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Spišská Nová Ves 
 

1. Vodiči opäť fúkali vysoké čísla. S takmer 3,5 promile sa dokonca prevrátil 
[27.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Všetci hriešnici boli zadržaní a obvinení. Čaká ich súd. 
KOŠICE. Polícia v Košickom kraji odhalila v ostatných dňoch viacero vodičov, ktorí sa pred jazdou potužili 

alkoholom. Ako informuje na svojom facebooku, v piatok v skorých ranných hodinách bol 22-ročný Igor z 
Trhovišťa, okres Michalovce, na motorovom vozidle s poruchou osvetlenia kontrolovaný v Trhovišti hliadkou PZ. 
„Pri kontrole sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, pričom mu bola nameraná hodnota 0,64 
mg/l, čo je v prepočte 1,33 promile," uvádza polícia. V ten istý deň 57-ročný Ján zo Sečoviec, okres Trebišov, vo 
večerných hodinách v Sečovciach na Obchodnej ulici riadil svoju škodovku. „Pri kontrole hliadkou PZ mu bola 
nameraná hodnota 0,61 mg/l, čo je v prepočte 1,27 promile," pokračuje polícia. Opakované skúšky mali stúpajúce 
hodnoty. 

Nafúkal 3,48 promile 
Aj 48-ročný Tomáš z KošícKrásnej bol v Košiciach zastavený a kontrolovaný hliadkou PZ, pričom pri kontrole 

sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu. Bola mu nameraná hodnota 1,67 mg/l, čo je v prepočte 
3,48 promile. Ďalší 33-ročný vodič Patrik z okresu Košice-okolie viedol svoj passat v piatok taktiež „pod vplyvom“. 
„Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za šmykom a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite 
mu však priťaží skutočnosť, že dychovou skúškou na zistenie alkoholu v dychu mu bola nameraná hodnota 1,27 
mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,” uvádza polícia na facebooku. 

Prezradili ho svetlá 
Ďalšia porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý bol zastavený hliadkou 

PZ a podrobený dychovej skúške. Výsledok: 0,74 mg/l, čo je v prepočte 1,54 promile. „Iba 21-ročný Dominik zo 
Spišskej Novej Vsi si v piatok povedal, že má dostatok vodičských skúseností na to, aby viedol auto s 0,53 mg/l 

alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,10 promile," pokračuje polícia. 
Aj sobota „pod parou" 
„Z pruhu do pruhu v sobotu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okr. Humenné, pričom pri kontrole hliadkou 

PZ mu bola nameraná hodnota 0,96 mg/l, čo je v prepočte 2,00 promile. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali 



42-ročného Milana z Nacinej Vsi. „Krajská dopravná hliadka ho podrobila dychovej skúške s pozitívnym 
výsledkom a to 1,06 mg/l, čo je v prepočte 2,21 promile," informuje polícia. 

Ani nedeľa nebola triezva 
V nedeľu to s opitými vodičmi nevyzeralo o nič lepšie. Polícia zadržala 46-ročného Rastislava z okresu 

Gelnica. V Helcmanovciach brázdil cesty s 0,59 mg/l alkoholu v dychu, čo je 1,23 promile. Po obci Borša jazdil 
pod vplyvom alkoholu s hodnotou 0,75 mg/l, čo je v prepočte 1,56 promile 28-ročný Ján. Pred jazdou si vypil aj 
28-ročný Matúš z okresu Košice-okolie. V obci Slanec bol kontrolovaný hliadkou PZ, pričom v dychu mu bola 
nameraná hodnota 0,53 mg/l, čo je v prepočte 1,10 promile. „Všetkým bol zadržaný vodičský preukaz, boli 
obmedzení na osobnej slobode a vznesené obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," dodáva na 
záver polícia. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Dodnes nepoznáme odpovede na mnohé otázky o SNP 
[27.08.2019; Pravda; Správy; s. 6,7; Marian Uhrín] 

 
 

Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších vojenskopolitických udalostí v slovenských 
dejinách. V posledných desaťročiach jeho interpretácia prešla viacerými premenami, ale napriek tomu sú 
základné fakty o Povstaní pomerne dobre známe. Horšie je to s detailnejším spracovaním dejín Povstania, kde 
dodnes nepoznáme odpovede na mnohé otázky Chýba podrobnejšie spracovanie priebehu bojov, výskum 
materiálneho zabezpečenia Povstania, ale aj podrobnejšia štatistika strát povstaleckej či nemeckej armády 
nasadenej proti SNP. 

Marian Uhrín 
Múzeum SNP, Banská Bystrica 
Kroky na prípravu Povstania realizovala ilegálna Slovenská národná rada (SNR) s Vojenským ústredím a v 

spolupráci s československou exilovou vládou vo Veľkej Británii. Za veliteľa príprav Povstania bol určený vtedajší 
náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska podplukovník Ján Golian. Spolu so svojimi spolupracovníkmi 
prikročili k prvému kroku realizácie príprav - k personálnym zmenám na dôležitých veliteľských postoch v rámci 
armády. Súbežne na svojom pláne Povstania, respektíve prechodu Slovenska na stranu Spojencov pracoval aj 
minister národnej obrany generál Ferdinand Catloš. Obidva plány počítali s dvomi variantmi začiatku Povstania. V 
ideálnom prípade sa mali ozbrojené akcie začať v čase, keď sovietska armáda dosiahne priestor Krakova. V 
danom okamihu mali slovenské jednotky v Karpatoch pustiť sovietsku armádu cez obrannú líniu a umožniť jej 
obsadenie Slovenska. Zatiaľ čo plán Vojenského ústredia počítal s obnovením Československa, Čatlošov plán 
rátal so zachovaním samostatnosti Slovenskej republiky. Tento variant predpokladal pasivitu Nemecka voči 
Slovensku. Po udalostiach v lete 1944, zvlášť po prevrate v Rumunsku sa stal plán nereálnym. Nemci nemohli 
dopustiť ďalšie zlyhanie a podnikli kroky na pacifikáciu Slovenska. A tak sa musel realizovať druhý - nevýhodný 
variant Povstania. Povstanie sa malo začať v okamihu, keď nemecké jednotky prekročia hranice Slovenska s 
úmyslom okupácie. Začalo sa tak v momente, keď neboli ukončené ani personálne, ani materiálne prípravy, čo sa 
napokon odrazilo aj na jeho priebehu. Hlavnú úlohu v týchto plánoch mala zohrať poľná armáda na východnom 
Slovensku pod velením generála Augustína Malára. Prípravy na Povstanie v rámci týchto jednotiek boli viac ako 
zanedbané. Zápoľná armáda, teda jednotky na strednom a západnom Slovensku boli pripravené lepšie, pretože 
spadali poväčšine priamo pod právomoci Jána Goliana. Citeľne chýbala koordinácia Vojenského ústredia s 
Malárovou armádou. V armáde boli postupne zapojení do príprav ďalší dôstojníci, ktorí realizovali potrebné úkony 
v posádkach a jednotkách armády. Každá posádka a útvar mali mať určeného odbojového veliteľa. Nie všade sa 
prípravy podarilo realizovať, nie vždy mal Ján Golian šťastnú ruku pri výbere odbojového veliteľa. 

Okupácia s povolením Tisa 
V lete 1944 prebehli aj pokusy nadviazať kontakt s velením sovietskej armády. Zároveň došlo k rokovaniam 

zástupcov SNR a Vojenského ústredia s partizánmi. Snahy bratislavskej vlády zlikvidovať partizánov narážali na 
neochotu slovenských vojakov a žandárov bojovať. Proti partizánom mali bojovať vojaci zapojení do príprav 
Povstania. Vláda nedokázala zostaviť žiadnu bojovú jednotku ochotnú bojovať za jej záujmy. Nič nezmenilo ani 
vyhlásenie stanného práva. Slovenská vláda a jej orgány prestávali byť pánom situácie. Intenzívna ilegálna 
činnosť na Slovensku a akcie partizánov neušli pozornosti nemeckých bezpečnostných orgánov. Nemci pozorne 
sledovali situáciu na Slovensku. Pod vplyvom udalostí sa rozhodli konať. Slovensko malo obsadiť asi 15-tisíc 
nemeckých vojakov. Nespoľahlivé posádky mali byť odzbrojené a partizáni zlikvidovaní. Situácia sa však vyvinula 
úplne inak. Prvé nemecké jednotky prekročili hranice Slovenska s povolením prezidenta Jozefa Tisa v 
dopoludňajších hodinách 29. augusta 1944. Bojové skupiny Ohlen a Junck smerovali na Žilinu s úlohou 
postupovať pozdĺž údolia Váhu. Už pri Žiline narazili na odpor povstaleckej posádky. Večer, po rozhlasovom 
prejave generála Ferdinanda Čatloša, ktorý oznamoval príchod nemeckých jednotiek, bol vydaný rozkaz na odpor 
voči postupujúcim nemeckým jednotkám. Na východnom Slovensku sa situácia vyvíjala odlišne. Generál 
Augustín Malár aj po príchode nemeckých vojsk dúfal, že jeho jednotiek sa odzbrojenie netýka. Nemecké velenie 
nezaváhalo ani v tomto prípade. Zároveň s postupom na strednom Slovensku došlo k odzbrojeniu a internácii 
slovenských jednotiek na východe, ktoré sa v zložitej situácii len ojedinelé zmohli na krátky odpor. Povstanie sa 
rýchlo a za veľkého nadšenia rozšírilo na území s rozlohou asi 20-tisíc km2 približne s 1,7 milióna obyvateľov. 
Povstalecké územie na konci augusta 1944 siahalo od Žiliny a Topoľčian na západe až po Levoču a Spišskú 



Novú Ves na východe. Na severe a juhu povstalecké územie kopírovalo vtedajšiu štátnu hranicu. Okrem 

vojenského ovládnutia územia politickú moc prebrala SNR a národné výbory. Územie bolo vyhlásené za súčasť 
Československa. Centrom Povstania sa stala Banská Bystrica, kde sídlila SNR a veliteľstvo povstaleckej armády 
-1. československej armády na Slovensku, ktorá bola uznaná za súčasť spojeneckých vojsk antihitlerovkej 
koalície. 

S veľkým vypätím síl 
Spočiatku mala povstalecká armáda asi 18-tisíc vojakov a po vyhlásení prvej mobilizácie stúpol stav asi na 

40-tisíc. Po druhej mobilizácii na konci septembra 1944 dosiahol stav armády asi 60-tisíc vojakov, ale nie 
všetkých bolo možné aj vyzbrojiť. Asi S-tisíc záložníkov už ostalo bez zbrane. Veliteľom povstaleckej armády bol 
spočiatku Ján Golian povýšený na generála, neskôr priletel zo ZSSR generál Rudolf Viest. Spolu s armádou 
bojovali partizánske jednotky, ktorých maximálny početný stav dosiahol 12- až 15-tisíc. Velenie partizánskych 
jednotiek podliehalo Hlavnému štábu partizánskych oddielov (HŠPO) na čele s Karolom Šmidkem. Na nemeckej 
strane pôsobili viac-menej druholíniové jednotky, ktoré postupne viedli generál Alfréd Hubitzki, Gotlob Berger a 
Herman Hôfle. Nemecké jednotky mali spočiatku asi 20-tisíc vojakov, neskôr ich početný stav dosiahol asi 40- až 
50-tišíc. Nemecké jednotky spočiatku zaznamenali značné úspechy. Po počiatočnej paciflkácii západného a 
východného Slovenska, kde odzbrojili a čiastočne internovali jednotky Slovenskej armády, začali postup na 
povstalecké územie. Za ťažkých bojov prenikli jednotky vznikajúcej nemeckej tankovej divízie Tatra od Žiliny cez 
Strečniansku tiesňavu do Turca. Podobne od východu z Kežmarku prenikli jednotky bojovej skupiny SS Schäfer a 
útočného pluku 1. tankovej armády a obsadili Spiš a Liptov. Časť povstalcov tak ostala obkľúčená na Orave. 
Nemcom sa tak podaril jeden z cieľov, zabezpečenie železničnej trate Žilina - Prešov. 

Rýchly postup zaznamenali jednotky bojovej skupiny SS Schill postupujúce z Bratislavy na Nitru. Prienik do 
oblasti hornej Nitry uľahčila posádka v Nitre, ktorá ostala verná bratislavskej vláde. Postup nemeckých jednotiek 
sa podarilo s veľkým vypätím síl povstalcom spomaliť či zastaviť na miestach ako Strečno, Telgárt, výšina Ostrô 
nad Ružomberkom či pri partizánskej obrane Rajeckej doliny. V počiatočných bojoch sa ukázalo niekoľko 
problémov v organizácii armády. Preto došlo k reorganizácii povstaleckej armády z dvoch obranných oblastí na 
šesť taktických a leteckú skupinu. Prvá etapa obrany povstaleckého územia trvala od 29. augusta do 10. 
septembra 1944. Povstalecký front sa podarilo stabilizovať, čomu napomohla aj Karpatsko-duklianska operácia 
vojsk Červenej armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. 

Generálna ofenzíva 
Ako druhú etapu povstaleckých bojov označujeme obdobie od reorganizácie armády do 19. októbra 1944. V 

tomto období došlo k významnému posilneniu armády presunutím 2. čs. paradesantnej brigády a 1. čs. stíhacieho 
pluku z územia ZSSR. Zároveň od 5. septembra 1944 prebiehali dodávky vojenského materiálu v rámci 
vzdušného mosta. Okrem dodávok zo ZSSR došlo aj k dodávkam vojenského materiálu zo strany USA a Veľkej 
Británie. Povstaleckej armáde sa v tomto období darilo striedavo. Na severovýchodnom a severnom úseku frontu 
sa darilo zadržať postup nemeckých jednotiek, na severozápade však povstalci k 21. septembru 1944 ustúpili z 
Turca. Na západnom obrannom úseku povstalci ustúpili až k Žiaru nad Hronom. Vďaka paradesantnej brigáde sa 
podarilo zastaviť aj tento nemecký postup, navyše 1. stíhací pluk s podporou Kombinovanej letky ovládol 
povstalecké nebo. Na povstaleckých bojiskách sa postupne objavili aj tri improvizované pancierové vlaky 
Štefánik, Hurban a Masaryk, ktoré predstavovali nielen bojovú, ale aj morálnu podporu armády. Nemecké velenie 
si uvedomilo, že bez posíl odpor povstalcov nezdolá. Do bojov sa zapojili ďalšie jednotky, ako 18. SS divízia 
Horst Wessel a SS brigáda Dirlewanger. Len veľmi ojedinele sa do bojov po boku Nemcov zapojili aj malé 
jednotky Slovenskej armády a Hlinkovej gardy. Nemecká generálna ofenzíva sa začala 19. októbra 1944 a 
znamenala aj začiatok tretej etapy povstaleckých bojov. Nemecký postup z územia Maďarska znamenal 
aktivovanie dovtedy pokojného južného úseku povstaleckej obrany. Bojmi vyčerpaná povstalecká armáda už 
nedokázala brániť všetky úseky frontu. Útok nemeckých jednotiek z juhu na Horehronie a Zvolen dokázali 
povstalci zadržiavať iba niekoľko dní. Nemci v priebehu niekoľkých dní prenikli na Horehronie a k Zvolenu. 
Povstalecké územie sa tak zmenšilo do trojuholníka Banská Bystrica - Zvolen - Brezno. 

Ostali len najodhodlanejší 
Vyčerpané zásoby vojenského materiálu a morálka povstaleckých vojakov dávali tušiť koniec odporu. Keď 

padlo Brezno a Zvolen, stratili povstalci aj svoje letiská. Velenie armády ešte rátalo s udržaním malého územia 
okolo Banskej Bystrice, ale vyčerpaná armáda už toho nebola schopná. Zvyšky armády ustúpili do Nízkych Tatier 
a masívu Poľany. Nemecké jednotky prenikli 27. októbra 1944 do Banskej Bystrice. Veliteľ povstaleckej armády 
generál Rudolf Viest vydal 28. októbra 1944 na Donovaloch rozkaz na vytváranie partizánskych jednotiek. Rozkaz 
už mnohých adresátov nenašiel, armáda bola v rozklade. Z pôvodne 60-tisícovej armády Nemci časť zajali, 
rovnako ako generálov Rudolfa Viesta a Jána Goliana. Väčšina dôstojníkov a vojakov sa rozišla domov. Len 
menšia časť najodhodlanejších príslušníkov armády partizánov ostala bojovať v horách. Počas bojov povstalecká 
armáda zaznamenala viac ako 3-tisíc padlých, 3 600 ranených a na záver aj viac ako 10-tisíc zajatých vojakov. 
Po dvoch mesiacoch bojov tak 1. čs. armáda na Slovensku podľahla vojenskej prevahe nemeckej armády. Začalo 
sa obdobie partizánskej vojny a zároveň brutálnej pacifikácie Slovenska nemeckými bezpečnostnými jednotkami. 

anketa 
Prečo si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania? Ako vnímate SNP? 
Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry SNM 
Okrem organizovanej jednotky v tábore Nováky, zaradenej do aktívneho boja hneď na začiatku Povstania, sa 

pridali k povstalcom mladí Židia, ktorí ešte žili na Slovensku, hoci nemali vojenský výcvik. Mnoho židovských 
civilov sa utiekalo na územie obsadené povstalcami, aby sa zachránili pred prenasledovaním zo strany Nemcov a 
pred obnovením deportácií zo Slovenska. Keďbolo Povstanie potlačené, židovské rodiny sa skrývali v horách, 
často pod ochranou partizánov. Ak bol Žid chytený na povstaleckom území, bol na mieste alebo po zaistení 



zavraždený. Slovensko sa samotnou existenciou vzniku Povstania zaradilo po vojne na stranu víťazov. Je našou 
povinnosťou nezabudnúť a spomínať na židovské obete fašistického Slovenského štátu a na obete partizánov, 
ktorí povstali za slobodu, proti fašizmu a nacizmu. Dôležité je spomínať najmä dnes, v čase renesancie týchto 
zločinných ideí vyrastajúcich z duchu extrémizmu, xenofóbie a vyhroteného nacionalizmu. Ja osobne si SNP 
pripomínam z úcty k tejto historickej udalosti, ktorá nás predstavila v Európe ako protifašistický národ. No najmä z 
úcty k tým, ktorí sa zúčastnili so zbraňou v ruke. Vo svojich prednáškach vždy vyzdvihujem tých Židov, ktorí sa 
aktívne zúčastnili Povstania. Uvedomme si, že to boli ľudia, ktorí prežili koncentračné tábory, pracovné útvary a 
perzekúcie na Slovensku, často im vyvraždili celé rodiny a oni neváhali a pridali sa k Povstaniu. Som rád, že v 
SNM - MŽK - Múzeu holokaustu v Seredi máme šancu židovských partizánov pripomínať, ale bol by som šťastný, 
ak by výskum k ich osudom začali aj iné inštitúcie, napríklad múzeum, ktoré má túto tému nielen v názve, ale i v 
náplni práce. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Kapacitu domova dôchodcov chcú zvýšiť o 100 miest 
[27.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

Zvažujú rekonštrukciu alebo prístavbu novej budovy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves plánuje zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu tamojšieho 

domova seniorov a zvažuje aj výstavbu celkom novej budovy. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) 

potvrdil, že aktuálna situácia je nedostačujúca a urobiť minimálne prístavbu je nevyhnutné. „Na stole máme 
aktuálne dve štúdie veľkej, resp. menšej prístavby, uvidíme, či sa nám podarí získať nejaké externé zdroje. Ak 
nie, tak v tomto prípade pôjdeme aj do úveru, pretože tam je toľko ľudí na čakacej listine, že zhruba polovica sa 
ani nedožije umiestnenia v tomto zariadení. Uvidíme, ako to celé nastavíme, či sa s tým stotožnia poslanci," 
skonštatoval primátor. Jeho cieľom je, aby sa celý proces naštartoval na budúci rok a projekt bol hotový o dva 
roky. Nepredpokladá však, že by sa tento zámer premietol už do budúcoročného mestského rozpočtu. 

Navýšenie o 100 miest 
Budova domova dôchodcov sa nachádza na sídlisku Tarča, je to jediné takéto zariadenie v spádovej oblasti 

mesta i okolitých obcí. „Prístavba k tejto budove sa javí ako núdzový variant. Keby sme chceli ísť do väčšej 
rekonštrukcie, to by si vyžiadalo zhruba 2,4 milióna eur, a to neviem, či sa nám podarí toľko nájsť. Zároveň by 
sme tento projekt museli financovať z úveru, ale o tom všetkom rozhodnú mestskí poslanci," zdôraznil Bečarik s 
tým, že populácia starne a je potrebné tomu prispôsobiť aj sociálne služby v meste. Momentálne je v domove 
dôchodcov v Spišskej Novej Vsi približne 190 klientov, samospráva by chcela túto kapacitu zvýšiť ešte o 100. 

Bečarik pripomenul, že bude potrebné zvážiť v budúcnosti aj model financovania tohto zariadenia. „Štát nám 
dáva v priemere podľa stupňa odkázanosti 400 eur na jedného obyvateľa. Ten zvyšok do približne 750 eur, čo je 
reálny mesačný náklad, si musí doplatiť klient sám, prípadne jeho rodina. Už dnes ale vieme, že tie parametre nie 
sú dobre nastavené, pretože napr. my z mestského rozpočtu dofinancujeme zhruba 180 eur na jedného 
obyvateľa mesačne," dodal primátor. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Krompachy prvýkrát vyhrali a hneď 4:0. Gólov mohli dať ešte viac 
[27.08.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22198616/krompachy-prvykrat-vyhrali-a-hned-40-golov-mohli-dat-este-
viac.html 

 
 

Šieste kolo III. ligy Východ hodnotí tréner FK Pokrok SEZ Tomáš Suslo. 
KROMPACHY. Futbalisti FK Pokrok SEZ Krompachy sa v závere minulej sezóny tretej ligy už-už lúčili so 

súťažou. 
Všetko však zmenilo neprihlásenie Lokomotívy Košice do druhej ligy. 
Jej miesto zaujal pôvodne vypadávajúci Trebišov, v tretej lige tak zostalo miesto aj pre Krompašanov. 
Tí ani do nového ročníka najvyššej regionálnej súťaže nevstúpili ideálne. 
Po piatich kolách im so ziskom jediného bodu patrilo posledné miesto tabuľky. 
Všetko si vynahradili v nedeľu, keď v klasickom šesťbodovom zápase zabrali naplno a Giraltovce vyprevadili 

so štvorgólovou nádielkou. 
Súvisiaci článokIII. liga: Suverénni favoriti, bez výhry ostala len Spišská Nová Ves Čítajte 

„Pohľad na tabuľku je už krajší. Mohlo to byť ešte lepšie, ale výsledkovo nám nevyšli prvé kolá, najmä domáce 
zápasy. Osobne som čakal, že budeme vyššie,“ priznal tréner Krompách Tomáš Suslo, ktorý na lavičku mužstva 
zasadol v úvode sezóny. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22198616/krompachy-prvykrat-vyhrali-a-hned-40-golov-mohli-dat-este-viac.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22198616/krompachy-prvykrat-vyhrali-a-hned-40-golov-mohli-dat-este-viac.html


Najbližší víkend sa v Senci uskutoční Region´s Cup, väčšina treťoligistov tak bude mať voľno. 
Medzi nimi aj Krompachy. 
„Prestávka nám pomôže. Potrebujeme trošku dobiť batérie a niektorí chlapci sa dať dokopy po zraneniach. Z 

tohto hľadiska nám to celkom vyhovuje,“ poznamenal Suslo, ktorého optikou sme sa pozreli na stretnutia 6. kola 
III. ligy Východ. 

Krompachy – Giraltovce 4:0 
T. Suslo: „Bol to jednoznačný zápas, mohli sme dať aj viac gólov, v druhom polčase sme mali viacero šancí. 

Súper hrozil viac-menej len z rýchlych protiútokov, párkrát sa dostal k našej bráne, ale nič vyložené si 
nevypracoval. Z našej hry som prvýkrát cítil, že sme šli za víťazstvom tak, ako by sme mali ísť v každom zápase.“ 

((piano)) 
Prešov – Bard. N. Ves 5:0 
T. Suslo: „Prešov je jeden z adeptov na postup. Má šikovných, mladých chlapcov, ktorí sú doplnení o 

skúsenosti Ivanka Maceja či Kolbasa, bývalého ligového hráča. Bardejovskú som videl v dvoch zápasoch. Myslím 
si, že je to adekvátny výsledok.“ 

Lipany – Plavnica 4:0 
T. Suslo: „Naposledy sme hrali v Plavnici, nie je to mužstvo, ktoré by malo výraznú kvalitu. Lipany budú spolu 

s Vranovom, Prešovom a Humenným patriť k tímom, ktoré sa pobijú o víťazstvo v súťaži. Tento výsledok ma tiež 
neprekvapil.“ 

Vranov n/T. – Sp. N. Ves 2:0 
T. Suslo: „So Spišskou sme doma hrali nešťastný zápas, remizovali sme 1:1. Nastala tam zmena trénera a 

prišli mladí chlapci, ktorí ešte potrebujú v tretej lige zbierať skúsenosti. Vranov patril minulý ročník k ťahúňom 
súťaže. Aj keď niektorí hráči i tréner odišli, na lavičku prišiel Ondrej Desiatnik, ktorý dosahoval dobré výsledky v 
Šarišských Michaľanoch. Bez problémov výsledok.“ 

Humenné – Šar. Michaľany 3:0 
T. Suslo: „Do Humenného prišiel tréner Košuda, ktorý si stiahol aj hráčov z Vranova. Sú tam bratia Šuľákovci, 

Paľo Ruskovský, chlapci, ktorí hrávali vyššie súťaže. Mužstvo je na víťaznej vlne, eufória je tam ešte z minulej 
sezóny, majú nový štadión. Možno to budú práve oni, kto postúpi do vyššej súťaže. Šarišské Michaľany vedie 
takisto kvalitný tréner, pán Mihalčín, ktorý dokonca vzdeláva trénerov. Mužstvo sa ale momentálne trápi, 
výsledkovo mu to nevychádza a strelilo zatiaľ len dva góly.“ 

Poprad B – Snina 3:0 
T. Suslo: „Za popradské béčko chodia hrávať aj chlapci z A-mužstva a čo mám informácie, zápas mohol 

skončiť aj výraznejším rozdielom. Snina u nás vyhrala 3:2, hrala dobre, agresívne, možno tentoraz jej to nevyšlo. 
Čakal som vyrovnanejší priebeh, 3:0 je presvedčivý výsledok. Poprad je síce nováčik, ak mu ale budú prichádzať 
hráči z áčka, bude hrať v hornej polovici tabuľky.“ 

Svidník – V. Revištia 2:0 
T. Suslo: „Svidník mal dobré aj predošlé výsledky. Tiež tam došlo k zmene trénera, prišli hráči, ktorých 

poznám. Zvýšila sa konkurencia v mužstve a neprekvapilo ma, že zdolali Veľké Revištia, ktoré stavajú skôr na 
cudzincov, plus niekoľko hráčov majú z Michaloviec. Veľké Revištia budú asi hrať v dolnej polovici tabuľky, 
Svidník uvidíme, ako sa vykryštalizuje.“ 

Kalša – Stropkov 2:2 
T. Suslo: „Kalša je nováčik a pre mňa trošku neznáma. Aj keď niektorých chlapcov registrujem, neviem, čo od 

tohto mužstva možno čakať. Dokázali vyhrať s Vranovom, uhrávajú skôr domáce zápasy, vonku tie výsledky nie 
sú až také výrazné. Stropkov má pod vedením trénera Reitera konštantné výsledky. Očakávam od neho ešte 
viac, my sme tam smolne prehrali 0:1. Toto je taký primeraný výsledok.“ 

Východoslovenský svetobežník 
Tomáš Suslo sa pomaly, ale isto stáva futbalovým „svetobežníkom“ v rámci východného Slovenska. 
V mladom veku hrával v Michalovciach, Nacinej Vsi i Topoľanoch, aby pred 12 rokmi vymenil Zemplín za 

Šariš. 
Zažil úspešnú éru Pušoviec, bol pri postupe do tretej ligy, v ktorej viedol tím už ako tréner. 
Usadil sa v neďalekých Podhoranoch a teraz sa futbalovo znova posunul o čosi západnejším smerom, na 

Spiš. 
„Je to možno netradičné, ale aspoň mám prehľad o viacerých regiónoch. V tretej lige sú tímy zo Šariša i 

Zemplína ako napríklad Veľké Revištia, kde mám tiež kamarátov. Pomáha mi to byť v obraze,“ vraví 34-ročný 
kouč, ktorý trénersky začínal pri mládeži v Tatrane Prešov a okrem zastávok v Pušovciach i Ľuboticiach sa mihol 
aj v Nemcovciach a Vyšnej Šebastovej. 

Kopačky už síce hodil do kúta, ale… 
„Počas minuloročnej sezóny som sa na pol roka vrátil do Pušoviec a v poslednom zápase nás bolo len desať, 

tak som musel nastúpiť,“ usmial sa Suslo. 
(dd) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[26.08.2019; Trnavské noviny; Vzdelanie A Vzdelávanie; s. 17; Marcela Balová] 



 
 

Škola otvorená všetkým má k dispozícii 30 miliónov eur. 
Do školských lavíc si sadajú žiaci z rôzneho sociálneho prostredia. Sú medzi nimi aj školáci z chudobných 

rodín, bez základných pomôcok na vyučovanie, takí, ktorí nemajú doma vytvorené vhodné prostredie na prípravu, 
nevynímajúc deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Pomocná ruka, ktorú sme prijali Európska únia im podáva pomocnú ruku prostredníctvom svojho sociálneho 
fondu. Od februára 2016 je na Slovensku, v rámci operačného programu Ľudské zdroje, realizovaný projekt Škola 
otvorená všetkým. Prebiehať bude do konca novembra 2019 a je naň vyčlenených takmer 30 miliónov eur. 

„Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich 
postojov, vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to 
národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorého cieľom je presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 
130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja,“ 
informuje rezort školstva. 

Dá sa využiť v ktorejkoľvek škole Podľa vyjadrenia Pavla Kočiša, garanta v prostredí základných škôl, 
spomínaný model vzdelávania je aplikovateľný v akejkoľvek škole. Učebnými osnovami a pedagogickými 
metódami umožňuje každému žiakovi byť súčasťou školy, bez ohľadu na pôvod alebo zdravotné postihnutie. 
Potvrdzuje to aj celodenný výchovný systém (CVC), možno ho uplatniť v akýchkoľvek podmienkach. 

„Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní, prostredníctvom popoludňajších 
voľnočasových aktivít. Ich súčasťou je aj príprava na vyučovanie. Tá je u detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, veľmi dôležitá,“ pripomenul Kočiš. 

Ďalšia výhoda projektu spočíva v personálnej pomoci v podobe stoviek odborných zamestnancov a 
pedagogických asistentov. Sú zainteresovaní do celodenného výchovného systému a v prípade potreby 
uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. 

Súčasťou projektu sú stimulačné programy „Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej 
neúspešnosti je potrebné už v predškolskom veku. Preto sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných 
zamestnancov neobmedzuje iba na základné školy,“ zdôrazňuje rezort školstva. 

Dopĺňa, že preto sú súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl aj rôzne stimulačné programy, 
pomáhajúce deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy. 

„No stále je však veľa detí, ktoré z rôznych dôvodov na Slovensku materskú školu navštevovať nemôžu,“ 
hovorí Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl. 

„Práve im je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania,“ zakončila. 
DÔLEŽITÉ 
Škola otvorená všetkým Projekt sa realizuje v 130 základných a 50 materských školách v rámci Slovenska v 

rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zapojené sú školy zo všetkých krajov, okrem Bratislavského, 
konkrétne v okresoch: Bardejov, Brezno, Galanta, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice, Košice - 
okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad 
Váhom, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská 
Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou. 

Projekt spolufinancuje Európsky sociálny fond. Celková suma vyčlenená na projekt predstavuje 29 882 756 
eur. 

Doba realizácie projektu: 1. 2. 2016 - 30. 11. 2019. 
Školáci z trebišovskej ZŠ Ivana Krasku zaujali vynikajúcimi športovými výkonmi. Z zdroj: rezort školstva 
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6. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[26.08.2019; Žilinské noviny; Trh Práce A Vzdelávanie; s. 25; Marcela Balová] 

 
 

Škola otvorená všetkým má k dispozícii 30 miliónov eur. 
Do školských lavíc si sadajú žiaci z rôzneho sociálneho prostredia. Sú medzi nimi aj školáci z chudobných 

rodín, bez základných pomôcok na vyučovanie, takí, ktorí nemajú doma vytvorené vhodné prostredie na prípravu, 
nevynímajúc deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Pomocná ruka, ktorú sme prijali 
Európska únia im podáva pomocnú ruku prostredníctvom svojho sociálneho fondu. Od februára 2016 je na 

Slovensku, v rámci operačného programu Ľudské zdroje, realizovaný projekt Škola otvorená všetkým. Prebiehať 
bude do konca novembra 2019 a je naň vyčlenených takmer 30 miliónov eur. 

„Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich 
postojov, vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to 
národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorého cieľom je presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 
130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja,“ 
informuje rezort školstva. 

Dá sa využiť v ktorejkoľvek škole 



Podľa vyjadrenia Pavla Kočiša, garanta v prostredí základných škôl, spomínaný model vzdelávania je 
aplikovateľný v akejkoľvek škole. Učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť 
súčasťou školy, bez ohľadu na pôvod alebo zdravotné postihnutie. Potvrdzuje to aj celodenný výchovný systém 
(CVC), možno ho uplatniť v akýchkoľvek podmienkach. 

„Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní, prostredníctvom popoludňajších 
voľnočasových aktivít. Ich súčasťou je aj príprava na vyučovanie. Tá je u detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, veľmi dôležitá,“ pripomenul Kočiš. 

Ďalšia výhoda projektu spočíva v personálnej pomoci v podobe stoviek odborných zamestnancov a 
pedagogických asistentov. Sú zainteresovaní do celodenného výchovného systému a v prípade potreby 
uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. 

Súčasťou projektu sú stimulačné programy 
„Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už v predškolskom 

veku. Preto sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné 
školy,“ zdôrazňuje rezort školstva. 

Dopĺňa, že preto sú súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl aj rôzne stimulačné programy, 
pomáhajúce deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy. 

„No stále je však veľa detí, ktoré z rôznych dôvodov na Slovensku materskú školu navštevovať nemôžu,“ 
hovorí Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl. 

„Práve im je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania,“ zakončila. 
DÔLEŽITÉ 
Škola otvorená všetkým 
Projekt sa realizuje v 130 základných a 50 materských školách v rámci Slovenska v rámci operačného 

programu Ľudské zdroje. Zapojené sú školy zo všetkých krajov, okrem Bratislavského, konkrétne v okresoch: 
Bardejov, Brezno, Galanta, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice, Košice - okolie, Krupina, Levice, 
Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, 
Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará 

Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou. 
Projekt spolufinancuje Európsky sociálny fond. Celková suma vyčlenená na projekt predstavuje 29 882 756 

eur. 
Doba realizácie projektu: 1. 2. 2016 - 30. 11. 2019. 
Foto: 
Školáci z trebišovskej ZŠ Ivana Krasku zaujali vynikajúcimi športovými výkonmi. zdroj: rezort školstva 

[Späť na obsah] 

 
 

7. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[26.08.2019; Nitrianske noviny; Vzdelanie A Vzdelávanie; s. 23; Marcela Balová] 

 
 

Škola otvorená všetkým má k dispozícii 30 miliónov eur. 
Do školských lavíc si sadajú žiaci z rôzneho sociálneho prostredia. Sú medzi nimi aj školáci z chudobných 

rodín, bez základných pomôcok na vyučovanie, takí, ktorí nemajú doma vytvorené vhodné prostredie na prípravu, 
nevynímajúc deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Pomocná ruka, ktorú sme prijali 
Európska únia im podáva pomocnú ruku prostredníctvom svojho sociálneho fondu. Od februára 2016 je na 

Slovensku, v rámci operačného programu Ľudské zdroje, realizovaný projekt Škola otvorená všetkým. Prebiehať 
bude do konca novembra 2019 a je naň vyčlenených takmer 30 miliónov eur. 

„Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich 
postojov, vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to 
národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorého cieľom je presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 
130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja,“ 
informuje rezort školstva. 

Dá sa využiť v ktorejkoľvek škole 
Podľa vyjadrenia Pavla Kočiša, garanta v prostredí základných škôl, spomínaný model vzdelávania je 

aplikovateľný v akejkoľvek škole. Učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť 
súčasťou školy, bez ohľadu na pôvod alebo zdravotné postihnutie. Potvrdzuje to aj celodenný výchovný systém 
(CVC), možno ho uplatniť v akýchkoľvek podmienkach. 

„Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní, prostredníctvom popoludňajších 
voľnočasových aktivít. Ich súčasťou je aj príprava na vyučovanie. Tá je u detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, veľmi dôležitá,“ pripomenul Kočiš. 

Ďalšia výhoda projektu spočíva v personálnej pomoci v podobe stoviek odborných zamestnancov a 
pedagogických asistentov. Sú zainteresovaní do celodenného výchovného systému a v prípade potreby 
uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. 

Súčasťou projektu sú stimulačné programy 



„Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už v predškolskom 
veku. Preto sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné 
školy,“ zdôrazňuje rezort školstva. 

Dopĺňa, že preto sú súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl aj rôzne stimulačné programy, 
pomáhajúce deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy. 

„No stále je však veľa detí, ktoré z rôznych dôvodov na Slovensku materskú školu navštevovať nemôžu,“ 
hovorí Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl. 

„Práve im je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania,“ zakončila. 
DÔLEŽITÉ 
Škola otvorená všetkým 
Projekt sa realizuje v 130 základných a 50 materských školách v rámci Slovenska v rámci operačného 

programu Ľudské zdroje. y Zapojené sú školy zo všetkých krajov, okrem Bratislavského, konkrétne v okresoch: 
Bardejov, Brezno, Galanta, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice, Košice - okolie, Krupina, Levice, 
Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, 
Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará 

Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou. 
Projekt spolufinancuje Európsky sociálny fond. y Celková suma vyčlenená na projekt predstavuje 29 882 756 

eur. 
Doba realizácie projektu: 1. 2. 2016 - 30. 11. 2019. 
Školáci z trebišovskej ZŠ Ivana Krasku zaujali vynikajúcimi športovými výkonmi. zdroj: rezort školstva 

[Späť na obsah] 

 
 

8. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[26.08.2019; Trenčianske noviny; Vzdelanie A Vzdelávanie; s. 23; Marcela Balová] 

 
 

Škola otvorená všetkým má k dispozícii 30 miliónov eur. 
Do školských lavíc si sadajú žiaci z rôzneho sociálneho prostredia. Sú medzi nimi aj školáci z chudobných 

rodín, bez základných pomôcok na vyučovanie, takí, ktorí nemajú doma vytvorené vhodné prostredie na prípravu, 
nevynímajúc deti z marginalizovaných rómskych komunít. 

Pomocná ruka, ktorú sme prijali 
Európska únia im podáva pomocnú ruku prostredníctvom svojho sociálneho fondu. Od februára 2016 je na 

Slovensku, v rámci operačného programu Ľudské zdroje, realizovaný projekt Škola otvorená všetkým. Prebiehať 
bude do konca novembra 2019 a je naň vyčlenených takmer 30 miliónov eur. 

„Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich 
postojov, vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to 
národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorého cieľom je presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 
130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja,“ 
informuje rezort školstva. 

Dá sa využiť v ktorejkoľvek škole 
Podľa vyjadrenia Pavla Kočiša, garanta v prostredí základných škôl, spomínaný model vzdelávania je 

aplikovateľný v akejkoľvek škole. Učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť 
súčasťou školy, bez ohľadu na pôvod alebo zdravotné postihnutie. Potvrdzuje to aj celodenný výchovný systém 
(CVC), možno ho uplatniť v akýchkoľvek podmienkach. 

„Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní, prostredníctvom popoludňajších 
voľnočasových aktivít. Ich súčasťou je aj príprava na vyučovanie. Tá je u detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, respektíve marginalizovaných rómskych komunít, veľmi dôležitá,“ pripomenul Kočiš. 

Ďalšia výhoda projektu spočíva v personálnej pomoci v podobe stoviek odborných zamestnancov a 
pedagogických asistentov. Sú zainteresovaní do celodenného výchovného systému a v prípade potreby 
uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. 

Súčasťou projektu sú stimulačné programy 
„Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už v predškolskom 

veku. Preto sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné 
školy,“ zdôrazňuje rezort školstva. 

Dopĺňa, že preto sú súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl aj rôzne stimulačné programy, 
pomáhajúce deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy. 

„No stále je však veľa detí, ktoré z rôznych dôvodov na Slovensku materskú školu navštevovať nemôžu,“ 
hovorí Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl. 

„Práve im je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania,“ zakončila. 
DÔLEŽITÉ 
Škola otvorená všetkým 
Projekt sa realizuje v 130 základných a 50 materských školách v rámci Slovenska v rámci operačného 

programu Ľudské zdroje. Zapojené sú školy zo všetkých krajov, okrem Bratislavského, konkrétne v okresoch: 
Bardejov, Brezno, Galanta, Gelnica, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice, Košice - okolie, Krupina, Levice, 



Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, 
Poprad, Prešov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará 

Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou. 
Projekt spolufinancuje Európsky sociálny fond. Celková suma vyčlenená na projekt predstavuje 29 882 756 

eur. 
Doba realizácie projektu: 1. 2. 2016 - 30. 11. 2019. 
Školáci z trebišovskej ZŠ Ivana Krasku zaujali vynikajúcimi športovými výkonmi. Z zdroj: rezort školstva 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Stále dookola: Alkohol za volantom - “vodičáky” odobraté! 
[26.08.2019; pluska.sk; Krimi; 12:48; fam] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/stale-dookola-alkohol-volantom-vodicaky-odobrate 

 
 

V košickom kraji mali policajti v piatok doslova žatvu na “vodičáky”. Príčinou bol alkohol za volantom. 
dnes 12:48V piatok v skorých ranných hodinách bol 22-ročný Igor z Trhovíšť na motorovom vozidle s 

poruchou osvetlenia kontrolovaný v Trhovištiach hliadkou PZ. Pri kontrole sa podrobil dychovej skúške na zistenie 
alkoholu v dychu, pričom mu bola nameraná hodnota 0,64 mg/l, čo je v prepočte 1,33 promile. 

V ten istý deň 57-ročný Ján zo Sečoviec vo večerných hodinách v Sečovciach na Obchodnej ulici riadil svoju 
škodovku, pričom pri kontrole hliadkou PZ mu bola nameraná hodnota 0,61 mg/l, čo je v prepočte 1,27 promile. 
Opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. 

Aj 48-ročný Tomáš z Košíc – Krásnej bol v Košiciach zastavený a kontrolovaný hliadkou PZ, pričom pri 
kontrole sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,67 mg/l, čo je v 
prepočte 3,48 promile. 

Vodiči sú nepoučiteľní, alkohol za volantom je na dennom poriadku. 
Zdroj: archív 
33-ročný Patrik z okresu Košice – okolie viedol svoj Passat v piatok taktiež „pod vplyvom“. Či alkohol, rýchlosť 

alebo iné nástrahy stáli za šmykom a následným prevrátením už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží 
skutočnosť, že dychovou skúškou na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v 
prepočte 2,65 promile. 

Ďalšia porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý bol zastavený hliadkou 
PZ a podrobený dychovej skúške. Výsledok: 0,74 mg/l, čo je v prepočte 1,54 promile. 

Iba 21-ročný Dominik zo Spišskej Novej Vsi si v piatok povedal, že ma dostatok vodičských skúseností na to, 

aby viedol auto s 0,53 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,10 promile. 
Aj v sobotu sa šoférovalo „pod parou“. 
Vodiči sú nepoučiteľní, alkohol za volantom je na dennom poriadku. 
Zdroj: archív 
Z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okr. Humenné, pričom pri kontrole hliadkou PZ mu 

bola nameraná hodnota 0,96 mg/l, čo je v prepočte 2,00 promile. 
Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali 42-ročného Milana z Nacinej Vsi. Krajská dopravná hliadka ho 

podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom a to 1,06 mg/l, čo je v prepočte 2,21 promile. 
V nedeľu o nič lepšie. 
Vodiči sú nepoučiteľní, alkohol za volantom je na dennom poriadku. 
Zdroj: archív 
46-ročný Rastislav z okresu Gelnica v Helcmanovciach brázdil cesty s 0,59 mg/l alkoholu v dychu, čo je 1,23 

promile. 
Po obci Borša jazdil pod vplyvom alkoholu s hodnotou 0,75 mg/l, čo je v prepočte 1,56 promile 28-ročný Ján. 
28-ročný Matúš z okresu Košice-okolie, bol v obci Slanec kontrolovaný hliadkou PZ, pričom kontrolou na 

požitie alkoholu mu v dychu bola nameraná hodnota 0,53 mg/l, čo je v prepočte 1,10 promile. 
Všetkým bol zadržaný vodičský preukaz, boli obmedzení na osobnej slobode a vznesené obvinenie pre 

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. 
Autor:fam 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Policajti chytili za tri dni 11 opitých vodičov: Tomáš získal nelichotivú prvú 

priečku 
[26.08.2019; cas.sk; Čas.sk; 11:02; TASR] 

https://www1.pluska.sk/krimi/stale-dookola-alkohol-volantom-vodicaky-odobrate


 
https://www.cas.sk/clanok/876700/policajti-chytili-za-tri-dni-11-opitych-vodicov-tomas-ziskal-nelichotivu-
prvu-priecku/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla obvinenie pre ohrozenie pod 

vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. 
Na sociálnej sieti informuje o 11 prípadoch v Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 

8.). Vodiči mali v dychu od 1,10 do 3,48 promile alkoholu. 
V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 

osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. Večer zistili u 57-ročného Jána zo 
Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. Najviac alkoholu v dychu zistili u 
48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile. 

Pod vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice - okolie. “Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za 
šmykom a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou 
skúškou na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,” 
uvádza polícia s tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a 

porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile. 
V sobotu (24. 8.) z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole 

policajnou hliadkou mu namerali v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-
ročného Milana z Nacinej Vsi, u ktorého zistili 2,21 promile. 

Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). Štyridsaťšesťročnému 
Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci Borša jazdil s 1,56 promile 
28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-ročný Matúš z okresu 
Košice-okolie. 

Foto: 
V Košickom kraji odhalila ďalších vodičov pod vplyvom alkoholu (ilustračné foto). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Medici si opäť vyskúšali, ako funguje reálna nemocnica 
[26.08.2019; webnoviny.sk; Zdravotníctvo; 10:50; Marek Eliáš] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/medici-si-opat-vyskusali-ako-funguje-realna-nemocnica/ 

 
 

Foto: Svet zdravia 
Aké je to byť pri reálnom pôrode či asistovať pri skutočnej chirurgickej operácii – aj to si celý minulý týždeň 

skúšala dvadsiatka vybraných študentov slovenských i českých lekárskych fakúlt. 
V štyroch nemocniciach na východe Slovenska sa totiž konal Letný camp medikov. V Michalovciach, 

Trebišove, Humennom a Vranove nad Topľou si študenti skúšali prácu lekára. Zisťovali, ako funguje skutočná 
nemocnica. 

Tento rok navyše zažili aj nočnú službu na urgentnom príjme. 
Medici prejavili úprimný záujem o medicínu 
Účastníci v tímoch pracovali na súťažnom zadaní a piati víťazní medici si tak domov odniesli i odmenu. 
„Letný camp organizujeme nielen preto, aby sme medikom povedali viac o trendoch v modernej medicíne, ale 

aj preto, aby sme sa od nich dozvedeli, v čom vidia problémy v slovenskom zdravotníctve, aké sú ich priority a 
názory. Títo mladí ľudia budú čoskoro pracovať možno aj v našich nemocniciach a ja verím, že budú spolu s nami 
meniť slovenské zdravotníctvo k lepšiemu,“ uviedol generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete 
polikliník ProCare Vladimír Dvorový. 

skryte Foto: Svet zdravia 
„Záleží nám na tom, aby slovenskí talentovaní medici videli priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v 

podmienkach regionálnych nemocníc a aby neodchádzali za prácou do zahraničia. Už to, že študenti prejavili 
záujem o odborné stáže v čase svojho voľna, svedčí o ich úprimnom záujme o medicínu,“ pridala riaditeľka pre 
ľudské zdroje spoločností ProCare a Svet zdravia Andrea Borguľová. 

Zažili, ako funguje skutočná nemocnica 
Na dvadsiatku vybraných študentov počas celého týždňa čakala prax, odborné workshopy a prednášky. 

Každý deň vyrážali v štyroch tímoch zo Zemplínskej šíravy do jednej z okolitých nemocníc Sveta zdravia. 
V Michalovciach navštívili centrálne operačné sály a urgentný príjem, v Trebišove zase pracovisko očnej 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) či otorinolaryngológie (ORL). Zúčastnili sa na operáciách a mohli 
lekárom aj asistovať. 

V Humennom medici zavítali na ortopedické či novorodenecké oddelenie. V rámci workshopov na figuríne 
skúšali, ako intubovať a resuscitovať novorodenca a boli prítomní aj pri pôrode. 

https://www.cas.sk/clanok/876700/policajti-chytili-za-tri-dni-11-opitych-vodicov-tomas-ziskal-nelichotivu-prvu-priecku/
https://www.cas.sk/clanok/876700/policajti-chytili-za-tri-dni-11-opitych-vodicov-tomas-ziskal-nelichotivu-prvu-priecku/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/medici-si-opat-vyskusali-ako-funguje-realna-nemocnica/


Medici si skúšali laparoskopickú operáciu na trenažéri. Foto: Svet zdravia 
Vo Vranove nad Topľou si na trenažéri skúšali, aké je to operovať laparoskopicky a takúto operáciu si aj 

pozreli naživo. 
Večer na študentov čakali ešte prezentácie či skupinové hry zamerané na tímovosť v kolektíve. Štyri hodiny si 

dokonca tento rok po prvýkrát odslúžili aj v noci na urgentnom príjme. 
V tímoch aj súťažili 
Počas posledného dňa medici vo svojich tímoch pracovali na súťažných zadaniach. Mali si predstaviť, že 

všetko v zdravotníctve je dokonalé. Majú skvelých kolegov, úžasného šéfa a v nemocnici sa správajú všetci 
perfektne. Čo tvorí DNA takéhoto moderného, dokonalého zdravotníka? 

Takto znelo zadanie, ktoré študenti dostali. Svoj projekt potom večer odprezentovali vedeniu ProCare a Svet 
zdravia i riaditeľom a námestníkom nemocníc a polikliník. 

Skutočný urgent, skutočný pacient Foto: Svet zdravia 
Hodnotiaca komisia vybrala tých najlepších. Víťazný tím vorili ho Matej Schön (štvrták na LF UPJŠ Košice), 

Michaela Bittnerová (druháčka na LF MU Brno), Filip Susa (tretiak na 1. LF UK Praha), Veronika Kurišková 
(štvrtáčka na LF Ostrava) a Zuzana Paskuliaková (štvrtáčka na LF UK Bratislava). 

„Letný camp bol pre nás prínosom. Dostali sme mnoho zaujímavých informácií a vyskúšali si rôzne veci, takže 
organizátorom naozaj ďakujeme. Niektorí hovoria, že na východe nič nie je, ale my sme sa presvedčili, že sa tu 
robí veľmi pekná medicína. Ja som zo Spišskej Novej Vsi a určite sa plánujem na východ vrátiť,“ povedal Filip 

Susa. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Polícia v Košickom kraji odhalila ďalších vodičov „pod parou“ 
[26.08.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/policia-v-kosickom-kraji-odhalila-dalsich-vodicov-pod-parou/ 

 
 

ilustračná foto: TASR 
TASR / JH 
Autor 
Zdieľať článok: 
Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla obvinenie pre ohrozenie pod 

vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. 
Na sociálnej sieti informuje o 11 prípadoch v Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 

8.). Vodiči mali v dychu od 1,10 do 3,48 promile alkoholu. 
Nafúkal takmer 3,5 promile 
V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 

osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. Večer zistili u 57-ročného Jána zo 
Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. Najviac alkoholu v dychu zistili u 
48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile. 

Pod vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice - okolie. „Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za 
šmykom a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou 
skúškou na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,“ 
uvádza polícia s tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a 

porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile. 
V sobotu (24. 8.) z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole 

policajnou hliadkou mu namerali v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-
ročného Milana z Nacinej Vsi, u ktorého zistili 2,21 promile. 

Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). Štyridsaťšesťročnému 
Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci Borša jazdil s 1,56 promile 
28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-ročný Matúš z okresu 
Košice-okolie. 

reklamná správa 
Ako znížit emisie? 
Existujú technológie, ktoré znížia prevádzkové náklady domu často až na polovicu. 
Zistite viac 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Vodiči v Košickom kraji opäť nafúkali. Jeden takmer 3,5 promile 
[26.08.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

https://kosicednes.sk/udalosti/policia-v-kosickom-kraji-odhalila-dalsich-vodicov-pod-parou/


 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22197879/vodici-v-kosickom-kraji-opat-nafukali-jeden-takmer-styri-
promile.html 

 
 

Všetci hriešnici boli zadržaní a obvinení. Čaká ich súd. 
KOŠICE. Polícia v Košickom kraji odhalila v ostatných dňoch viacero vodičov, ktorí sa pred jazdou potužili 

alkoholom. 
Ako informuje na svojom facebooku, v piatok v skorých ranných hodinách bol 22-ročný Igor z Trhovišťa, okres 

Michalovce, na motorovom vozidle s poruchou osvetlenia kontrolovaný v Trhovišti hliadkou PZ. 
„Pri kontrole sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, pričom mu bola nameraná hodnota 

0,64 mg/l, čo je v prepočte 1,33 promile," uvádza polícia. 
V ten istý deň 57-ročný Ján zo Sečoviec, okres Trebišov, vo večerných hodinách v Sečovciach na Obchodnej 

ulici riadil svoju škodovku. 
„Pri kontrole hliadkou PZ mu bola nameraná hodnota 0,61 mg/l, čo je v prepočte 1,27 promile," pokračuje 

polícia. 
Opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. 
Nafúkal 3,48 promile 
Aj 48-ročný Tomáš z Košíc-Krásnej bol v Košiciach zastavený a kontrolovaný hliadkou PZ, pričom pri kontrole 

sa podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu. Bola mu nameraná hodnota 1,67 mg/l, čo je v prepočte 
3,48 promile. 

Ďalší 33-ročný vodič Patrik z okresu Košice-okolie viedol svoj passat v piatok taktiež „pod vplyvom“. 
„Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za šmykom a následným prevrátením už skúmajú dopraváci. 

Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou skúškou na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 
1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile," uvádza polícia na facebooku. 

Prezradili ho svetlá 
Ďalšia porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý bol zastavený hliadkou 

PZ a podrobený dychovej skúške. Výsledok: 0,74 mg/l, čo je v prepočte 1,54 promile. 
„Iba 21-ročný Dominik zo Spišskej Novej Vsi si v piatok povedal, že má dostatok vodičských skúseností na 

to, aby viedol auto s 0,53 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,10 promile," pokračuje polícia. 
Aj sobota „pod parou" 
„Z pruhu do pruhu v sobotu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okr. Humenné, pričom pri kontrole hliadkou 

PZ mu bola nameraná hodnota 0,96 mg/l, čo je v prepočte 2,00 promile. 
Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali 42-ročného Milana z Nacinej Vsi. 
„Krajská dopravná hliadka ho podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom a to 1,06 mg/l, čo je v 

prepočte 2,21 promile," informuje polícia. 
Ani nedeľa nebola triezva 
V nedeľu to s opitými vodičmi nevyzeralo o nič lepšie. 
Polícia zadržala 46-ročného Rastislava z okresu Gelnica. V Helcmanovciach brázdil cesty s 0,59 mg/l 

alkoholu v dychu, čo je 1,23 promile. 
Po obci Borša jazdil pod vplyvom alkoholu s hodnotou 0,75 mg/l, čo je v prepočte 1,56 promile 28-ročný Ján. 
Pred jazdou si vypil aj 28-ročný Matúš z okresu Košice-okolie. 
V obci Slanec bol kontrolovaný hliadkou PZ, pričom v dychu mu bola nameraná hodnota 0,53 mg/l, čo je v 

prepočte 1,10 promile. 
„Všetkým bol zadržaný vodičský preukaz, boli obmedzení na osobnej slobode a vznesené obvinenie pre 

ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," dodáva na záver polícia. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Polícia počas víkendu zadržala viacero vodičských preukazov s 

komentárom: “Na východe sa veselo pije aj pred jazdou” 
[26.08.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:TASR -Martin Bauman] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/policia-pocas-vikendu-zadrzala-viacero-vodicskych-preukazov-komentarom-
vychode-sa-veselo-pije-aj-pred-jazdou/1865945 

 
 

Bratislava 26. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR -Martin Baumann) 
Polícia počas víkendu zadržala na východe Slovenska viacero vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod 

vplyvom alkoholu. Všetkým vodičom bol za jazdu pod vplyvom alkoholu zadržaný vodičský preukaz, boli 
obmedzení na osobnej slobode a bolo im vznesené obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky 

Ilustračné foto 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22197879/vodici-v-kosickom-kraji-opat-nafukali-jeden-takmer-styri-promile.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22197879/vodici-v-kosickom-kraji-opat-nafukali-jeden-takmer-styri-promile.html
https://www.hlavnespravy.sk/policia-pocas-vikendu-zadrzala-viacero-vodicskych-preukazov-komentarom-vychode-sa-veselo-pije-aj-pred-jazdou/1865945
https://www.hlavnespravy.sk/policia-pocas-vikendu-zadrzala-viacero-vodicskych-preukazov-komentarom-vychode-sa-veselo-pije-aj-pred-jazdou/1865945


V piatok v skorých ranných hodinách zastavila polícia 22-ročného Igora z Trhovíšť, ktorého pôvodne 
kontrolovali kvôli poruche osvetlenia. “Pri kontrole sa ale podrobil dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu, 
pričom mu bola nameraná hodnota 0,64 mg/l, čo je v prepočte 1,33 promile.” 

V ten istý deň 57-ročný Ján zo Sečoviec vo večerných hodinách v Sečovciach na Obchodnej ulici riadil svoju 
felíciu, pričom pri kontrole hliadkou PZ mu bola nameraná hodnota 0,61 mg/l, čo je v prepočte 1,27 promile. 
Opakované skúšky u tohoto vodiča mali stúpajúce hodnoty. Ďalším nezodpovedným vodičom bol 48-ročný 
Tomáš z Košíc, u ktorého namerali 3,48 promile alkoholu. 

33-ročný Patrik z okresu Košice viedol svoj Passat v piatok taktiež pod vplyvom. Jeho prípad však rieši už aj 
dopravná polícia, keďže dostal šmyk. Podľa informácií mu priťaží celú skutočnosť, že dychovou skúškou na 
zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile. 

Ďalšia opitého vodiča prezradilo nefungujúce osvetlenie. “Po zastavení bola u 28-ročného Mareka z Pavloviec 
nad Uhom taktiež vykonaná dychová skúška, ktorej výsledok bol: 0,74 mg/l, čo je v prepočte 1,54 promile.” 

Ďalším nezodpovedným vodičom, bol iba 21-ročný Dominik zo Spišskej Novej Vsi, ktorý si v piatok povedal, 

že ma dostatok vodičských skúseností na to, aby viedol auto s 0,53 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,10 
promile. 

Polícia chytila viacerých nezodpovedných vodičov „pod parou“ aj v sobotu. “Z pruhu do pruhu v Strážskom 
jazdil napríklad 21-ročný Michal z okr. Humenné, pričom pri kontrole hliadkou PZ mu bola nameraná hodnota 
0,96 mg/l, čo je v prepočte 2,00 promile.” Ďalej policajná hliadka chytila aj 42-ročného Milana z Nacinej Vsi, 
ktorému namerali 2,21 promile. 

A v nedeľu to nebolo o nič lepšie. Polícia prichytila na východe Slovenska ďalších 3 opitých vodičov. Najhoršie 
na tom bol 28- ročný Ján, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu s hodnotou 0,75 mg/l, čo je v prepočte 1,56 promile. 

Všetkým vodičom polícia zadržala vodičské preukazy. Vodiči boli tiež obmedzení na osobnej slobode a bolo 
im vznesené obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V lete neobíďte ani Park zvierat, Stropkov. Prekvapí vás široká ponuka jeho 

obyvateľov 
[26.08.2019; vedanadosah.sk; Aktuality; 00:00; Redakcia] 

 
http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-lete-neobidte-ani-park-zvierat-stropkov-prekvapi-vas-siroka-ponuka-jeho-
obyvatelov 

 
 

26. aug. 2019 • Prírodné vedy 
Patrí medzi menšie zariadenia, poskytujúce k videniu a aj priučeniu sa čo – to o zvieratách, no na svoje si isto 

prídu všetci nadšenci zoológie. Park Zvierat, Stropkov vám odporúčame navštíviť počas leta v rámci seriálu Kam 
za vedou. 

Areál Parku je situovaný na východe Slovenska v centre mesta Stropkov na hlavnom ťahu medzi Ukrajinou a 
Požskom. Vznikol v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých 
prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Tá sa neskôr premenovala na zoopark. V súčasnosti je táto malá 
ZOO, oficiálny názov znie Park zvierat, so svojou veľkou ponukou jedinou svojho druhu na Slovensku. Nielenže 
predstavuje množstvo zvierat v 40 voliérach, ale plní aj ochranu genofondu našej planéty. Návštevníci sa môžu 
potešiť aj krásou vzácnych rastlín, kríkov a stromov. 

Kamil Soóš za Park zvierat uvádza, že atraktívnejšie na videnie majú maru slaniskovú, ktorú na Slovensku 
chovajú iba Košice či pytóna zeleného. Návštevu tohto zariadenia odporúča kvôli komornejšiemu priestoru, kde 
sa rodičia nemusia báť o svoje deti, že sa im stratia. Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený 
atypickými detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka, či kontaktnou ZOO pre deti s 
možnosťou kŕmenia zvierat. Jeho bezbariérové prostredie je vhodné aj pre telesne postihnutých. Toto populárne 
zariadenie ponúka po celý rok príležitosť na rozptýlenie, poučenie, oddych a využitie voľného času pre deti, 
mládež i dospelých v prostredí krásnej prírody. 

Informácie poskytol: Kamil Soóš, Park zvierat 
Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR 
Zdroj foto: 
https://www.zoostropkov.sk/?zoo-park-stropkov=fotografie-zvierat-zoo-stropkov&lang=sk 
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 
Rozmýšľate, kam za vedou počas leta? Navštívte ZOO v Spišskej Novej Vsi 

06. aug. 2019 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-lete-neobidte-ani-park-zvierat-stropkov-prekvapi-vas-siroka-ponuka-jeho-obyvatelov
http://vedanadosah.cvtisr.sk/v-lete-neobidte-ani-park-zvierat-stropkov-prekvapi-vas-siroka-ponuka-jeho-obyvatelov
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16. V Spišskej Novej Vsi chcú zvýšiť kapacitu domova dôchodcov 
[26.08.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22197795/v-spisskej-novej-vsi-chcu-zvysit-kapacitu-domova-dochodcov.html 

 
 

Zvažujú rekonštrukciu aj prístavbu novej budovy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves plánuje zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu tamojšieho 

domova seniorov a zvažuje aj výstavbu celkom novej budovy. 
Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) potvrdil, že aktuálna situácia je nedostačujúca a urobiť 

minimálne prístavbu je nevyhnutné. 
„Na stole máme aktuálne dve štúdie veľkej, resp. menšej prístavby, uvidíme, či sa nám podarí získať nejaké 

externé zdroje. Ak nie, tak v tomto prípade pôjdeme aj do úveru, pretože tam je toľko ľudí na čakacej listine, že 
zhruba polovica sa ani nedožije umiestnenia v tomto zariadení. Uvidíme, ako to celé nastavíme, či sa s tým 
stotožnia poslanci," skonštatoval primátor. 

Jeho cieľom je, aby sa celý proces naštartoval na budúci rok a projekt bol hotový o dva roky. 
Nepredpokladá však, že by sa tento zámer premietol už do budúcoročného mestského rozpočtu. 
Navýšenie o 100 miest 
Budova domova dôchodcov sa nachádza na sídlisku Tarča, je to jediné takéto zariadenie v spádovej oblasti 

mesta i okolitých obcí. 
„Prístavba k tejto budove sa javí ako núdzový variant. Keby sme chceli ísť do väčšej rekonštrukcie, to by si 

vyžiadalo zhruba 2,4 milióna eur, a to neviem, či sa nám podarí toľko nájsť. Zároveň by sme tento projekt museli 
financovať z úveru, ale o tom všetkom rozhodnú mestskí poslanci," zdôraznil Bečarik s tým, že populácia starne a 
je potrebné tomu prispôsobiť aj sociálne služby v meste. 

Momentálne je v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi približne 190 klientov, samospráva by chcela túto 

kapacitu zvýšiť ešte o 100. 
Bečarik pripomenul, že bude potrebné zvážiť v budúcnosti aj model financovania tohto zariadenia. 
„Štát nám dáva v priemere podľa stupňa odkázanosti 400 eur na jedného obyvateľa. Ten zvyšok do približne 

750 eur, čo je reálny mesačný náklad, si musí doplatiť klient sám, prípadne jeho rodina. Už dnes ale vieme, že tie 
parametre nie sú dobre nastavené, pretože napr. my z mestského rozpočtu dofinancujeme zhruba 180 eur na 
jedného obyvateľa mesačne," dodal primátor. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. 20 zo slovenského naj 
[26.08.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Róbert Bosák] 

 
https://robertbosak.blog.sme.sk/c/515263/20-zo-slovenskeho-naj.html?ref=rss 

 
 

Zrejme mnohí sa zhodneme, že miesta s prívlastkom „naj“ umocňujú zážitok z ich návštevy. Ja osobne som 
veľmi rád, že na niektorých z nich som mohol zanechať svoje stopy a doplniť zoznam „videného“ aj o túto 
dvadsiatku destinácií. 

1. Najstaršia vyhliadková veža – Vartovka (Krupina) 
Už samotný názov napovedá, že veža v minulosti plnila strážnu funkciu. Takmer 13-metrová stavba, ktorá 

dnes slúži ako vyhľadávaná rozhľadňa, bola postavená v roku 1564. 
Strážna veža Vartovka v Krupine. (Róbert Bosák) 
2. Najväčší park – Mestský park Trebišov 
Nielen najväčší slovenský, ale údajne aj najväčší stredoeurópsky. 62-hektárový mestský park v Trebišove bol 

kedysi vďaka kaštieľu a francúzskej záhrade dokonca výkvetom Uhorska. 
Francúzska záhrada v mestskom parku. (Róbert Bosák) 
3. Najväčší skanzen – Múzeum slovenskej dediny (Martin) 
Obľúbené skanzeny lákajú tisícky turistov a výnimkou nie je ani ten martinský. S viac ako 140 objektmi 

ľudovej architektúry je vôbec najväčším na Slovensku. 
Ľudová architektúra v martinskom skanzene. (Róbert Bosák) 
4. Najstaršie mesto – Nitra 
Nitra ako mesto píše svoju históriu už od 9. storočia. Prvé potvrdené zmienky o lokalite, ktorá bola v časoch 

Pribinovho kniežatstva a Veľkej Moravy na vrchole slávy, siahajú do roku 828. 
Pred Nitrianskym hradom. (Róbert Bosák) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22197795/v-spisskej-novej-vsi-chcu-zvysit-kapacitu-domova-dochodcov.html
https://robertbosak.blog.sme.sk/c/515263/20-zo-slovenskeho-naj.html?ref=rss


5. Najstarší kláštor – Kláštor sv. Hyppolita (Nitra) 
Bohatú nitriansku históriu dopĺňajú aj ruiny cenného benediktínskeho kláštora z 9. storočia. Jeho výstavba vraj 

prebehla už v období Veľkej Moravy, konkrétne medzi rokmi 850-880. 
Kláštor sv. Hyppolita na nitrianskom Zobore. (Róbert Bosák) 
6. Najväčšia mestská pamiatková rezervácia – Košice 
Košice potvrdzujú, že najstaršie mesto nemusí zákonite ponúkať najviac pamiatok. Najväčšiu pamiatkovú 

rezerváciu dosahujúcu 85,5 ha totiž nájdeme práve v metropole východu. 
Hlavná ulica v Košiciach. (Róbert Bosák) 
7. Najvyššia kostolná veža – Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Spišská Nová Ves) 

Žiadny iný slovenský kostol sa nemôže pochváliť takou vysokou vežou. Sakrálne dielo, ktoré tvorí 
neodmysliteľnú súčasť panorámy mesta, vyrástlo až do výšky 87 metrov. 

87-metrová veža v Spišskej Novej Vsi. (Róbert Bosák) 
8. Najstarší drevený kostol – Kostol sv. Františka z Assisi (Hervartov) 
Veže drevených kostolíkov síce patria k najnižším, no niektoré z nich lákajú podstatne viac návštevníkov. To 

platí aj o hervartovskom drevenom kostole z konca 15. storočia , ktorý sa dostal aj do zoznamu UNESCO. 
Drevený UNESCO kostolík v Hervartove. (Róbert Bosák) 
9. Najväčší kostol – Dóm sv. Alžbety (Košice) 
V súvislosti s kostolmi sa ešte vrátime do Košíc. Na Hlavnej ulici totiž nájdeme ten najväčší. Dóm sv. Alžbety 

je zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou Európy. 
Interiér Dómu sv. Alžbety. (Róbert Bosák) 
10. Najstarší pivovar – Steiger (Vyhne) 
Ak má niektorá značka piva najdlhšiu tradíciu, potom je to Steiger. Minimálne kvôli miestu, kde sa varí. 

Templárski mnísi totiž založili pivovar vo Vyhniach už v roku 1473. 
Areál najstaršieho slovenského pivovaru vo Vyhniach. (Róbert Bosák) 
11. Najvyššie položená kalvária – Tatranská kalvária (Starý Smokovec) 
Slovensko má aj niekoľko stredoeurópskych rekordérov, medzi ktorými nechýba kalvária nad Starým 

Smokovcom. Jej najvyššie položený bod sa nachádza vo výške 1080 m. n. m. 
Jedno zo zastavení Tatranskej kalvárie. (Róbert Bosák) 
12. Najvyššie položený hotel – Sliezsky dom (Tatranská Polianka) 
Vysoké Tatry sú epicentrom výškových rekordov. Okrem spomínanej kalvárie sa tu nachádza napríklad aj 

najvyššie položený hotel. Sliezsky dom pri Velickom plese vybudovali na úrovni 1670 m. n. m. 
Sliezsky dom pri Velickom plese. (Róbert Bosák) 
13. Najväčšie sopečné jazero – Morské oko (Remetské Hámre) 
Plesá sú dominantou tatranskej prírody, no jedno sa nájde aj vo Vihorlatských vrchoch. Reč je o Morskom 

oku, ktoré je s veľkosťou 13,8 ha najväčším sopečným jazerom Slovenska. 
Morské oko vo Vihorlatských vrchoch. (Róbert Bosák) 
14. Najväčšia vodárenská nádrž na pitnú vodu – Starina (Stakčín) 
59,8 mil. m, presne toľko vody sa nachádza v útrobách Stariny, najväčšej slovenskej nádrže na pitnú vodu. 

Vďaka tomuto číslu je tiež najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. 
Starina na úpätí Polonín. (Róbert Bosák) 
15. Najväčší umelý systém vodných nádrží – Štiavnické tajchy (Štiavnické vrchy) 
Pôvodne 60, dnes už „len“ 24. Tajchov okolo Banskej Štiavnice je skoro o dve tretiny menej, no na prehliadku 

najväčšej sústavy umelých vodných nádrží (nielen u nás) to úplne postačí. 
Jeden z tajchov v okolí Banskej Štiavnice. (Róbert Bosák) 
16. Najvyššia socha Krista – Na Grape (Klin) 
Okrem Lisabonu a oravskej dediny Klin nenájdeme sochu Krista, ktorej tvar je vernou kópiou slávnej sochy z 

Ria de Janeiro, nikde vo svete. Tá oravská síce dosahuje len 9,5 m, no to z nej robí našu najvyššiu sochu s 
podobizňou Ježiša. 

Socha Krista na Grape nad obcou Klin. (Róbert Bosák) 
17. Najužší kaňon – Manínska úžina (Považská Teplá) 
Fascinujúce skalné útvary sa nájdu po celej krajine. Za návštevu stojí aj kaňon v Manínskej tiesňave, ktorý vo 

svojom najužšom bode dosahuje šírku iba 3,7 m. 
Cesta Manínskou úžinou. (Róbert Bosák) 
18. Najväčší skalný previs – Kostolecká klenba (Kostolec) 
Len kúsok od Manínskej tiesňavy nájdeme ďalšie skalné „naj“. Ide o najväčší skalný previs, ktorý je hlavným 

lákadlom celej Kostoleckej tiesňavy rozprestierajúcej sa na ploche 60,30 ha. 
Kostolecká klenba známa aj ako Strecha Slovenska. (Róbert Bosák) 
19. Najväčší hrad – Spišský hrad (Spišské Podhradie) 
V zozname našich UNESCO pokladov sa nachádza aj 1 hrad. Preslávený Spišský hrad je s pôdorysom o 

veľkosti 41 426 m najväčšou hradnou zrúcaninou v strednej Európe. Podľa archeologických výskumov bol však v 
minulosti najväčší Nitriansky hrad. 

Výhľad na Spišský hrad zo skalného mesta Dreveník. (Róbert Bosák) 
20. Najväčšie mesto podľa rozlohy – Bratislava 
Nie všade sú metropoly aj najväčšími mestami. To však v našich končinách neplatí. Bratislava je totiž s 

celkovou plochou 367 km najväčšia, aj keď pred druhými Vysokými Tatrami vedie iba o 7 km. 
Na Bratislavskom hrade. (Róbert Bosák) 



Dvadsiatka uvedených miest s prívlastkom „naj“ je len zlomkom toho, čo má Slovensko v zozname rekordov. 
Túžba vidieť ďalšie z nich je tak najlepšou pozvánkou na ich návštevu. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. V Spišskej Novej Vsi uvažujú nad rozšírením domova dôchodcov, kapacitne 

už nestačí 
[26.08.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR- František Iván] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/v-spisskej-novej-vsi-uvazuju-nad-rozsirenim-domova-dochodcov-kapacitne-
uz-nestaci/1865724 

 
 

Spišská Nová Ves 26. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR- František Iván) 
Mesto Spišská Nová Ves by chcelo rozšíriť kapacity domova dôchodcov. Podľa primátora Pavla Bečarika ide 

o prioritu číslo jeden a problém s nedostatkom voľných miest v zariadení chce riešiť aj za cenu úveru 
Na snímke zľava primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik 

“Na čakacích listinách máme veľmi veľa ľudí, polovica z nich sa možno ani nedožije toho, aby boli umiestnení 
do domova dôchodcov,” opísal situáciu s tým, že samospráva má v súčasnosti na stole dve štúdie prístavby 
budovy. V prvom prípade ide o menšiu prístavbu v hodnote asi 750-tisíc eur, ktorá by pomohla zvýšiť kapacitu o 
približne 50 lôžok, v druhom o väčšiu za 2,4 milióna eur, pri ktorej sa počíta s navýšením o asi 100 lôžok. 

Spišskonovoveská samospráva sa v súčasnosti zaoberá štúdiou a možnosťami financovania projektu. 
Samotný projekt však musia schváliť mestskí poslanci. “V budúcoročnom rozpočte sa táto investícia asi neobjaví, 
zrejme až v tom ďalšom na rok 2021,” poznamenal Bečarik. 

Domov dôchodcov na sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti samosprávy. Podľa primátora ide o jediný domov dôchodcov, ktorý je v spádovej oblasti Spišskej 
Novej Vsi. “Máme tam prevažne obyvateľov mesta, ale aj ľudí z okolia. Pri ich výbere sa posudzuje prípad od 

prípadu, musia splniť stanovené podmienky. Nevyhýbame sa teda ani prijímaniu ľudí mimo mesta, chceme byť 
solidárni,” uviedol Bečarik, ktorý si je vedomý starnutia populácie a zvýšeného dopytu po tomto druhu služieb. 
“Myslím si, že v dnešnom uponáhľanom svete je asi pre každého výhodné, ak sa štát alebo samospráva vie 
postarať o na pomoc odkázaných starších ľudí, inej cesty zrejme niet,” uzavrel. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Volko v 4. kole ligy 20,75 na 200 m, kladivári Hrašnová 69,45 a Lomnický 

74,49 
[26.08.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/volko-4-kole-ligy-2075-200-m-kladivari-hrasnova-6945-lomnicky-
7449/1865402 

 
 

Trnava 26. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
Štvrté, posledné kolo základnej časti slovenskej atletickej v Trnave prinieslo zaujímavé výkony v kladivárskych 

súťažiach. Ženskú (Memoriál R. Charfreitagovej) vyhrala bývalá dvojnásobná vicemajsterka Európy Martina 
Hrašnová výkonom 69,45 m, keď predviedla peknú vyrovnanú sériu 68,63 – 69,09 – 68,47 – 69,45 – x – 69,34 

Na snímke slovenská reprezentantka Martina Hrašnová 
Medzi mužmi v Memoriáli Mikuláša Čordáša jasne kraľoval piaty z OH 2016 v Riu Marcel Lomnický, v 

záverečnom 6. pokuse dosiahol svoj najdlhší hod od polovice júna 74,49 m a aj ďalšie dva mal lepšie (73,79  a 
73,93) ako bol jeho najlepší hod v spomenutom období. 

Šprintér Ján Volko po sobotnom slovenskom výkone roka 20,60 v českej extralige v Prahe dosiahol v Trnave 
svoj tretí najlepší tohtoročný čas na dvojstovke 20,75. K “osobáku” 21,67 potiahol tretieho v poradí Mateja 
Balucha, bronzového prekážkara na 400 m na MEJ 2019 v Borase. 

Diaľkarský Memoriál Antona Hajmássyho vyhral pekným výkonom 766 cm Tomáš Veszelka, 46. ročník Štítu 
Trnavy na 1500 m žien sa stal korisťou Lucie Šišolákovej (4:42,18) a Memoriál Jána Butka v skoku do diaľky žien 
vyhrala Jana Velďáková (586). Na 110 m prekážok zaostal Marco Adrián Drozda časom 14,73 len o 3 stotiny za 
slovenským výkonom roka a na 100 m prekážok triumfovala Stanislava Lajčáková za 13,53. 

Štvrté kolo ligy vyhrali muži AC Stavbár Nitra a ženy ŠK ŠOG Nitra, ktoré boli najlepšie aj v základnej časti a 
budú mať najlepšiu východiskovú pozíciu pred finále 31. augusta v Nitre. „Stavbáristi“ aj „gymnazistky“ triumfovali 
vo všetkých štyroch kolách dlhodobej časti ligy. 

Výsledky: 

https://www.hlavnespravy.sk/v-spisskej-novej-vsi-uvazuju-nad-rozsirenim-domova-dochodcov-kapacitne-uz-nestaci/1865724
https://www.hlavnespravy.sk/v-spisskej-novej-vsi-uvazuju-nad-rozsirenim-domova-dochodcov-kapacitne-uz-nestaci/1865724
https://www.hlavnespravy.sk/volko-4-kole-ligy-2075-200-m-kladivari-hrasnova-6945-lomnicky-7449/1865402
https://www.hlavnespravy.sk/volko-4-kole-ligy-2075-200-m-kladivari-hrasnova-6945-lomnicky-7449/1865402


MUŽI 
Poradie vo 4. kole: 1. AC Stavbár Nitra 178, 2. Slávia STU Bratislava 166, 3. ŠK ŠOG Nitra 149, 4. ŠK Dukla 

o. z. Banská Bystrica 108, 5. Slávia UK Bratislava 74, 6. Slávia TU Košice 49, 7. AK Spartak Dubnica 38. 
Poradie po 4 kolách: 1. AC Stavbár Nitra 28 hlavných bodov (730 pomocných bodov), 2. ŠK ŠOG Nitra 22 

(571,5), 3. Slávia STU Bratislava 19 (482,5), 4. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 18 (436,5),5. Slávia UK Bratislava 
12 (297), 6. Slávia TU Košice 9 (237,5), 7. AK Spartak Dubnica 2 (73). 

ŽENY 
Poradie vo 4. kole: 1. ŠK ŠOG Nitra 207, 2. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 194, 3. Slávia STU Bratislava 87, 

4. AK Spartak Dubnica 69, 5. Slávia TU Košice 59, 6. Slávia UK Bratislava 54, 7. Slávia ŠG Trenčín 47, družstvo 
TJ Tatran Spišská Nová Ves nenastúpilo. 

Poradie po 4 kolách: 1. ŠK ŠOG Nitra 32 hlavných bodov (738 pomocných bodov), 2. ŠK Dukla o. z. Banská 
Bystrica 28 (579,5), 3. AK Spartak Dubnica 22 (378), 4. Slávia STU Bratislava 21 (406,5), 5. Slávia UK Bratislava 
15 (230), 6. Slávia TU Košice 13 (214), 7. Slávia ŠG Trenčín 9 (164), družstvo TJ Tatran Spišská Nová Ves 

neklasifikované. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. V Košickom kraji polícia odhalila ďalších vodičov pod vplyvom alkoholu 
[26.08.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosickom-kraji-policia-odhalila-dalsich-vodicov-vplyvom-alkoholu/1865838 

 
 

Košice 26. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla obvinenie pre ohrozenie pod 

vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej sieti informuje o 11 prípadoch v 
Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 8.). Vodiči mali v dychu od 1,10 do 3,48 promile 
alkoholu 

Ilustračné foto 
V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 

osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. Večer zistili u 57-ročného Jána zo 
Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. Najviac alkoholu v dychu zistili u 
48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile. 

Pod vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice – okolie. „Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za 
šmykom a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou 
skúškou na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,“ 
uvádza polícia s tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a 

porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile. 
V sobotu (24. 8.) z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole 

policajnou hliadkou mu namerali v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-
ročného Milana z Nacinej Vsi, u ktorého zistili 2,21 promile. 

Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). Štyridsaťšesťročnému 
Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci Borša jazdil s 1,56 promile 
28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-ročný Matúš z okresu 
Košice-okolie. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. NEZODPOVEDNÉ: V Košickom kraji odhalili vodičov, ktorí jazdili opití 
[26.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave 
V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 

osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. 
Košice 26. augusta (TASR) – Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla 

obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej 
sieti informuje o 11 prípadoch v Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 8.). Vodiči mali v 
dychu od 1,10 do 3,48 promile alkoholu. V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného 
Igora z Trhovíšť na aute s poruchou osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. 

https://www.hlavnespravy.sk/kosickom-kraji-policia-odhalila-dalsich-vodicov-vplyvom-alkoholu/1865838
https://www.teraz.sk/regiony/v-kosickom-kraji-odhalila-dalsich-vo/414855-clanok.html


Večer zistili u 57-ročného Jána zo Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. 
Najviac alkoholu v dychu zistili u 48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile. Pod 
vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice – okolie. „Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za šmykom 
a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou skúškou na 
zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,“ uvádza polícia s 
tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a porucha osvetlenia 

prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile. V sobotu (24. 8.) z pruhu do 
pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole policajnou hliadkou mu namerali 
v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-ročného Milana z Nacinej Vsi, u 
ktorého zistili 2,21 promile. Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). 
Štyridsaťšesťročnému Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci 
Borša jazdil s 1,56 promile 28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-
ročný Matúš z okresu Košice-okolie. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Spišská Nová Ves chce zvýšiť kapacitu domova dôchodcov, zvažuje úver 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 26. augusta (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves plánuje zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu 

tamojšieho domova seniorov, zvažuje aj výstavbu celkom novej budovy. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol 

Bečarik potvrdil, že aktuálna situácia je nedostačujúca a urobiť minimálne prístavbu je nevyhnutné. 
„Na stole máme aktuálne dve štúdie veľkej resp. menšej prístavby, uvidíme, či sa nám podarí získať nejaké 

externé zdroje. Ak nie, tak v tomto prípade pôjdeme aj do úveru, pretože tam je toľko ľudí na čakacej listine, že 
zhruba polovica sa ani nedožije umiestnenia v tomto zariadení. Uvidíme, ako to celé nastavíme, či sa s tým 
stotožnia poslanci,“ skonštatoval primátor. Jeho cieľom je, aby sa celý proces naštartoval na budúci rok a projekt 
bol hotový o dva roky. Nepredpokladá však, že by sa tento zámer premietol už do budúcoročného mestského 
rozpočtu. 

Budova domova dôchodcov sa už dlhodobo nachádza na sídlisku Tarča, je to jediné takéto zariadenie v 
spádovej oblasti mesta i okolitých obcí. „Prístavba k tejto budove sa javí ako núdzový variant. Keby sme chceli ísť 
do väčšej rekonštrukcie, to by si vyžiadalo zhruba 2,4 milióna eur, a to neviem, či sa nám podarí toľko nájsť. 
Zároveň by sme tento projekt museli financovať z úveru, ale o tom všetkom rozhodnú mestskí poslanci,“ zdôraznil 
Bečarik s tým, že populácia starne a je potrebné tomu prispôsobiť aj sociálne služby v meste. 

Momentálne je v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi približne 190 klientov, samospráva by chcela túto 

kapacitu zvýšiť ešte o 100. Bečarik pripomenul, že bude potrebné zvážiť v budúcnosti aj model financovania tohto 
zariadenia. „Štát nám dáva v priemere podľa stupňa odkázanosti 400 eur na jedného obyvateľa. Ten zvyšok do 
približne 750 eur, čo je reálny mesačný náklad, si musí doplatiť klient sám, prípadne jeho rodina. Už dnes ale 
vieme, že tie parametre nie sú dobre nastavené, pretože napr. my z mestského rozpočtu dofinancujeme zhruba 
180 eur na jedného obyvateľa mesačne,“ dodal primátor. 

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

 
 

23. Nedodržiavanie odstupu počas jazdy vás môže stáť život. Tieto rady by ste 

mali poznať aj vy 
[26.08.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/MD] 
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SPIŠ / Nedobrzdenie je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. Jedno auto prudko spomalí, vodič za 
ním si to buď nevšimne alebo nestihne zabrzdiť a nehoda je na svete. Dôvody sú rôzne. Napríklad aj 
nedodržiavanie dostatočného odstupu od iného vozidla. 

https://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-chce-zvysit-kapacitu-domova-dochodcov-zvazuje-uver-cl701290.html
https://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-chce-zvysit-kapacitu-domova-dochodcov-zvazuje-uver-cl701290.html
https://www.noviny.sk/krimi/465311-nedodrziavanie-odstupu-pocas-jazdy-vas-moze-stat-zivot-tieto-rady-by-ste-mali-poznat-aj-vy
https://www.noviny.sk/krimi/465311-nedodrziavanie-odstupu-pocas-jazdy-vas-moze-stat-zivot-tieto-rady-by-ste-mali-poznat-aj-vy


Na spišskonovoveskej dlhej a rovnej ceste sa zrazili dve autá. Vodič Hondy musel náhle zastaviť, vodička 
Škody to už nestihla. “Vodička pravdepodobne nevenovala dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a taktiež 
nedodržala dostatočnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho vpredu,” vyjadrila sa policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová. Na mieste spolujazdca sedelo maloleté dieťa, po prudkom zabrzdení vodičky vrazilo hlavou do 
čelného skla a dostalo ranu od vystreleného airbagu, malo podozrenie na zlomeninu sánky. "Záchranári ošetrili 
maloletú osobu s poranením v oblasti hlavy. Pacient bol následne v sprievode príbuznej transportovaný do 
nemocnice v Spišskej Novej Vsi," informovala hovorkyňa záchranárov Katarína Načiniaková. 

Odborník radí, ako správne dodržať odstup 
Podobných nehôd sa denne na Slovensku udejú desiatky, možno stovky. Väčšinou ide iba o škodové udalosti, 

kedy nik nie je zranený a odnesú si to iba plechy áut. Podľa dopravného znalca sa dá takýmto takzvaným 
“ťukesom” predísť veľmi jednoducho, stačí dostatočná vzdialenosť od auta idúceho pred nami. “Zákon ukladá 
konkrétnu hodnotu pre tento odstup, len pri jazde na diaľnici. A to pre osobné vozidlá vzdialenosť ktorú prejde 
vozidlo za 2 sekundy. Respektíve 3 sekundy u nákladného vozidla,” Peter Onderuš, súdny znalec z odboru 
dopravy. 

Podľa znalca je tiež dobrou pomôckou na dodržanie bezpečného rozostupu vydeliť si aktuálnu rýchlosť dvomi 
a výsledok je počet metrov, ktoré by nás mali deliť od auta pred nami. “To znamená, keď sa pohybujem 
rýchlosťou 120 km/h. dodržať minimálnu vzdialenosť 60 metrov,” pokračoval Onderuš. Ak sa už dostaneme do 
krízovej situácie, zachrániť pred nárazom nás môže ešte rýchla reakcia a prudké brzdenie. Na to však musíme 
mať brzdy v poriadku. Ak nám aj po dlhšej jazde pískajú je ich obloženie veľmi tenké. 

“Vizuálne sa dá skontrolovať, či nie sú zhrdzavené brzdy, či nie sú drážky na brzdových kotúčoch. Alebo 
potom, pokiaľ šofér stlačí brzdu, tak cíti chvenie na brzdovom pedály,” vysvetlil majiteľ autoservisu Marián Sivák. 

Je vhodné používať celoročné pneumatiky? Viac v reportáži TU: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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24. NEZODPOVEDNÉ: V Košickom kraji odhalili vodičov, ktorí jazdili opití 
[26.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave 
V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 

osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. 
Košice 26. augusta (TASR) – Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla 

obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej 
sieti informuje o 11 prípadoch v Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 8.). Vodiči mali v 
dychu od 1,10 do 3,48 promile alkoholu. V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného 
Igora z Trhovíšť na aute s poruchou osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. 
Večer zistili u 57-ročného Jána zo Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. 
Najviac alkoholu v dychu zistili u 48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile. Pod 
vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice – okolie. „Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za šmykom 
a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou skúškou na 
zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,“ uvádza polícia s 
tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a porucha osvetlenia 

prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile. V sobotu (24. 8.) z pruhu do 
pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole policajnou hliadkou mu namerali 
v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-ročného Milana z Nacinej Vsi, u 
ktorého zistili 2,21 promile. Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). 
Štyridsaťšesťročnému Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci 
Borša jazdil s 1,56 promile 28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-
ročný Matúš z okresu Košice-okolie. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Spišská Nová Ves chce zvýšiť kapacitu domova dôchodcov, zvažuje úver 
[26.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-chce-zvysit-kapac/414827-clanok.html 

http://www.teraz.sk/regiony/v-kosickom-kraji-odhalila-dalsich-vo/414855-clanok.html
http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-chce-zvysit-kapac/414827-clanok.html


 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein 
Budova domova dôchodcov sa už dlhodobo nachádza na sídlisku Tarča, je to jediné takéto zariadenie v 

spádovej oblasti mesta i okolitých obcí. 
Spišská Nová Ves 26. augusta (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves plánuje zrekonštruovať a zvýšiť kapacitu 

tamojšieho domova seniorov, zvažuje aj výstavbu celkom novej budovy. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol 

Bečarik potvrdil, že aktuálna situácia je nedostačujúca a urobiť minimálne prístavbu je nevyhnutné. „Na stole 
máme aktuálne dve štúdie veľkej resp. menšej prístavby, uvidíme, či sa nám podarí získať nejaké externé zdroje. 
Ak nie, tak v tomto prípade pôjdeme aj do úveru, pretože tam je toľko ľudí na čakacej listine, že zhruba polovica 
sa ani nedožije umiestnenia v tomto zariadení. Uvidíme, ako to celé nastavíme, či sa s tým stotožnia poslanci,“ 
skonštatoval primátor. Jeho cieľom je, aby sa celý proces naštartoval na budúci rok a projekt bol hotový o dva 
roky. Nepredpokladá však, že by sa tento zámer premietol už do budúcoročného mestského rozpočtu. Budova 
domova dôchodcov sa už dlhodobo nachádza na sídlisku Tarča, je to jediné takéto zariadenie v spádovej oblasti 
mesta i okolitých obcí. „Prístavba k tejto budove sa javí ako núdzový variant. Keby sme chceli ísť do väčšej 
rekonštrukcie, to by si vyžiadalo zhruba 2,4 milióna eur, a to neviem, či sa nám podarí toľko nájsť. Zároveň by 
sme tento projekt museli financovať z úveru, ale o tom všetkom rozhodnú mestskí poslanci,“ zdôraznil Bečarik s 
tým, že populácia starne a je potrebné tomu prispôsobiť aj sociálne služby v meste. Momentálne je v domove 
dôchodcov v Spišskej Novej Vsi približne 190 klientov, samospráva by chcela túto kapacitu zvýšiť ešte o 100. 

Bečarik pripomenul, že bude potrebné zvážiť v budúcnosti aj model financovania tohto zariadenia. „Štát nám 
dáva v priemere podľa stupňa odkázanosti 400 eur na jedného obyvateľa. Ten zvyšok do približne 750 eur, čo je 
reálny mesačný náklad, si musí doplatiť klient sám, prípadne jeho rodina. Už dnes ale vieme, že tie parametre nie 
sú dobre nastavené, pretože napr. my z mestského rozpočtu dofinancujeme zhruba 180 eur na jedného 
obyvateľa mesačne,“ dodal primátor. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Košice 26. augusta (TASR) – Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla 

obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. Na sociálnej 
sieti informuje o 11 prípadoch v Košickom kraji, ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do nedele (25. 8.). Vodiči mali v 
dychu od 1,10 do 3,48 promile alkoholu. 

V piatok (23. 8.) v skorých ranných hodinách kontrolovali 22-ročného Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 
osvetlenia, polícia mu namerala v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu. Večer zistili u 57-ročného Jána zo 
Sečoviec za volantom 1,27 promile, opakované skúšky mali stúpajúce hodnoty. Najviac alkoholu v dychu zistili u 
48-ročného Tomáša z košickej mestskej časti Krásna, a to 3,48 promile. 

Pod vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z okresu Košice – okolie. „Či alkohol, rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za 
šmykom a následným prevrátením, už skúmajú dopraváci. Určite mu však priťaží skutočnosť, že dychovou 
skúškou na zistenie alkoholu v dychu bola mu nameraná hodnota 1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 promile,“ 
uvádza polícia s tým, že 1,10 promile alkoholu v dychu zistila u 21-ročného Dominika zo Spišskej Novej Vsi a 

porucha osvetlenia prezradila 28-ročného Mareka z Pavloviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 1,54 promile. 
V sobotu (24. 8.) z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole 

policajnou hliadkou mu namerali v prepočte dve promile alkoholu. Pri návrate zo Šíravy policajti kontrolovali aj 42-
ročného Milana z Nacinej Vsi, u ktorého zistili 2,21 promile. 

Ako polícia ďalej informuje, ďalších troch vodičov odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 8.). Štyridsaťšesťročnému 
Rastislavi z okresu Gelnica v Helcmanovciach namerali v dychu 1,23 promile. Po obci Borša jazdil s 1,56 promile 
28-ročný Ján a v prepočte s 1,10 promile alkoholu v dychu šoféroval v obci Slanec 28-ročný Matúš z okresu 
Košice-okolie. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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Prekvapujúco nízko sú Šarišské Michaľany. 
Česť hostí zachraňovali v 6. kole futbalovej III. ligy Východ Stropkovčania na ihrisku Kalše. 
Ostatné tímy si ani neškrtli. 
Nielenže si domov nepriviezli žiaden bod, súperom nestrelili ani jeden gól. 
Domáce tímy si, naopak, schuti zastrieľali. 
Prešov – Bard. N. Ves 5:0 (2:0)Súvisiaci článokPrešovčania potvrdili hernú dominanciu aj gólmi Čítajte 
Góly: 17. a 31. Hirka, 47. a 65. Ivanko Macej, 68. Pavúk. ŽK: Šimko, Ivanecký – Imrich, Tuch, Kyjak. ČK: 68. 

Tuch. Rozhodoval Anguš, 558 divákov. 
Prešov: Vinclér – Šimko, Sabolčík (60. Kopín), M. Kraľovič (76. Maguľak), J. Kolbas, Ivanko Macej, Hirka (79. 

Stropkay), Grejták, Lupčo, Ivanecký, Pavúk (79. Helder). 
Bard. N. Ves: Dlugoš – Imrich, Tuch, Kyjak (61. Škvarek), Pangrác Piter, Š. Stachura (78. O. Gduľa), L. 

Stachura, Jusko (78. Soroka), A. Gduľa (73. Pillár), Theisz, Vázal (61. Šimco). 
Lipany – Plavnica 4:0 (2:0) 
Góly: 19. Vilkovský, 44. S. Kraľovič, 54. Štefčák, 78. Vysočan. ŽK: Micherda – Vislocký. Rozhodoval Dzivjak, 

350 divákov. 
Lipany: Bartoš – Popovec, S. Andrič (59. Vysočan), S. Kraľovič (73. Hovanec), Micherda (73. Štroncer), Pyda, 

Dlugoš, Vilkovský (59. Blaško), Poremba, Štefčák (59. Filip), Hovančík. 
Plavnica: Harničar – Berecký, Pekár, Verešpej, Hanuščák, Rindoš, Štupák, J. Tináth, Krafčík (68. Vislocký), 

Valek, Martoňák (61. Bočkaj). 
Vranov n/T. – Sp. N. Ves 2:0 (1:0)Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 

Čítajte 
Gól: 12. D. Hreha, 65. Kanu. ŽK: Baranyi, Kačír (obaja hostia). Rozhodoval Ličko, 500 divákov. 
Vranov: Sudimák – Lukáč, Babjak, D. Hreha, M. Matkobiš, Kanu, Verčimák, Sitarčík, Polaščík (87. Milenky), 

Digoň (87. Kertis), Bellás (69. Fedor). 
Sp. N. Ves: Gaborčík – T. Ontko (65. Šomšák), Baranyi, Šoltés, Tkáč, Ľ. Ontko (83. Torbica), Kavulič, 

Curteian, Kačír, Ichuaidze, Hagara. 
Humenné – Šar. Michaľany 3:0 (2:0) 
Góly: 16. Košuda, 18. Mihok, 90. Kulich. ŽK: Kovalčík, Sidor – Kohút, Boňko. ŽK: Gorel, 550 divákov. 
Humenné: Slávik – Vasiľ, Sidor, Pav. Šuľák (63. Pet. Šuľák), Komjatý (84. Salanci), Košuda, Kovalčík, Mihok 

(84. Zlacký), Kulich, Ruskovský (63. Serečin), Voroňák (76. Skavšík). 
Šar. Michaľany: E. Kolbas – Boňko, Staš, Kohút, Krajňak (87. Janega), Luterančík, Pulščák, Pončák, 

Radovanovič, Cicman (80. Jeřábek), Petruk. 
Poprad B - Snina 3:0 (2:0) 
Góly: 23. a 83. Ujčík, 16. Grešák. ŽK: Gajan, M. Tropp – Ferko, Rohulskij, Dický, Dziaba. Rozhodoval Knap, 

230 divákov. 
Poprad B: Pohoriljak – Gajan, Richtarčík, J. Tropp, Grešák, M. Tropp (64. Škyrta), Arthur, Streňo, Gallovič (71. 

Dzurjo), Arevalo (46. Matalík), Ujčík (84. Vernarec). 
Snina: Lojka – Svistun, Janko, Hišem (80. M. Hreha), Jankaj, Sehedij (80. Dziaba), Rohulskij, Ferko (84. Jak. 

Lukáč), Pčola, Roman, Dický. 
Svidník – V. Revištia 2:0 (0:0) 
Góly: 71. Veprik, 79. Tokar. Bez kariet. Rozhodoval Mišenčík, 400 divákov. 
Svidník: Mulík – Bialončík, Zapotocký, Kiseľa, Kuhajdík, Čekan, Tokar (90. K. Matkobiš), Maslov, Š. Košč (55. 

Križanovský), Piľar (46. Čabala), L. Hricov (71. Veprik). 
V. Revištia: Gutič – Janočko, Gužiňák, Šalagovič, Zolotarev (63. Dobranský), Starosta, Luchanin, Devečka 

(46. Kost), Bumbera (46. Krochta), Frančuk (66. Centek), Veselovský (80. Varga). 
Krompachy – Giraltovce 4:0 (2:0) 
Góly: 27. Bach, 37. Ferenc, 49. Baluch, 79. Hazrolli. ŽK: L. Šemrák – Jurč, Tkáč. Rozhodoval Benedik, 250 

divákov. 
Krompachy: Burkuš – M. Košč (83. Uhrín), Kuriško, Kaľavský, Ferenc (83. Pavlik), Baluch, L. Šemrák, 

Hazrolli, Čegiň (68. Nalevanko), Bach (68. Jochman), Mihalik (68. I. Košč). 
Giraltovce: Fabini – Matta, Albisu, Jurč (78. Kuriplach), Mik. Tóth, Furmanek, Šoltys (58. Diky), Michalko (64. 

Chovanec), Bavoľár, R. Tomko, Tkáč. 
Kalša – Stropkov 2:2 (1:1) 
Góly: 8. Špišák, 90. Majerník – 42. Bilas, 64. Varga. ŽK: Pástor – Jakubčo. ČK: 90. Prysjažňuk (hostia). 

Rozhodoval Šuba, 300 divákov. 
Kalša: Pella – Krakovský (74. Gašpar), Majerník, Patkanóci, Majný, R. Takáč (15. Timkovič), Capík, Kolek, 

Pástor, Špišák (60. Novotný), Zeher (60. E. Takáč). 
Stropkov: Prysjažňuk – Petrišin (77. Fečo), Štefančík, Bochin, Harvilko, Borovyk, Varga, Jakubčo, Bilas (90. 

Kimák), Pál (83. Vaško), Agbane. 
Tabuľka 
1. Humenné 6 5 0 1 14:4 15 
2. Vranov n/T 6 5 0 1 13:4 15 

https://korzar.sme.sk/c/22197697/iii-liga-suverenni-favoriti-bez-vyhry-ostala-uz-len-spisska-nova-ves.html


3. Lipany 6 5 0 1 13:4 15 
4. Prešov 6 4 0 2 22:7 12 
5. Poprad B 6 4 0 2 14:10 12 
6. Stropkov 6 3 1 2 9:9 10 
7. Kalša 6 3 1 2 8:9 10 
8. Snina 6 3 0 3 7:9 9 
9. Svidník 6 2 2 2 7:6 8 
10. Plavnica 6 2 2 2 6:8 8 
11. Bard. N. Ves 6 2 1 3 10:15 7 
12. V. Revištia 6 2 0 4 6:17 6 
13. Krompachy 6 1 1 4 7:8 4 
14. Giraltovce 6 1 0 5 6:15 3 
15. Šar. Michaľany 6 1 0 5 2:14 3 
16. Sp. N. Ves 6 0 2 4 3:8 2 
Ďalší program 
7. kolo 
Nedeľa 1. septembra o 15.30 hod.: Plavnica – Poprad B, ostatné zápasy sú na programe 9., resp. 10. 

novembra. 
8. kolo 
Sobota 7. septembra o 15.30 hod.: Prešov – Svidník, Lipany – V. Revištia, Vranov n/T – Snina, Humenné - 

Stropkov. 
Nedeľa 8. septembra o 10.30 hod.: Poprad B – Giraltovce, o 15.30 hod.: Krompachy – Bard. N. Ves, Kalša – 

Plavnica, Šar. Michaľany – Sp. N. Ves. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. V Revúcej v najbližších rokoch vyrastie športovo-rekreačný areál 
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Vláda schválila na jeho výstavbu 2 milióny eur. 
BANSKÁ BYSTRICA. V meste Revúca v najbližších rokoch vyrastie športovo-rekreačný areál. Podľa dnes 

vládou SR schváleného návrhu ministerstva financií má ísť o centrum, ktoré bude architektonicky a stavebne 
vzájomne prepojené a bude považované za jeden stavebný celok, spolu s vytvorením oddychovej zóny pre širokú 
verejnosť. Z kapitoly Všeobecná pokladničná správa odsúhlasili ministri na tento účel sumu 2 mil. eur. 

“Ide o športovo-rekreačný areál, ktorý sme dlhé roky nevedeli v našom okresnom meste zrekonštruovať a 
realizovať. Máme tam v súčasnosti umelú ľadovú plochu, ktorú chceme opláštiť a zastrešiť. V rámci projektu by 
mala vzniknúť športovo-oddychová zóna pre občanov,” uviedol pre agentúru SITA primátor Revúcej Július Buchta 
s tým, že je to pre mesto radostná správa. “Snažíme sa v meste naštartovať cestovný ruch, v ktorom vidíme pre 
náš región takú záchranu,” objasnil primátor. 

Z dlhodobého hľadiska patria okres Revúca ako i samotné mesto Revúca k regiónom s najvyššou mierou 
nezamestnanosti a nízkym počtom pracovných príležitostí. Okres Revúca je zaradený medzi najmenej rozvinuté 
okresy, kde evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla k 31. decembru 2018 dosiahla úroveň 13,71 percenta. 

V súčasnosti v meste funguje dvadsaťštyri športových klubov, ktoré združujú spolu viac ako 600 športovcov, z 
toho mládež vo veku do 15 rokov v počte 206 športových nadšencov. Keďže jednou zo strategických funkcií 
mesta Revúca je využívať reálne finančné nástroje pre získavanie investičných stimulov na podporu rôznych 
oblastí kultúrneho a spoločenského života jeho obyvateľov a návštevníkov, požiadalo o možnosť čerpania 
finančných prostriedkov na oblasť športu vo forme dotácie. 

Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných 
prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad 
Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. Súčasne odobruje poskytnutie finančných 

prostriedkov v sume 2 500 000 eur na rozšírenie priestorových kapacít Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

[Späť na obsah] 
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Levočská firma Tatra Agrolev sa voči rozhodnutiu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi o neodkladnom 

opatrení zákazu hnojiť na pozemkoch mesta odvolá. 
„ Odvoláme sa, keďže žalobca (mesto Levoča) účelovo zatajil skutočnosť, že rozsiahle preverovanie 

kontrolných orgánov nepotvrdilo žiadne nedostatky nakupovaného hnojiva, a tým bol okresný súd uvedený do 
omylu. Kontrolný orgán povolil používanie tohto hnojiva rozhodnutím z apríla tohto roka. Rovnako kontrolný orgán 
povolil používanie zo zimného obdobia naskladneného hnojiva v našej spoločnosti rozhodnutím z mája tohto 
roka," zdôraznil zástupca spoločnosti Peter Kováč v reakcii na uznesenie súdu, ktoré na svojom webovom sídle 
zverejnila levočská radnica. 

Konanie vedenia mesta považuje za účelovú kampaň poškodzujúcu dobré meno firmy, ako aj ohrozujúce 
zamestnanosť v spoločnosti. 

Primátor Levoče Miroslav Vilkovský v súvislosti s rozhodnutím súdu uviedol, že neodkladné opatrenie sa týka 
len pozemkov mesta Levoča. 

„Ide o výmeru viac ako 41 000 štvorcových metrov, teda vyše štyroch hektárov pôdy. Neodkladné opatrenie 
bude platiť minimálne dovtedy, kým prípad nevyšetrí polícia," skonštatoval levočský primátor. 

V uznesení súdu sa okrem iného uvádza, že spoločnosť nesmie aplikovať na spomínané pozemky akékoľvek 
látky. Prevádzkovateľ mal podľa súdu na parcely v okolí Levoče aplikovať ešte minulý rok a najmä v tomto roku 
látky, ktoré spôsobovali zápach. 

Levočania boli so situáciou natoľko nespokojní, že spísali petíciu a vyšli do ulíc protestovať. Mnohí z 
obyvateľov pociťovali nevoľnosť a bolesti hlavy, čo pripisovali práve zápachu. 

Ten znepríjemňoval aj pobyt návštevníkom historického mesta Levoča. Podľa súdu je nesporné, že žalovaný, 
teda spoločnosť Tatra Agrolev, aplikovala hnojovicu na poľnohospodársku pôdu, s podozrením na jej zmiešanie s 
inými neznámymi a potenciálne nebezpečnými látkami. 

Následkom toho malo dôjsť k znečisteniu ovzdušia a životného prostredia v meste. V tejto súvislosti vedie 
polícia trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ohrozenia a poškodzovania životného prostredia a 
prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi aplikáciou potenciálne nebezpečných látok na predmetné 
pozemky. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. ENVIROSÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ 
[16.08.2019; Odpady; s. 40,41,42,43,44; TASR] 

 
 

1. SLOVENSKÍ ENVIROREPORTÉRI TRIUMFOVALI NA MEDZINÁRODNOM FÓRE 
Päť prvých a jedno druhé miesto získali slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie v medzinárodnom 

kole súťaže Young Reporters for the Environment. Príspevky slovenských reportérov triumfovali v konkurencii 
viac ako 200 príspevkov z 36 krajín sveta. Slovensko sa stalo najúspešnejšou krajinou. 

Ako informovala koordinátorka projektu pre Slovensko Klaudia Medalová, reportéri a reportérky ocenení v 
medzinárodnom kole spracovali témy 

- Kolačínsky potok v Novej Dubnici, 
- svetelné znečistenie, 
- upcyklované nákupné vrecká ako alternatíva jednorazových, 
- inšpiratívny príklad z trhoviska Miletičova v Bratislave, 
- chov včiel v areáli gymnázia v Prešove a 
- iniciatíva za bezslamkovú Spišskú Novú Ves. 

„Ocenenie medzinárodnej poroty si veľmi vážime. Potvrdzuje, že máme mimoriadne šikovných žiakov i 
pedagógov a že mladým ľuďom veľmi záleží na dobrom životnom prostredí. V roku, keď bola klimatická aktivistka 
Greta Thunbergová nominovaná na Nobelovu cenu a desaťtisíce ľudí na celom svete žiadajú politikov, aby 
klimatickú krízu vyhlásili za top prioritu, nás to teší dvojnásobne. Snažíme sa, aj keď v malom, ísť príkladom, že 
aktivizmus za životné prostredie sa dá spojiť s konštruktívnym prístupom na lokálnej úrovni," uviedla Medalová. 

Prvé miesta získali v súťaži v kategórii 11 - 14-ročných reportérov Hana Noščáková zo Súkromnej základnej 
školy waldorfská v Bratislave za fotoreportáž Tajný život trhoviska a Jakub Benčo s Petrom Vavrincom zo 
Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici za video Prejav mi, prosím, úctu. V rovnakej vekovej kategórii pridelila 
porota prvé miesto článku Skutočné eko, ktorý napísali Izabela Beganová, Valentína Šatánková, Ella Maukdin, 
Ema Vosejpková a Lea Kocúrová z Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. 

Prvenstvo medzi 15 - 18-ročnými reportérmi za článok Včely v meste: malý hmyz, veľký problém získali 
Tomas Bartle, Karolína Mathiová, Laura Rinďová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. V rovnakej 
vekovej kategórii triumfovalo video Kam sa stratila tma tria nezávislých reportérov Mária Jánošíkova, Michal 
Mazánik a Tamara Eliášova. 

Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si odniesla 
druhé miesto v kategórii 19 - 25-ročných reportérov za článok Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na 
Slovensku. 



Študentov a študentky, ktorí uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie, aj 
prezidentka Zuzana Čaputová v piatok (28. 6.) v prezidentskom paláci prijala. 

Ako darček od reportérskeho tímu dostala Čaputová fotoknihu, ktorá zachytáva najzaujímavejšie momenty z 
desaťročnej histórie programu na Slovensku. Fotokniha bola vyrobená iba v jednom kuse v súlade s myšlienkou 
programu z recyklovaného papiera a s podielom ručnej práce. 

„Práve vďaka spojeniu ochrany životného prostredia, poctivej žurnalistiky a aktívneho občianstva je program 
Mladí reportéri pre životné prostredie unikátny a hodný širšej pozornosti," povedala v príhovore mladým 
reportérom prezidentka. 

Prezidentke sa prihovorili aj študenti. „Mladí reportéri pre životné prostredie nám toho odovzdali mnoho - od 
práce so slovom, kamerou či fotoaparátom až po samotné osvetové myslenie," povedala reportérka Mária 
Jánošíkova, ktorá so svojím tímom získala prvé miesto za videoreportáž Kam sa stratila tma? v kategórii od 15 - 
19 rokov. „Naučili sme sa chodiť s otvorenými očami a sledovať nedostatky, na ktorých riešení by sme sa chceli 
spolupodieľať. Či už sú to alternatívy za mikroténové vrecúška, plastové slamky, znečistený potok, plytvanie 
potravinami, ohrozené včelstvo či zväčšujúci sa svetelný smog. Všetci sa snažíme rozmýšľať zelenšie a hlavne 
ohľaduplne," zdôraznila 17-ročná študentka. 

2. ŠTVRTÝ ROČNÍK PROGRAMU LEAF AWARD Ocenenie LEAF Award, ktoré podporuje a rozvíja 
inšpiratívne projekty detí a mladých ľudí, sa v rámci štvrtého ročníka stali 

- 19-ročnä Daniela Gregušová z Košíc za ekologické obaly na zošity a učebnice, 
- 19-ročný Stano Jochman z Košíc za edukačnú pomôcku na výučbu robotiky a informatiky a 
- 18-ročný Peter Kováč z Levíc za platformu na obojstrannú komunikáciu medzi mestom a občanmi. 
„Tento rok sme si medzi prihláškami všimli neuveriteľne široký a hlboký záber tém. Ten si zasluhuje nielen 

obdiv, ale predovšetkým podporu. Je to radosť a česť byť pri niečom, čo naozaj môže našej krajine pomáhať a 
zároveň inšpirovať iných, aby sa nehanbili tvoriť, hľadať a meniť svet okolo seba. LEAF Award takto rozvíja srdcia 
i mysle, aby inšpiroval tých, ktorí si ešte neveria," skonštatoval Miroslav Kocúr, manažér projektu LEAF Award. 

Laureáti budú zaradení do ročného programu podpory a rozvoja, ktorý je „šitý na mieru" každému z nich. Ide o 
spoluprácu s odborníkmi, firmami a expertmi z najrôznejších oblastí. Laureáti týmto dostanú možnosť rozvíjať sa 
na osobnej i odbornej úrovni podľa charakteru projektu. Získali tiež finančnú podporu 5000 eur. 

Porota zároveň ocenila aj zvyšné štyri finálne projekty. Tým boli udelené čestné uznanie, podpora osobného 
rozvoja a finančná podpora 1000 eur. Toto ocenenie získali 19-ročný Jakub Adamec z Bratislavy za portál 
prepájajúci hypotekárnych poradcov s klientmi a 18-ročná Laura Bilíková zo Soblahova za magazín, ktorý 
prezentuje a spája mladých umelcov. Ocenení boli aj 19-ročný Filip Kováč zo Žiliny za projekt Odyssea ako 
koncept „eventov", ktoré spájajú hudbu a vizuálne umenie v netradičných priestoroch, a 18-ročná Michaela Suchá 
z Bratislavy za edukačný program pre stredné školy o ekologických dôsledkoch odevného priemyslu. 

Program LEAF Award vznikol s cieľom podporiť a rozvíjať inšpiratívne projekty detí a mladých ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o svoje okolie a snažia sa urobiť ho lepším. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 81 dievčat a chlapcov 
vo veku 13 až 19 rokov s konkrétnym rozpracovaným projektom vo forme podnikateľského alebo neziskového 
zámeru. Do finále postúpilo sedem projektov. 

3. SIEDMY ROČNÍK OLOMÁNIE SPOZNAL SVOJICH VÍŤAZOV 
Siedmy ročník výchovno-vzdelávacieho projektu Olománia zameraného na vzdelávanie bratislavských detí o 

správnom nakladaní s odpadom, jeho separovaní, recyklácii a ochrane životného prostredia spoznal svojich 
víťazov. Po štvrtkovom veľkom finále (20.6.) sa najúspešnejšou školou v hlavnej disciplíne projektu stala Spojená 
škola internátna (SŠI) Svrčia. 

„Na veľkom finále sa zúčastnilo 116 základných, materských a špeciálnych škôl. Víťaznou sa už niekoľkýkrát 
stala Spojená internátna škola Svrčia. Žiaci vyzbierali 3120 kíl plastov a čo sa týka papiera, tak 18 060 kíl," 
uviedla marketingová manažérka projektu Karin Zvalová zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorá 
projekt organizuje. 

Druhé miesto potešilo Materskú školu (MŠ) Štrabáčik a tretie miesto sa ušlo MŠ Linzbothova. Top zberačom 
papiera sa stala Základná škola (ZŠ) Ostredková pred SSI Svrčia a ZŠ Lachova. Top zberačom plastu sa stala 
SŠI Svrčia pred MŠ Linzbothova a MŠ Kaméliová. 

Projekt má taktiež svojich ambasádorov, teda tých, ktorí deti inšpirujú. Najnovším, 20. ambsadárom, sa stal 
primátor Bratislavy Matúš Vallo. 

Celkovo sa za sedem ročníkov Olománie vyzbieralo 1049,6 tony papiera a 209,3 tony plastu. Deti zároveň v 
rámci výchovno-vzdelávacieho projektu absolvovali 45 podujatí, z ktorých niektoré trvali aj mesiac. 

4. DO NOVÉHO ROČNÍKA PROGRAMU ZELENÁ ŠKOLA JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA DO 15. SEPTEMBRA 
Učitelia a žiaci sa do 15. septembra môžu prihlásiť do nového ročníka projektu environmentálneho 

vzdelávania Zelená škola. Do programu sa školy zapájajú na dva školské roky, počas ktorých sa venujú jednej zo 
siedmich tém - voda, zeleň a ochrana prírody, zelené obstarávanie, doprava a ovzdušie, potraviny, energia a 
odpad. 

Manažér programu Juraj Oravec pripomenul, že na Slovensku medzinárodný program funguje už 15 rokov a 
záujem oň rastie. „V poslednom školskom roku sa do programu zapojilo 345 škôl z celého Slovenska. Po celom 
svete je do programu zapojených už 51.000 škôl zo 67 krajín na všetkých kontinentoch," uviedol Oravec. 

Dodal, že environmentálne výučbové programy a aktivity sú prispôsobené pre materské, základné, stredné a 
špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Výsledkom sú jazierka, namiesto betónových plôch 
ovocné stromy a kompostoviská, desiate z vypestovanej zeleniny a žiaci ovládajúci témy, ktoré sú v dnešnej dobe 
pre udržanie zdravia našej planéty mimoriadne dôležité. „Vďaka tomu sa už v mladom veku učia, že náhradná 
planéta neexistuje, preto si musíme chrániť tú, ktorú máme, "zdôraznil Oravec. 



Školy môžu získať aj finančnú podporu v grantových kolách a tiež možnosť zapojiť sa do niekoľko ďalších 
projektov, ktoré sú súčasťou programu Zelená škola. Medzi tieto projekty patria napríklad Eko-nudges, 
ElektroOdpad-Dopad, Environmentálni experti. 

Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. 
Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia 
Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je Nadácia 
Slovenskej sporiteľne. 

5. ENVIRO DNI MAJÚ DETI VIESŤ K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Viesť deti k ochrane životného prostredia a poukázať na jeho význam je hlavným cieľom série podujatí Enviro 

dni 2019, ktorých šieste kolo sa v piatok konalo v Rimavskej Sobote. Organizátorom Enviro dní je Ministerstvo 
životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. 

„Hlavným zámerom série týchto podujatí je šíriť nejakým spôsobom výchovu medzi deti v rámci 
environmentálnej výchovy. Aby sa naučili triediť odpad, pristupovať k prírode, rozlišovať rôzne druhy zvierat a aby 
mali základy environmentálnej výchovy," uviedla na margo Enviro dní Veronika Lancošová z kancelárie ministra 
životného prostredia. 

Podľa slov Tibora Balberčáka, vedúceho oddelenia protokolu a zahraničných stykov MŽP SR, je toto 
edukačno-zábavné environmentálne podujatie určené deťom materských aj základných škôl. „Pripravili sme pre 
ne osem stanovíšť. Ak ich absolvujú všetky, dostanú diplom od ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa," 
priblížil. 

Na spomínaných stanovištiach si deti mohli vyrobiť prívesky a spony do vlasov z použitého plastu, zhotoviť 
vtáčie búdky, zistiť, ako dlho sa plasty rozkladajú v prírode či zahrať si triedený basketbal, v rámci ktorého museli 
hodiť do správneho koša veci z papiera a plastu. 

6. DEŇ DUNAJA SI DETI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PRIPOMENULI SPOLOČNE S MINISTROM L. 
SÓLYMOSOM 

Dunaj odplaví každý deň do Čierneho mora 4,2 tony plastového odpadu. Prispieť k čistejšej prírode môže 
každý aspoň malými skutkami, ako je zbieranie odhodených smetí a nevyhadzovanie odpadu v prírode. Na Dni 
Dunaja určenom deťom základných škôl to uviedol minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd). 

Minister Sólymos na podujatí spoločne s predsedom Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia 
(BROZ) Tomášom Kušíkom ocenil víťazov súťaže Dunajský majster umenia. 

Školáci v rámci súťaže vytvárali umelecké diela z prírodných materiálov a odpadu, ktoré našli na brehoch 
Dunaja. Cieľom bolo upozorniť na potrebu ochrany tejto rieky, ale aj prírody všeobecne. „Dúfame, že im to vydrží 
a budú sa k veciam stavať lepšie ako dnešní dospelí," zhodnotil vzťah detí k prírode ochranár Kušík. 

Žiaci sa v rámci programu plavili loďou a zažili environmentálne vystúpenie Tárajka a Popletajky či rôzne 
zábavno-edukačné aktivity pri stánkoch rezortných organizácii, ako sú Vodohospodárska výstavba, Slovenský 
vodohospodársky podnik či Národná zoologická záhrada Bojnice. 

Deň Dunaja (29. 6.) vyhlásila Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja pri príležitosti 10. výročia podpísania 
Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín. Cieľom dohovoru 
je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí k zlepšeniu kvality vôd Dunaja. 

7. TRNAVSKÝ KRAJ SCHVÁLIL KONCEPCIU ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je prvým slovenským krajom, ktorý má krajskú koncepciu 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030. Dňa 8.7. ju schválili poslanci Zastupiteľstva TSK. 
Podľa vedúcej odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martiny Lamačkovej, koncepcia vznikla s 

participatívnym zapojením verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora i 
občianskej verejnosti a s podporou Operačného programu Efektívna verejná správa. Systém enviro-výchovy 
vznikal v horizonte rokov 2017 - 2019 a jeho súčasť tvorí aj akčný plán na roky 2019 - 2021. 

„Netýka sa len našich organizácií, týka sa širokej verejnosti. Našou úlohou bude teraz zastrešiť implementáciu 
tejto koncepcie, pretože jej význam nie je v tom, že je napísaná, ale v tom, že sa uvedie do života," zdôraznila 
Lamačková. 

Ako informoval predseda siete environmentálnych výchovných organizácií na Slovensku Špirála Richard 
Medal, koncepcia je prvou skutočne ucelenou na Slovensku. V minulom roku spracovávali podobné dielo pre 
Bratislavský samosprávny kraj, ale tam sa týkalo iba jednej časti - siete centier. 

„V TSK sme problematiku poňali naozaj komplexne. Je to na základe dlhodobej prace Trenčianskeho kraja 
ako Zelenej župy. Koncepciu sme opreli o tri základné piliere -rozvoj infraštruktúry, ktorým bude vybudovanie 
krajského ekocentra, do roku 2030 počítame s vytvorením ďalších štyroch regionálnych centier. Druhým pilierom 
je systém vzdelávania pedagógov. A tretím pilierom bude informačná a materiálová podpora aktivít 
environmentálneho vzdelávania a osvety," priblížil Medal. 

Ako dodal, základným cieľom koncepcie je zvýšenie ekogramotnosti obyvateľov a návštevníkov kraja. 
Environmentálne povedomie obyvateľov kraja je podľa neho v porovnaní so zahraničím priemerné až 
podpriemerné. V oblasti školstva a kultúry je vyslovene nedostatočné. 

„Chceme systém postaviť kvalitatívne na vyššiu úroveň, ktorá prinesie zvýšenie environmentálneho 
povedomia obyvateľov a zníženie ich ekologickej stopy," doplnil Medal s tým, že výsledkom by mal byť čistejší a 
zdravší kraj. 

8. NKN PODPORILA GRANTOM PROJEKTY NA DEVIATICH ŠKOLÁCH V NITRIANSKOM KRAJI 
Nitrianska komunitná nadácia (NKN) podporila grantom deväť základných škôl v Nitrianskom kraji. V rámci 

programu Strecha pre váš nápad rozdelí NKN v spolupráci s firmou Bramac 8871,49 eura na rôzne projekty 
zamerané na oblasť zdravia, vzdelávania a životného prostredia. 



Cieľom programu je podnietiť a podporovať rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity, ktoré 
vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov, prinášajú im úžitok a prispejú k skvalitneniu života v školskom 
prostredí. „Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba a čo by chceli zlepšiť 
v školskom prostredí," uviedla PR manažérka NKN Natália Zákopčanová. 

NKN počas päťročnej existencie grantového programu podporila celkovo 39 projektov sumou takmer 37 000 
eur. „V tomto ročníku bol každý prihlásený projekt vo svojej podstate veľmi zaujímavý a užitočný a bolo pre nás 
ťažké rozhodnúť, ktoré z nich budú víťazné. Do rozhodovania preto boli už tradične zapojení aj zamestnanci 
firmy," povedal Marcel Modranský zo spoločnosti Bramac. 

Zameranie podporených projektov bolo podľa Zákopčanovej veľmi pestré. „Rezonovala téma vytvorenia 
vonkajších učební a oddychových zón, aktivity projektov sa týkali aj environmentálnej výchovy, zdravého 
životného štýlu či rozvoja športu," doplnila. 

[Späť na obsah] 
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