladislav Skrak, predseda Klubu 
výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý v období po roku 1989 združil výtvarných umelcov - národných umelcov a 
priamych účastníkov protifašistického odboja a usporiadal v čase významných výročí pozoruhodné výstavy doma 
a v zahraničí. 

Bratislavská výstava má svoj pendant, ktorý súbežne reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí, od 1. 
augusta do 9. septembra je inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ako podčiarkol kurátor, obe výstavy sú 
poctou k pokrokovému odkazu našich dejín, ale zároveň aj poctou slovenským výtvarným osobnostiam, ktoré by 
sa boli v tomto období dožili svojej storočnice - národným umelcom Orestovi Dubayovi (narodil sa 15. augusta 
1919), Vincentovi Hložníkovi (nar. 22. októbra 1919) a Ladislavovi Snopekovi (nar. 10. decembra 1919). 

Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy a autorom, ktorý prispieval k zrodu op-artu a pop-
artu. “Vytvoril viaceré grafické cykly, ktoré sú predchnuté humanizmom a civilizmom. Mnohé svoje diela venoval 
Povstaniu, vrátane ilustrátorskej tvorby,” poznamenal Skrak. Tvorbu V. Hložníka priblížil slovami: “Rozvinul 
úchvatné grafické cykly k podnetom SNP a oslobodenia. Venoval sa maľbe a monumentálnej maľbe, známkovej 
tvorbe, ilustrácii. Na Národný poklad Slovenskej republiky venoval súbor 100 výtvarných diel.” Národný umelec 
Ladislav Snopek vytvoril podľa slov kurátora rovnako geniálne súbory - tentoraz medailérskej tvorby. "Vytvoril tiež 

https://www.dobrenoviny.sk/c/169881/v-bratislave-otvorili-vystavu-ktora-je-poctou-snp-a-trom-umelcom


nezabudnuteľné pomníkové diela - Kameň Jána Švermu v Nízkych Tatrách, k podnetom SNP a oslobodenia diela 
na Štrbskom Plese, Strečne, na Slavíne, v Trnave, Martine, v Brne či Spišskej Novej Vsi," dodal. 

Výstavu dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov - priamych potomkov O. Dubaya, V. 
Hložníka a L. Snopeka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, 
A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka. S. Harangozóa a mladších, 
ktorí v nedávnom období spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka. “Ide o 
Dušana Kállaya a sochárov Petra Sulíka, Petra Repku a ďalších, ktorí významne prispievajú k rozvíjaniu 
moderného slovenského výtvarného umenia,” poznamenal Skrak k výstave, ktorá je tiež pripomenutím 
výtvarného odkazu maliara a grafika Ivana Schurmanna. 

Súčasťou výstavy sú tiež vyznamenania, ktoré získavali odbojári, pamätné medaily, ale aj publikácie o 
výtvarníkoch. “Je tu vybraté to najkvalitnejšie, čo naozaj tú tému má ilustrovať,” povedal pre TASR Skrak s tým, 
že do kolekcie vystavených diel má ešte niečo pribudnúť. 

Výstavu organizuje Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s MK SR, Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov a Matica slovenská. Potrvá do 30. augusta. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

32. FOTO a VIDEO: Otvorili výstavu, ktorá je poctou SNP a trom umelcom 
[06.08.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Z domova 
Z otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo 

Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. 
Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie v kultúre a umení je názov výstavy venovanej 

75. výročiu SNP, ktorú otvorili v utorok v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Reprezentatívna výstava 
originálov výtvarných diel je poctou Povstaniu a trom umelcom (Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek). 
“Podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP. Oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť a vedeli to veľmi, veľmi dôverne a 
veľmi presvedčivo zachytiť aj vo svojich dielach,” uviedol spisovateľ Jozef Leikert. 

Autor, ktorý v súčasnosti píše knihu o V. Hložníkovi, podčiarkol, že významný slovenský výtvarník a pedagóg 
nezachytával len SNP: “Celý život zachytával trpiaceho človeka, trpiaceho človeka proti vojne a potom neskôr 
trpiaceho človeka možno gniaveného ideológiou alebo človeka, ktorý nemôže prejaviť svoje náboženské 
presvedčenie, ale vždy to bol človek trpiaci, v tom bol Vincent Hložník veľký.” 

“Chceli sme podčiarknuť úlohu osobnosti vo vývine slovenského výtvarného umenia. Cez osudovosť týchto 
výtvarných umelcov naznačiť, akými peripetiami a míľnikmi prechádzala téma Povstania vo výtvarnom umení, ale 
nielen v ňom. Naša výstava jasne naznačuje, že ide o poctu Povstaniu a trom umelcom, ale zároveň, že to je 
SNP v slovenskej kultúre a umení,” uviedol na vernisáži kurátor výstavy Ladislav Skrak, predseda Klubu 
výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý v období po roku 1989 združil výtvarných umelcov - národných umelcov a 
priamych účastníkov protifašistického odboja a usporiadal v čase významných výročí pozoruhodné výstavy doma 
a v zahraničí. 

Bratislavská výstava má svoj pendant, ktorý súbežne reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí, od 1. 
augusta do 9. septembra je inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ako podčiarkol kurátor, obe výstavy sú 
poctou k pokrokovému odkazu našich dejín, ale zároveň aj poctou slovenským výtvarným osobnostiam, ktoré by 
sa boli v tomto období dožili svojej storočnice - národným umelcom Orestovi Dubayovi (narodil sa 15. augusta 
1919), Vincentovi Hložníkovi (nar. 22. októbra 1919) a Ladislavovi Snopekovi (nar. 10. decembra 1919). 

Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy a autorom, ktorý prispieval k zrodu op-artu a pop-
artu. “Vytvoril viaceré grafické cykly, ktoré sú predchnuté humanizmom a civilizmom. Mnohé svoje diela venoval 
Povstaniu, vrátane ilustrátorskej tvorby,” poznamenal Skrak. Tvorbu V. Hložníka priblížil slovami: “Rozvinul 
úchvatné grafické cykly k podnetom SNP a oslobodenia. Venoval sa maľbe a monumentálnej maľbe, známkovej 
tvorbe, ilustrácii. Na Národný poklad Slovenskej republiky venoval súbor 100 výtvarných diel.” Národný umelec 
Ladislav Snopek vytvoril podľa slov kurátora rovnako geniálne súbory - tentoraz medailérskej tvorby. "Vytvoril tiež 
nezabudnuteľné pomníkové diela - Kameň Jána Švermu v Nízkych Tatrách, k podnetom SNP a oslobodenia diela 
na Štrbskom Plese, Strečne, na Slavíne, v Trnave, Martine, v Brne či Spišskej Novej Vsi," dodal. 

Výstavu dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov - priamych potomkov O. Dubaya, V. 
Hložníka a L. Snopeka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, 
A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka. S. Harangozóa a mladších, 
ktorí v nedávnom období spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka. “Ide o 
Dušana Kállaya a sochárov Petra Sulíka, Petra Repku a ďalších, ktorí významne prispievajú k rozvíjaniu 
moderného slovenského výtvarného umenia,” poznamenal Skrak k výstave, ktorá je tiež pripomenutím 
výtvarného odkazu maliara a grafika Ivana Schurmanna. 

https://www.24hod.sk/foto-a-video-otvorili-vystavu-ktora-je-poctou-snp-a-trom-umelcom-cl696982.html


Súčasťou výstavy sú tiež vyznamenania, ktoré získavali odbojári, pamätné medaily, ale aj publikácie o 
výtvarníkoch. “Je tu vybraté to najkvalitnejšie, čo naozaj tú tému má ilustrovať,” povedal pre TASR Skrak s tým, 
že do kolekcie vystavených diel má ešte niečo pribudnúť. 

Výstavu organizuje Klub výtvarných umelcov a teoretikov v spolupráci s MK SR, Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov a Matica slovenská. Potrvá do 30. augusta. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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Z otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo 
Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian 

Podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP. Oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť a vedeli to veľmi, veľmi dôverne 
a veľmi presvedčivo zachytiť aj vo svojich dielach, uviedol spisovateľ Jozef Leikert. 

,aktualizované 
Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie v kultúre a umení je názov výstavy venovanej 

75. výročiu SNP, ktorú otvorili v utorok v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Reprezentatívna výstava 
originálov výtvarných diel je poctou Povstaniu a trom umelcom (Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek). 
“Podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP. Oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť a vedeli to veľmi, veľmi dôverne a 
veľmi presvedčivo zachytiť aj vo svojich dielach,” uviedol spisovateľ Jozef Leikert. Autor, ktorý v súčasnosti píše 
knihu o V. Hložníkovi, podčiarkol, že významný slovenský výtvarník a pedagóg nezachytával len SNP: “Celý život 
zachytával trpiaceho človeka, trpiaceho človeka proti vojne a potom neskôr trpiaceho človeka možno gniaveného 
ideológiou alebo človeka, ktorý nemôže prejaviť svoje náboženské presvedčenie, ale vždy to bol človek trpiaci, v 
tom bol Vincent Hložník veľký.” Na snímke kurátor výstavy Ladislav Skrak počas otvorenia výstavy Slovenské 
národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) 
SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian 

“Chceli sme podčiarknuť úlohu osobnosti vo vývine slovenského výtvarného umenia. Cez osudovosť týchto 
výtvarných umelcov naznačiť, akými peripetiami a míľnikmi prechádzala téma Povstania vo výtvarnom umení, ale 
nielen v ňom. Naša výstava jasne naznačuje, že ide o poctu Povstaniu a trom umelcom, ale zároveň, že to je 
SNP v slovenskej kultúre a umení,” uviedol na vernisáži kurátor výstavy Ladislav Skrak, predseda Klubu 
výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý v období po roku 1989 združil výtvarných umelcov - národných umelcov a 
priamych účastníkov protifašistického odboja a usporiadal v čase významných výročí pozoruhodné výstavy doma 
a v zahraničí. Bratislavská výstava má svoj pendant, ktorý súbežne reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí, od 
1. augusta do 9. septembra je inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ako podčiarkol kurátor, obe výstavy sú 
poctou k pokrokovému odkazu našich dejín, ale zároveň aj poctou slovenským výtvarným osobnostiam, ktoré by 
sa boli v tomto období dožili svojej storočnice - národným umelcom Orestovi Dubayovi (narodil sa 15. augusta 
1919), Vincentovi Hložníkovi (nar. 22. októbra 1919) a Ladislavovi Snopekovi (nar. 10. decembra 1919). Z 
otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo 
Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian 

Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy a autorom, ktorý prispieval k zrodu op-artu a pop-
artu. “Vytvoril viaceré grafické cykly, ktoré sú predchnuté humanizmom a civilizmom. Mnohé svoje diela venoval 
Povstaniu, vrátane ilustrátorskej tvorby,” poznamenal Skrak. Tvorbu V. Hložníka priblížil slovami: “Rozvinul 
úchvatné grafické cykly k podnetom SNP a oslobodenia. Venoval sa maľbe a monumentálnej maľbe, známkovej 
tvorbe, ilustrácii. Na Národný poklad Slovenskej republiky venoval súbor 100 výtvarných diel.” Národný umelec 
Ladislav Snopek vytvoril podľa slov kurátora rovnako geniálne súbory - tentoraz medailérskej tvorby. "Vytvoril tiež 
nezabudnuteľné pomníkové diela - Kameň Jána Švermu v Nízkych Tatrách, k podnetom SNP a oslobodenia diela 
na Štrbskom Plese, Strečne, na Slavíne, v Trnave, Martine, v Brne či Spišskej Novej Vsi," dodal. Výstavu 

dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov - priamych potomkov O. Dubaya, V. Hložníka a L. 
Snopeka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, A. 
Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka. S. Harangozóa a mladších, ktorí 
v nedávnom období spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka. “Ide o Dušana 
Kállaya a sochárov Petra Sulíka, Petra Repku a ďalších, ktorí významne prispievajú k rozvíjaniu moderného 
slovenského výtvarného umenia,” poznamenal Skrak k výstave, ktorá je tiež pripomenutím výtvarného odkazu 
maliara a grafika Ivana Schurmanna. Z otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení 
pri príležitosti 75. výročia SNP vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: 
TASR/Jakub Kotian 

Súčasťou výstavy sú tiež vyznamenania, ktoré získavali odbojári, pamätné medaily, ale aj publikácie o 
výtvarníkoch. “Je tu vybraté to najkvalitnejšie, čo naozaj tú tému má ilustrovať,” povedal pre TASR Skrak s tým, 
že do kolekcie vystavených diel má ešte niečo pribudnúť. Výstavu organizuje Klub výtvarných umelcov a 

https://www.teraz.sk/slovensko/v-bratislave-otvorili-vystavu-ktora-j/411334-clanok.html


teoretikov v spolupráci s MK SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Matica slovenská. Potrvá do 30. 
augusta. 
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Z otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo 
Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian 

Podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP. Oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť a vedeli to veľmi, veľmi dôverne 
a veľmi presvedčivo zachytiť aj vo svojich dielach, uviedol spisovateľ Jozef Leikert. 

,aktualizované 
Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie v kultúre a umení je názov výstavy venovanej 

75. výročiu SNP, ktorú otvorili v utorok v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Reprezentatívna výstava 
originálov výtvarných diel je poctou Povstaniu a trom umelcom (Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek). 
“Podstatou ich tvorby bolo naozaj SNP. Oni ho aj zažili, zažili vojnu, tú krutosť a vedeli to veľmi, veľmi dôverne a 
veľmi presvedčivo zachytiť aj vo svojich dielach,” uviedol spisovateľ Jozef Leikert. Autor, ktorý v súčasnosti píše 
knihu o V. Hložníkovi, podčiarkol, že významný slovenský výtvarník a pedagóg nezachytával len SNP: “Celý život 
zachytával trpiaceho človeka, trpiaceho človeka proti vojne a potom neskôr trpiaceho človeka možno gniaveného 
ideológiou alebo človeka, ktorý nemôže prejaviť svoje náboženské presvedčenie, ale vždy to bol človek trpiaci, v 
tom bol Vincent Hložník veľký.” Na snímke kurátor výstavy Ladislav Skrak počas otvorenia výstavy Slovenské 
národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) 
SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian 

“Chceli sme podčiarknuť úlohu osobnosti vo vývine slovenského výtvarného umenia. Cez osudovosť týchto 
výtvarných umelcov naznačiť, akými peripetiami a míľnikmi prechádzala téma Povstania vo výtvarnom umení, ale 
nielen v ňom. Naša výstava jasne naznačuje, že ide o poctu Povstaniu a trom umelcom, ale zároveň, že to je 
SNP v slovenskej kultúre a umení,” uviedol na vernisáži kurátor výstavy Ladislav Skrak, predseda Klubu 
výtvarných umelcov a teoretikov, ktorý v období po roku 1989 združil výtvarných umelcov - národných umelcov a 
priamych účastníkov protifašistického odboja a usporiadal v čase významných výročí pozoruhodné výstavy doma 
a v zahraničí. Bratislavská výstava má svoj pendant, ktorý súbežne reprezentuje slovenskú kultúru v zahraničí, od 
1. augusta do 9. septembra je inštalovaná v Slovenskom inštitúte v Prahe. Ako podčiarkol kurátor, obe výstavy sú 
poctou k pokrokovému odkazu našich dejín, ale zároveň aj poctou slovenským výtvarným osobnostiam, ktoré by 
sa boli v tomto období dožili svojej storočnice - národným umelcom Orestovi Dubayovi (narodil sa 15. augusta 
1919), Vincentovi Hložníkovi (nar. 22. októbra 1919) a Ladislavovi Snopekovi (nar. 10. decembra 1919). Z 
otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení pri príležitosti 75. výročia SNP vo 
Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian 

Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy a autorom, ktorý prispieval k zrodu op-artu a pop-
artu. “Vytvoril viaceré grafické cykly, ktoré sú predchnuté humanizmom a civilizmom. Mnohé svoje diela venoval 
Povstaniu, vrátane ilustrátorskej tvorby,” poznamenal Skrak. Tvorbu V. Hložníka priblížil slovami: “Rozvinul 
úchvatné grafické cykly k podnetom SNP a oslobodenia. Venoval sa maľbe a monumentálnej maľbe, známkovej 
tvorbe, ilustrácii. Na Národný poklad Slovenskej republiky venoval súbor 100 výtvarných diel.” Národný umelec 
Ladislav Snopek vytvoril podľa slov kurátora rovnako geniálne súbory - tentoraz medailérskej tvorby. "Vytvoril tiež 
nezabudnuteľné pomníkové diela - Kameň Jána Švermu v Nízkych Tatrách, k podnetom SNP a oslobodenia diela 
na Štrbskom Plese, Strečne, na Slavíne, v Trnave, Martine, v Brne či Spišskej Novej Vsi," dodal. Výstavu 

dopĺňajú diela popredných žijúcich slovenských výtvarníkov - priamych potomkov O. Dubaya, V. Hložníka a L. 
Snopeka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, A. 
Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka. S. Harangozóa a mladších, ktorí 
v nedávnom období spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka. “Ide o Dušana 
Kállaya a sochárov Petra Sulíka, Petra Repku a ďalších, ktorí významne prispievajú k rozvíjaniu moderného 
slovenského výtvarného umenia,” poznamenal Skrak k výstave, ktorá je tiež pripomenutím výtvarného odkazu 
maliara a grafika Ivana Schurmanna. Z otvorenia výstavy Slovenské národne povstanie (SNP) v kultúre a umení 
pri príležitosti 75. výročia SNP vo Dvorane Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave 6. augusta 2019. Foto: 
TASR/Jakub Kotian 

Súčasťou výstavy sú tiež vyznamenania, ktoré získavali odbojári, pamätné medaily, ale aj publikácie o 
výtvarníkoch. “Je tu vybraté to najkvalitnejšie, čo naozaj tú tému má ilustrovať,” povedal pre TASR Skrak s tým, 
že do kolekcie vystavených diel má ešte niečo pribudnúť. Výstavu organizuje Klub výtvarných umelcov a 
teoretikov v spolupráci s MK SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Matica slovenská. Potrvá do 30. 
augusta. 
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