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1. V zoo bol okrúhly návštevník 
[28.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; tasr] 

 
 

Riaditeľ prorokuje jednu z najúspešnejších sezón. 
KOŠICE. Zoologická záhrada (zoo) Košice v utorok dopoludnia privítala v poradí dvestotisíceho návštevníka v 

tomto roku. Ako povedal riaditeľ zoo Erich Kočner, pomyselnú métu prekonali skôr ako po iné roky. „Dáva nám to 
nádej, že ak sa už nič mimoriadne na jeseň neudeje, tak tohtoročná turistická sezóna bude patriť k jedným z 
najúspešnejších - ak to vôbec nebude najúspešnejšia sezóna. Ale to by sme ešte predbiehali," povedal. 

Ocenil tučniaky 
V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo 

so svojím 11-ročným synom. „Máme tu babku, ja som sa narodil v Košiciach, a využívame posledné dni 
prázdnin," uviedol s tým, že zoo Košice navštevujú pravidelne. „Každá zoo má svoje čaro, každá zoologická 
záhrada na Slovensku je pekná. Tu sú tučniaky, ktoré v Spišskej Novej Vsi nemáme. Máme veľmi radi vtáčiky a 

rybičky, takže sa ideme pozrieť, čo pribudlo - hlavne sa prejsť, treba nejaký pohyb," uzavrel Eliáš. 
Návštevnosť sa oproti minulosti zvýšila 
Ako Kočner povedal, vzhľadom na premenlivé počasie je návštevnosť zoo prekvapujúca a hranicu 

dvestotisícich návštevníkov sa im v tomto roku podarilo prekonať najmä vďaka rekordnej návštevnosti počas júla. 
„Ročne nás navštívi zhruba 210 000 až 215 000 ľudí. Rekord bol dosiaľ okolo 234 000 návštevníkov," dodal. 
Podľa jeho slov chodila do košickej zoo približne pred 15 rokmi polovica z toho. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Beštia v uniforme 
[28.08.2019; Plus 7 dní; SERIÁL KRIMI; s. 81,82,83; JANA ŠIMÍČKOVÁ] 

 
 

Policajt bodal, bodal a bodal, až kým jeho snúbenica pár hodín pred svadbou nevydýchla naposledy 
Zostávalo niekoľko hodín a ich dva životy by sa spojili do jedného spoločného. Všetko bolo pripravené. Na ich 

veľký deň, na ich svadbu. Aj hostia zo vzdialenejších kútov dorazili. Biele šaty určené len na túto výnimočnú 
udalosť viseli v rodičovskom byte. Mladá nevesta okolo nich chodila s úsmevom na perách. Svoju radosť netajila, 
svoju lásku milovala. Jej blízkym to bolo jasné. Kamarátom tiež. Vyznania na sociálnej sieti nenechali nikoho na 
pochybách. Nevedela sa dočkať, kedy vysloví to čarovné áno svojmu milovanému. Už len zákusky museli 
porozvážať. Mame a otcovi sľúbila, že to nebude dlho trvať. Lenže blížila sa noc a mladej nevesty nikde. 
Nechodila, nehlásila sa na telefóne. A to nemala veru vo zvyku. Vždy bola zodpovedná. Prečo by, preboha, teraz 
robila výnimku?! Rodičia šípili, že niečo nie je v poriadku, že sa muselo niečo stať. Pred ich dvermi zrazu zazvonil 
dcérin nastávajúci. Bol im už ako rodina a on tam stál so zakrvavenou nohou a rukou. Vraj ho ktosi prepadol, 
povedal pokojne, akoby sa nič zvláštne nedialo. Zostali šokovaní. Vystrašená nevestina mama ho okamžite 
začala ratovať. A on sa nechal. Otrčil jej ľavú nohu a nemo zízal, ako mu ju trasúcimi sa rukami ošetruje. Hnátu, 
ktorú si zranil sám. Pri tom, keď nožom ako šialenec bodal do tela ženy, ktorú si mal o pár hodín zobrať za 
manželku. 

Prvé podozrenie: Marek Barník bol v tom momente ako stroj. Navonok pokojný, no jeho mozog fungoval na 
plné obrátky. V hlave sa mu neustále točili tie isté otázky. Nezabudol na čosi? Spravil všetko správne? Dúfal, že 
áno. Postupy poznal. Nie z detektívnych seriálov, ale z praxe. Už päť rokov bol policajtom. Lenže teraz je aj 
páchateľom, ktorý nemal čas o všetko sa riadne postarať, všetky stopy zahladiť. Bol v tiesni, musel konať rýchlo. 
„Práve táto skutočnosť hrala v náš prospech. Páchateľ nemal možnosť do detailov premyslieť svoje konanie a 
nám sa dôkazy začali relatívne rýchlo skladať do ucelenej mozaiky, na ktorej konci bolo priznanie 27-ročného 



muža k vražde svojej snúbenice,“ opisujú s odstupom takmer troch rokov vyšetrovatelia z Úradu inšpekčnej 
služby, ktorých na jeseň 2016 privolali k prípadu zmiznutej mladej ženy. 

Keďže existovalo podozrenie, že ju zavraždil jej snúbenec, aktívny príslušník Policajného zboru, prípadu sa 
postupne chopilo hneď niekoľko profesionálov uvedenej zložky ministerstva vnútra. Lebo napriek mnohým 
predsudkom sa inšpekcia skutočne venuje aj závažným kauzám. V tomto prípade sa do je j pozornosti dostal 
príslušník služobne zaradený do pohotovostnej motorizovanej jednotky, takzvanej péemjéčky, v Spišskej Novej 
Vsi. 

„Prvýkrát nás kontaktovali v sobotu okolo siedmej hodiny ráno. Už vtedy sa črtalo podozrenie, že policajt sa 
mohol dopustiť závažného činu. Postupne sa podarilo zozbierať dostatok dôkazov na to, aby sme do 24 hodín 
nielen poznali meno podozrivého, ale on sa aj priznal, že zabil svoju snúbenicu a jej tela sa zbavil, dá sa povedať, 
brutálnym spôsobom,“ konštatujú vyšetrovatelia z inšpekčnej služby. 

Vystrašený otec: Spomínaných 24 hodín sa začalo rátať na prelome piatka 30. septembra a soboty 1. októbra 
2016, keď na obvodné oddelenie v Spišskej Novej Vsi spoločne dorazil otec 26-ročnej Alexandry a jej snúbenec 

Marek. Mladší prišiel nahlásiť svoje prepadnutie, starší zmiznutie dcéry, ktorá sa mala o niekoľko hodín vydávať. 
Bol veľmi znepokojený, pretože také čosi nikdy neurobila. Veď mladí mali iba rozviezť koláče a Sašky niet! 
Neprišla domov k rodičom, kde mala stráviť predsvadobnú noc, nedvíhala telefón a už nereaguje ani na 
esemesky. So synom, teda Saškiným bratom, ju už aj hľadali po celom meste, u kamarátok, známych, ale nič. 
Jednoducho zmizla! Naozaj sa o ňu boja, lebo ona nie je nejaký nezodpovedný živel, ale spoľahlivá mladá žena, 
ktorá práve doštudovala právo. A, navyše, tuto jej nastávajúci, mimochodom, príslušník polície, u nich doma 
okolo 22.45 zazvonil a museli ho ratovať, taký bol doráňaný. Vraj ho na parkovisku ktosi prepadol. Vysvetľoval 
nešťastný otec službukonajúcim policajtom. 

Tí pozreli raz na jedného, potom na druhého muža a začali konať. Žiadne výhovorky typu, veď ona sa ozve, to 
sa stáva, počkajme ešte. Žiadna nevesta na úteku. Policajtom došlo, že ide o vážnu vec. Rozbehli hneď dve 
akcie - jednu na hľadanie stratenej Sašky, druhú na vypátranie neznámeho útočníka, ktorý napadol ich kolegu z 
péemjéčky. Veď to nie je len tak, zbiť kdesi pod rúškom tmy príslušníka polície, hoci aj v civile. Treba to riadne 
prešetriť. Policajti tušili, že ich čakajú krušné chvíle. 

Všímavý technik: Nuž a zatiaľ čo jedna skupina venovala plnú pozornosť nešťastnému otcovi, druhá sa 
vybrala do terénu s prepadnutým kolegom. Potrebovali zdokumentovať všetko potrebné. Nielen jeho zranenia 
nad kolenom ľavej nohy a na ruke, ale expertíze museli podrobiť aj oblečenie, ktoré mal v čase útoku na sebe. A 
keďže medzitým sa stihol prezliecť, neostávalo im iné, ako vyraziť do spoločného bytu mladej dvojice. Práve tam 
Marek po údajnom útoku nechal zakrvavené oblečenie ležať na kope. 

Keď policajti prišli na miesto, všetko vyzeralo v poriadku. Byt bol uprataný, vo vzduchu bolo cítiť, že je čerstvo 
prerobený, vymaľovaný. A práve táto skutočnosť v istom momente zneistila kriminalistického technika. Jeho 
pozornému oku totiž neušli zvláštne striekance na stene v obývacej izbe. Pripomínali krv, ale je to možné? Veď k 
útoku vraj došlo na parkovisku a nie v byte! Čo sa to deje? Technik nenápadne pošepol svoj postreh prítomnému 
policajtovi, čím spustil lavínu prvých podozrení. Verzia policajta Marka začala mať prvé trhliny. 

Vyšetrovací tím musel zmeniť taktiku. Aj otázky nabrali iný charakter, keďže bolo veľmi pravdepodobné, že 
pred nimi stojí muž zodpovedný za zmiznutie svojej snúbenice. Striekance na stene neznačili nič dobré a policajti 
to vedeli. Nemohli urobiť chybu, museli konať rozvážne. Okrem iného informovať kolegov z inšpekcie, ktorí 
vyšetrujú trestnú činnosť, ak je podozrenie, že sa jej dopustil príslušník polície. 

Mozaika dôkazov: V tomto prípade bolo - a čoraz silnejšie. „Podozrivé bolo už to, že policajt svoje prepadnutie 
okamžite nenahlásil. Vlastne ho prinútil až otec snúbenice. Potom si technik všimol striekance na stene čerstvo 
vymaľovaného bytu, no a v momente, keď sme dostali k dispozícii kamerové záznamy z bytovky, kde mala 
dvojica spoločný byt, suverénna verzia podozrivého bola úplne spochybnená,“ približujú vyšetrovatelia z 
inšpekčnej služby. 

Ako mladý policajt udalosti toho piatkového večera opisoval? Dookola vykladal to isté - so snúbenicou 
rozvážali koláče, potom ju vysadil pred domom, kde žili jej rodičia, lebo tam sa Saška chystala prespať. On sám 
sa na svojom aute vrátil do ich spoločného bytu na Kováčskej ulici. Keď na parkovisku vystúpil, vozidlo zamkol a 
ako odchádzal smerom k vchodu bytovky, periférne si všimol, že spoza kotolne vychádza nejaká osoba. Bol to 
muž, ktorý ho bez slova bodol do ľavej nohy a potom jednoducho ušiel. No a jemu ako policajtovi z péemjéčky v 
tej chvíli fakt ani nenapadlo ohlásiť celú záležitosť na najbližšie oddelenie. Vôbec sa mu nezdalo divné ani 
podozrivé, že do neho v noci ktosi len tak pichol nožom. Veď sa mu nič vážnejšie nestalo, tak čo? Išiel domov, 
prezliekol sa a bolo vybavené. 

Lenže vyšetrovateľom sa začali zbierať nespochybniteľné dôkazy o tom, že policajt Marek nehovorí pravdu. „V 
istom štádiu už bolo len otázkou času, kedy sa zlomí,“ vracajú sa k sledu udalostí z jesene 2016. 

Došlo k tomu v okamihu, keď vyšetrovatelia získali kamerový záznam z bytovky na Kováčskej ulici. Keď si 
príslušníci z inšpekcie pustili nahrávku z inkriminovaného času, chvíľu neboli schopní slovka vyriecť. Pred očami 
sa im odohrávala scéna, ktorú si pre istotu pustili viackrát. Bol na nej viditeľne zachytený Marek, ako s vypätím 
všetkých síl k vchodovým dverám po zemi ťahá zjavne čosi ťažké, zabalené v bielej plachte. Následne náklad 
naložil do auta pristaveného tesne k vchodu paneláka. „Podozrivého to zaskočilo. Na kamery úplne zabudol. Jeho 
prvá reakcia bola, že išlo o stavebný odpad, ktorý ešte nestihli odniesť po rekonštrukcii,“ opisujú vyšetrovatelia, 
podľa ktorých mal v čase skutku tak trochu šťastie. Zo záznamu vyplynulo, že len dve minúty potom, ako Marek 
naložil balík do auta, vošiel do vchodu jeden z obyvateľov paneláka. Na otázku, čo by sa podľa vyšetrovateľov 
mohlo stať, keby páchateľa niekto prekvapil, dostávame odpoveď, že ťažko povedať. Prihliadnuc na rozpoloženie, 
v akom sa nachádzal, vraj nemožno nič vylúčiť. 



Ani verziou o vynášaní stavebného odpadu sa však Markovi nepodarilo vyvrátiť silné podozrenia. Lebo zvyšky 
po majstroch nezanechávajú krvavé stopy a takých bolo v paneláku naozaj dosť. Krvavých ťahancov jasne 
mapujúcich, kadiaľ Marek náklad v bielej plachte presúval. 

Priznanie: To už mali vyšetrovatelia páchateľa takpovediac na lopate. Naplno na neho udreli dookola sa 
opakujúcimi otázkami - kde, kedy, prečo, ako. Marek sa napokon pod ťarchou dôkazov zlomil. Zhruba v čase, keď 
by za normálnych okolností hovoril áno svojej nastávajúcej, on začal rozprávať, ako brutálne ju zavraždil v ich 
spoločnom byte. Vraj sa v piatok večer pohádali v kuchyni, Saša sa mu otočila chrbtom a odkráčala do obývačky. 
Jeho v tom momente pochytila zlosť, zobral z linky prvý nôž, ktorý mu prišiel pod ruku, vybehol za ňou a potom už 
len bodal, bodal a bodal. Ako besný, ako zmyslov zbavený. Až kým nevydýchla naposledy. Ani si nevšimol, že pri 
tom zranil aj sám seba. 

„Sašku zavraždil v afekte, ale nasledujúce kroky už robil premyslene, aby v čo najväčšej možnej miere odvrátil 
podozrenie. Telo mŕtvej snúbenice zabalil najskôr do igelitu, aby zabránil priesaku krvi, potom do stolového 
prestierania a nakoniec do posteľnej plachty. Potom ho vytiahol z paneláka, naložil do kufra auta a vyviezol do 
iného okresu, ba aj kraja, konkrétne do Levočskej Doliny. Po ceste však ešte zastavil na benzínovej pumpe, kde 
kúpil kanister a doň tri litre benzínu. V uvedenej lokalite telo vybral, hodil pod kríky a zapálil. Potom upratal byt, 
kde došlo k vražde, a Saškine veci ako kabelku, telefón, kľúče, ale i zakrvavené utierky a uteráky rozhádzal na 
niekoľko miest v okolí Spišskej Novej Vsi,“ opisuje desivé okamihy vyšetrovateľ, ktorému ich v sobotu 1. októbra 

2016 pod ťarchou dôkazov bez akýchkoľvek emócií vyrozprával mladý policajt Marek Barník. 
Neznámy dôvod: Rovnako sa správal na mieste, kde policajti našli Saškino telo zohavené na nepoznanie. 

„Doteraz ho vidím, ako tam stojí s putami na rukách a bez akýchkoľvek emócií nám ukazuje, odkiaľ prišiel, kde 
zastavil, kade telo ťahal…“ zmĺkne vyšetrovateľ. Po chvíli dodáva, že ho chlad páchateľa zaskočil. „Veď sa mali v 
ten deň brať, všetko bolo pripravené… Keby ste videli rodičov obete… Bolo to naozaj ťažké,“ spomína 
vyšetrovateľ s dlhoročnou praxou, ktorý priznáva, že nielen jeho dodnes ťaží jedna vec. Marek Barník nikdy 
neprezradil dôvod hádky, ktorá ho vytočila natoľko, že sa z neho stalo vraždiace monštrum. 

„Nepovedal to ani prizvaným znalcom z odboru psychológie a psychiatrie. Dodnes nevieme, čo sa vlastne 
stalo, a nevedia to ani nešťastní rodičia,“ uzatvára vyšetrovateľ. 

Chcel ísť na slobodu: Marek Barník už za svoj strašný skutok právoplatne pyká. Súd ho poslal na 23 rokov za 
mreže. V momente vyrieknutia rozsudku sa vrah rozplakal. Nie však od ľútosti nad vykonaním ohavného činu, 
nad tým, že pripravil o život jedno úžasné žieňa. Prišlo mu ľúto samého seba! Dúfal totiž, a to úplne vážne, že ho 
súd oslobodí. Lebo, ako vysvetľoval jeho advokát, všetci sú proti nemu zaujatí vrátane senátu. A Marek, 
nešťastník jeden, len konal v stave zníženej príčetnosti, čo je poľahčujúca okolnosť hodná oslobodenia. 
Samozrejme, advokát iba vykonával svoju prácu, ale pozrel sa v tom momente hoci len na malý okamih do 
uslzených očí Saškiných rodičov a brata sediacich v súdnej sieni? 

Foto: 
Oznámenie: V čase, keď sa mal konať obrad, rozprával „ženích“ vyšetrovateľom, ako kruto sa zbavil tela 

svojej nastávajúcej 
Dvojica: Marek a Saška ešte ako šťastný pár. 
Svadobné šaty: Deň pred svadbou viseli pripravené v byte u rodičov. Saška si ich už nestihla obliecť. 
Vrah: Marek Barník brutálne zabil svoju snúbenicu pár hodín pred svadbou. Po vyrieknutí rozsudku sa 

rozplakal. Chcel sa totiž dostať na slobodu 
Súdne pojednávanie: Bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky Marek, pripravil o život svoju 

snúbenicu Alexandru. Na snímke sprava Alexandrini rodičia. 
Spálil ju: Dobodaného tela sa chcel Marek Barník zbaviť tak, že ho polial benzínom a zapálil v Levočskej 

Doline. Tam ho neskôr bez akejkoľvek emócie ukázal policajtom. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. V LENARTOVE TRIUMFOVALI MLYNÁR A FARKAŠOVÁ 
[27.08.2019; Noviny Východu; šport; s. 29; Danica Božová] 

 
 

BEH 
Beh ku Kráľovej studni v Lenartove napísal druhú augustovú nedeľu už svoju ôsmu kapitolu. Triumf si pripísali 

Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry a Alena Farkašová z AC Michalovce. Spokojnosť s pretekmi vyjadril aj ich 
riaditeľ Marián Dudra. 

LENARTOV Beh ku Kráľovej studni v Lenartove napísal druhú augustovú nedeľu ôsmu kapitolu. Na štart trate 
dlhej 8,4 km s prevýšením 380 m vedúcej terénom od obce Lenartov ku Kráľovej studni sa postavil rekordný 
počet 113 pretekárov z rôznych kútov Slovenska, čo predstavovalo účastnícky rekord. 

Víťazom bývalý reprezentant v behu na lyžiach 
Cieľovú pásku ako prvý preťal trojnásobný účastník zimných olympijských hier (2010, 2014, 2018) 31-ročný 

bývalý slovenský reprezentant v behu na lyžiach Peter Mlynár z ŠKP Vysoké Tatry. Hoci profesionálnu kariéru 
pretekára na jar 2018 zavesil na klinec, so športovaním neprestal. Trénuje už iba pre radosť, avšak víťazí takmer 
všade, kde príde. Na Kráľovu studňu dobehol v dusnom horúcom počasí po sólo behu za 33:44 min, čo je iba 12 
sekúnd za traťovým rekordom Jaroslava Szaba z TJ Obalservis Košice, utvoreným v roku 2017 za ideálnych 
bežeckých podmienok – vtedy bolo bezvetrie, pod mrakom a 16 stupňov Celzia. 



„Som rád, že som tu bol. Opäť som videl nové miesto. Trať som nepoznal, takže som vyletel tak, aby som si 
dobre zapretekal sám so sebou. V závere mi už dochádzali sily. Vôbec ma nemrzí, že som neprekonal traťový 
rekord – veď ja som ani nevedel, akú hodnotu tento rekord má,“ dodal po dobehnutí sympatický víťaz, ktorý si 
počas celého roka popri zamestnaní užíva športovanie pre potešenie. Po striebro s vyše trojminútovou stratou si 
dobehol oddielový kolega víťaza, o šesť rokov starší Ondrej BenkaRybár. Bronz v celkovom poradí si na Spiš 
odniesol 43-ročný Tomáš Kamas, ktorý potvrdil paradox veku. Zároveň mu patrilo i prvenstvo v kategórii od 40 do 
49 rokov. V ďalších mužských veteránskych kategóriách dominovali Štefan Rácz z KOB Kysak (od 50 do 59 
rokov), Pavol Jankech z Púchova (od 60 do 69 rokov) a Peter Pribičko z Košíc (od 70 rokov). 

Medailové paradoxy veku u žien na pokračovanie 
Medzi ženami dominovali vekom veteránky, ktoré v absolútnom poradí bez rozdielu veku obsadili celý stupeň 

víťazov. Najrýchlejšie na Kráľovu studňu vybehla 35-ročná Alena Farkašová z Michaloviec, ktorá obhájila 
prvenstvo z vlaňajška. 

„Bola som tu aj vlani, preto som trať poznala. Som tu s rodinou, mojou psychickou podporou je dcéra. Bežalo 
sa mi dobre – aj vlani, aj teraz. Časovo to neviem porovnať, pretože minuloročný výkon si nepamätám,“ dodala 
sympatická víťazka, ktorá sa oproti minulému roku zrýchlila o 32 sekúnd. 

Druhú priečku vybojovala čerstvá štyridsiatnička Tonka Kožušková (Čergov run), ktorá za víťazkou zaostala o 
dve a pol minúty. Bronz v celkovom poradí vybojovala 56-ročná dvojnásobná babička Sviťanka Danica Božová v 
drese Bežeckého klubu Poprad, ktorá nedala šancu ďalším pretekárkam mladším o jednu, ba i dve generácie. 
Zároveň suverénne zvíťazila v kategórii od 50 rokov. Kategóriu od 60 rokov prekvapujúco ovládla Zlatka 
Semanová z Košíc, ktorá deň predtým absolvovala Rajecký maratón v náročnom horúcom a dusnom počasí. 

Najstarší pretekár mal 78 rokov 
„V minulosti som behával maratóny. V súčasnosti trénujem 10 – 15 km denne. Najradšej behávam v lese na 

hríby. Musím dobehnúť skôr, aby ich niekto iný nepozbieral,“ dodal s úsmevom najstarší účastník podujatia Jozef 
Gduľa z Klubu dôchodcov Malcov, ktorý v kategórii od 70 rokov obsadil tretiu priečku. 

Veľká spokojnosť riaditeľa pretekov 
„Traťový rekord síce nepadol, ale bola tu úžasná konkurencia. Najviac ma potešilo, že sa tu zišla veľmi dobrá 

bežecká komunita pretekárov rôzneho veku i výkonnostnej úrovne a prialo nám nádherné slnečné počasie. 113 
účastníkov svedčí o každoročnom stúpajúcom záujme o tento beh. Som veľmi spokojný,“ vyjadril sa riaditeľ 
pretekov Marián Dudra. 

Súčasť Čergovského pohára 
Beh ku Kráľovej studni bol súčasťou Čergovského pohára ako jeho tretie kolo. Prvé dva diely bežci 

absolvovali začiatkom leta, záverečné dve podujatia pre nich organizátori chystajú na jeseň – Hornotoryský 
horský beh Demiankou koncom septembra a Beh hrebeňom Čergova v závere októbra. Hodnotení budú tí bežci a 
tie bežkyne, ktoré z piatich častí absolvujú aspoň štyri. 

Výsledky: 
Muži: 1. Peter Mlynár – ŠKP Vysoké Tatry – 33:44 min., 2. Ondrej Benka-Rybár – ŠKP Vysoké Tatry – 36:52 

min., 3. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 37:23 min. Ženy: 1. Alena Farkašová – AC Michalovce – 

46: 52 min., 2. Tonka Kožušková – Čergov run – 49:28 min., 3. Danica Božová – Bežecký klub Poprad/ Svit – 
50:51 min. Danica Božová 

Foto: 
Najrýchlejšie ženy (DB) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[27.08.2019; Turčianske 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] 

 
 

5. SPIŠIACI ODŠTARTOVALI PRÍPRAVU AJ S POSILAMI 
[27.08.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 28; Jabub Bobovič] 

 
 

Extraligoví basketbalisti Spišskej Novej Vsi odštartovali počas uplynulého týždňa prípravu na nový ročník 

SBL. V mužstve nastali viaceré zmeny. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves začali minulý týždeň s prípravou na novú sezónu najvyššej 

slovenskej basketbalovej súťaže. V družstve dospelých nastal počas letnej prestávky veľký prievan. 
Príprava prebehne v domácich podmienkach 
Spišiaci odštartovali letnú prípravu pod vedením trénera Ericha Korfantu len uplynulý týždeň. „Prípravu na 

novú sezónu sme odštartovali v pondelok 19. augusta. Prebiehať bude v domácich podmienkach. Okrem 
športovej haly budeme využívať aj okolitú prírodu. Celkovo absolvujeme sedem prípravných stretnutí. Postupne 
sa stretneme s viacerými družstvami najvyššej súťaže, spomeniem Prievidzu, Handlovú či Lučenec. Okrem nich 
bude v polovici septembra naším súperom aj poľský Lancut, s ktorým sa stretneme v rámci dvojzápasu,“ prezradil 
na úvod generálny manažér BK 04 AC LB Spišská Nová Michal Buza. 

Korfanta bol prvou voľbou 
Po skončení uplynulej sezóny riešili na Spiši aj trénerskú otázku. Podľa slov manažéra Buzu bol prvou voľbou 

Erich Korfanta, ktorý s družstvom dokončil uplynulú sezónu. „Veríme, že si od trénera Bitizanisa odniesol dobré 
veci a prenesie ich do nasledujúcej sezóny. Vzhľadom na to, že pozná klub dokonale, veríme, že spolu s 
mužstvom, ktoré bude predvádzať dobrú hru, privedie do haly čo najviac fanúšikov. Zároveň veríme, že 
basketbal, ktorý bude družstvo pod jeho vedením hrať, bude atraktívny a úspešný.“ 

Do mužstva by neradili zasahovali, okolnosti však robia svoje 
Okrem zmeny na poste trénera riešili v Spišskej Novej Vsi aj viacero zmien týkajúcich sa hráčskeho kádra. A 

to nielen po skončení sezóny, ale aj počas nej. Výrazné zásahy do kádra nevplývali práve najlepšie na jeho 
kontinuitu. „Žiaden klub nezačína sezónu s tým, že bude meniť hráčov. To sme nemali v pláne v minulej sezóne a 
taktiež to v pláne nemáme ani teraz. Šport je však v tomto smere veľmi špecifický. Stačí zranenie, pokles formy či 
osobné problémy a zmena musí prísť či sa nám to páči, alebo nie,“ prezradil na margo viacerých zmien Buza. Čo 
sa týka zloženia kádra pre budúcu sezónu, v tomto smere majú na Spiši jasno. Mená nových hráčov prezradili len 
nedávno. „Súpisku máme už v podstate uzavretú. Okrem hráčov, ktorých sme avizovali, posilnili naše družstvo, 
pribudli do kádra ešte aj Kanaďana Justus Alleyn a Slovák Milan Vago, ktorý by mal vystužiť podkošový priestor. 
Verím, že tento tím bude konkurencieschopný, má na to, aby priniesol našim fanúšikom množstvo dôvodov na 
radosť. 



Návrat Nottageho, Američana získajú ľahšie ako Slováka 
Veľkou posilou by mal byť aj americký rozohrávač Eric Nottage, ktorý strávil v klube aj určitú časť uplynulej 

sezóny, avšak neskôr musel odísť pre rodinné dôvody. „Sme veľmi radi, že sa nám s Ericom podarilo dohodnúť. 
Očakávame od neho, že bude lídrom družstva. Zároveň však musím podotknúť, že u nás to vždy bolo o kolektíve, 
nie o jednotlivcoch.“ A aké ťažké je dnes dotiahnuť hráča jeho kvalít, prípadne hráčov zo Spojených štátov na 
východ Slovenska? „Musím povedať, že na Slovensko nie je absolútne žiaden problém dotiahnuť hráčov zo 
zahraničia, ani zo Spojených štátov amerických. Trh s americkými hráčmi je naozaj obrovský a je z čoho vyberať. 
Slovenská basketbalová liga ponúka veľkú šancu buď začať s profesionálnou kariérou, alebo si pomocou nej 
otvoriť dvere do lepších súťaží. Z mojich skúsenosti s týmito hráčmi môžem povedať, že sa väčšina zahraničných 
hráčov u nás cíti dobre. Viacerí sa dokonca aj vracajú, napríklad aj Eric Nottage, ktorý u nás pôsobil v uplynulej 
sezóne. Naopak, obrovským problémom je trh so slovenskými hráčmi, ktorých je ako šafránu a kluby sa o nich 
doslova bijú,“ dodáva svoj postreh Buza. 

Dvojica odchovancov posilnila konkurenciu 
Okrem príchodov zaznamenali na Spiši aj viaceré odchody. Klub opustili aj odchovanci Adam Antoni a Martin 

Majerčák. Obaja zamierili do konkurenčnej Prievidze. „Po sezóne opustili náš klub viacerí kvalitní hráči. Najviac 
nás mrzí odchod dvojice odchovancov, Adama Antoniho a Martina Majerčáka. Boli by sme veľmi radi, ak by ostali 
v Spišskej Novej Vsi, ale bolo cítiť, že potrebujú zmenu. Zároveň sme však radi, že sme ich vychovali pre 

potreby kvalitnejšieho klubu. Obom im držím palce, aby mali kvalitnú sezónu a aby si mohli povedať, že to bol 
správny krok v ich basketbalovej kariére. Ďalšou citeľnou stratou bol odchod Viktora Juríčka do Levíc. Strávil u 
nás tri sezóny, počas ktorých urobil riadny progres. Sme presvedčení o tom, že má kvalitu na to, aby si zahral aj v 
zahraničí. Čo sa týka zahraničných hráčov, najviac nás mrzí odchod Johna Florveusa. Hráča jeho kvalít je veľmi 
ťažké dostať na Slovensko a zároveň ho nahradiť,“ pokračuje ďalej Buza. 

Podporujú charitatívne projekty 
Počas uplynulého týždňa sa basketbalisti Spišskej Novej Vsi zúčastnili Avon pochodu, ktorý má upozorniť na 

prevenciu rakoviny prsníka. „Zúčastňujeme sa ho už niekoľko rokov. Sme veľmi radi, že takto môžeme podporiť 
dobrú vec. Už niekoľko rokov spolupracujeme aj s domom Charittas, kde sa naši hráči pravidelne stretávajú s 
deťmi a deti chodia k nám do haly na basketbal. Minulú sezónu sme urobili v hale zbierku plyšákov, ktoré chalani 
odovzdali deťom v nemocnici. Verím, že podobných dobrých skutkov budeme aj túto sezónu môcť vykonať ešte 
viac. Za klub môžem povedať, že určite podporíme každú dobrú myšlienku,“ dodal na záver Buza. 

Jabub Bobovič 
[Späť na obsah] 

 
 

6. BAVILI SA NA JARMOKU 
[27.08.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 6; Mária Dudová-Bašistová, TASR, Michaela Miňová, 

SIT] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Obľúbené podujatie Dni mesta Spišská Nová Ves návštevníkom opäť ponúklo bohatý kultúrny program. Deti 

si mohli pozrieť rozprávky „Dračí príbeh“ a „Luciin príbeh“ v podaní Bábkového divadla spod Spišského hradu. 
Skupina historického šermu Žoldnieri sa predstavila poučným vystúpením zo 16. storočia s názvom „Majstri 
šermu“ a „Landsknechti“. Deti i dospelí sa mohli tešiť na zaujímavú ohňovú šou, o ktorú sa postarala Divadelná a 
šermiarska spoločnosť Aramis. Chýbať opäť nemohlo ani vystúpenie spišskonovoveskej Skupiny historického 
šermu JAGO či divadelné predstavenie v podaní Divadla teatrálnej skratky. Súčasťou podujatia Dni mesta bol aj 
24. trh ľudových remesiel. Predstavilo sa na ňom viac ako sto remeselníkov. Návštevníci trhu si mohli kúpiť 
zaujímavé výrobky a tiež zblízka pozrieť ukážky spracovania ľanu, keramiky či prácu kováča. Atmosféru celého 
podujatia nepochybne dotvárajú hudobné vystúpenia. V piatok sa námestie rozozvučalo tónmi ranostredovekej 
hudby Prastrom. Večer sa o dobrú náladu postarala obľúbená spišskonovoveská kapela Karavana, v sobotu to 
bol spevák Róbert Opatovský. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[27.08.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; Vzdelanie a vzdelávanie; s. 19; 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] 

 
 

8. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[27.08.2019; Kysucké noviny; TRH PRÁCE A VZDELÁVANIE; s. 21; 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. Foto zdroj: rezort školstva 

[Späť na obsah] 

 
 

9. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[27.08.2019; Oravské 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. foto:rezort školstva 

[Späť na obsah] 

 
 

10. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[27.08.2019; Topoľčianske noviny; Vzdelanie A Vzdelávanie; s. 15; 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] 

 
 

11. PROJEKT MOŽNO UPLATNIŤ V KTOREJKOĽVEK NAŠEJ ŠKOLE 
[27.08.2019; Prešovské noviny; VZDELANIE A VZDELÁVANIE; s. 15; Marcela Ballová] 

 
 

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. 
Marcela Ballová 
—- 
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. 

[Späť na obsah] 



 
 

12. JOZEF KUBÁNI SI CHCE V BUDÚCNOSTI POSVIETIŤ AJ NA STRÁŽOVSKÉ 

VRCHY 
[27.08.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; ROZHOVOR; s. 26; Peter Martinák] 

 
 

Túžil zmeniť svet, vyviazol z alkoholovej závislosti, našiel cestu k vlastným synom. Bojuje s veternými mlynmi, 
roztápa ľady, občas spustí lavínu. Jozef Kubáni. 

Horám sa profesijne venujete takmer dvadsať rokov. Netajíte, že vás veľa naučili. Čo konkrétne? 
Naučili ma najprv premýšľať, až potom konať. A tiež pokore. Keď človek prestrelí, hory mu to rýchlo vrátia. V 

Tatrách som zmenil pohľad na svet. Za toto poznanie vďačím aj ozajstným horalom - napríklad chatárovi spod 
Rysov Viktorovi Beránkovi, záchranárovi Jarovi Švorcovi alebo Peťovi Šperkovi, ktorého zavraždili pod Nanga 
Parbatom. 

Práve oni ma dokázali naučiť najdôležitejšie veci a dostať na zem, pretože občas som býval dosť nafúkaný 
reportér. 

Zmenili sa podľa vás za ten čas aj naše veľhory? 
Erózia síce funguje, ale hory sa nemenia. Menia sa len ľudia, ktorí do nich chodia. Nechcem generalizovať, 

ale množstvo turistov dnes chodí do hôr z nesprávnych dôvodov. Niekedy mám pocit, že tam nejdú kvôli 
osobnému prežitku, ale skôr z nejakých módnych pohnútok. Riešia tam také hlúposti, že čo má kto oblečené, kde 
to kúpil, koľko to stálo a podobne. 

Rozhodnutie o zmene vášho pracovného rajónu vyzerá byť definitívne. Dá sa povedať, že uzatvárate jednu 
životnú etapu? 

Svojím spôsobom áno. Ale Tatry neopúšťam, len sa im budem venovať menej. Postupne nadobúdam pocit, 
že som povedal všetko, čo som povedať chcel. Sťahujem sa do Zvolena a myslím si, že diváci ocenia, keď sa 
budem venovať aj iným pohoriam. Z Tatier už plánujem nosiť iba také vychytávky. Dozrel čas, že v tomto prípade 
menej bude viac. 

Zhovárame sa v knižnici, spýtam sa teda trochu obrazne - zostala vám, napriek všetkému, vo Vysokých 
Tatrách nejaká nedočítaná kniha? 

Jasné. Ale ide skôr o moje súkromné iniciatívy, napríklad Ostrý štít či Vidlový hrebeň. Či z toho prinesiem aj 
nejakú reportáž, teraz ešte neviem. 

Spomeniete si, či vás spoločné zážitky viažu aj s turistami z trenčianskeho regiónu? 
Viackrát som sa stretol s istým trenčianskym turistickým klubom, dokonca mám doma nášivky, ktoré mi jeho 

členovia venovali. Na Trenčín mám slabosť. Mesto sa mi páči, navštívil som ho viackrát, v mladosti som tu mal 
známosť. 

Poznáte bližšie aj okolitú prírodu? 
Priznám sa, že nie. Ale je šanca, že ju budem podrobnejšie sledovať. Špeciálne Strážovské vrchy, odkiaľ mi 

kamarát poslal pár fotografií. Okrem krás však chcem spoznať aj problémy. 
Prv než ste začali prinášať reportáže z Tatier, ste sa venovali politike, organizovanému zločinu a občianskym 

témam. Čo vás priviedlo do vysokohorského terénu? 
Ako novinár som začínal v žilinskej televízii Sever, ktorá už neexistuje. Pritom som pracoval pre niekoľko 

týždenníkov, pre Český rozhlas som dokonca robil týždenné politické súhrny. Vtedy som si naivne myslel, že 
reportážami zmením svet. Po mafiánskych praktikách v deväťdesiatych rokoch sa ma zmocnil pocit márnosti. 
Stále však verím, že poslanie novinára spočíva v poukazovaní na neprávosti a pomáhaní spravodlivosti. Do 
Tatier som sa dostal náhodou, keď ma poslali zaskočiť za kolegyňu na symbolické odomykanie dolín. 

Aké atribúty musí obsahovať téma, ktorá na miesto činu priláka Jozefa Kubániho s mikrofónom a kamerou v 
ruke? 

Moje reportáže vznikajú buď ako priama reakcia na aktuálne dianie, alebo dávam do kontextu súvislosti 
ohľadom turizmu, ochrany prírody a bezpečnosti na horách. Na základe príbehu, ktorý si zvyčajne sám 
vystaviam, sa takto snažím vyrobiť edukačnú reportáž, ktorá má aj zábavné prvky. Robím aj reportáže zo 
zúfalstva, čiže vyrazím do terénu a idem dovtedy, kým mi niečo nezíde na um. Občas z toho vzniknú pekné veci. 
Čím vyššie v horách idete, tým zaujímavejších ľudí stretnete. No stáva sa, že ako vyleziem, tak zleziem a len si 
užijem hory. 

O vašej práci detailne vypovedá publikácia „Z Tatier Jožo Kubáni“. Odkiaľ vzišiel podnet k jej napísaniu? 
Kniha vznikla na popud vydavateľstva a môjho šéfa, ktorí dospeli k názoru, že už mám čo písať. Ja som o tom 

až tak presvedčený nebol, lebo tie zážitky sú z môjho pohľadu také normálne. Ale občas sme robili naozaj psie 
kusy. Zatiaľ sa dozvedám, že je to presne také, aké som chcel - že si pri tom ľudia odpočinú, zasmejú sa, 
dozvedia sa niečo o práci, ktorú robím, a možno si aj uvedomia niektoré súvislosti ohľadom ochrany prírody a 
našich hôr. 

Tieto súvislosti divákom predkladáte ozaj originálne. Kvôli reportáži ste neváhali skočiť padákom, chodiť v 
lodičkách, absolvovať kaskadérske kúsky či plávať so žralokmi… 

Je to môj štýl práce. Skôr, než niečo poviem o určitej komunite, potrebujem zažiť, o čom vlastne je. Tak to 
bolo aj v prípade horských nosičov alebo parašutistov. Paradoxne, hneď pri mojom prvom zoskoku v Spišskej 
Novej Vsi sa mi zamotal padák. Urobil som rekord letiska, pristával som na 160 metroch. Našťastie, žijem. 



Lodičkami som upozornil na fakt, v čom všetkom ľudia chodia do hôr. Mal som tiež obdobie, keď ma bavilo 
mrznúť - vytvoril som slovenský rekord v sedení v snehu. No to bol kúsok, kde zdravý rozum nebol úplne pri 
mne… 

Čitatelia možno nevedia, že na mále ste tiež mali, keď ste dali košom Vladimírovi Mečiarovi v období jeho 
najväčšej slávy. 

Bol som na rozmedzí, či sa venovať politike alebo prírode. Pán Mečiar vtedy bežne neposkytoval interview. 
Dostal som asi hodinový priestor. Moja podmienka bola, že si nebude vyberať otázky. Po pár minútach rozhovoru 
prišiel telefonát z Demänovskej doliny, že medveďa, ktorého sme prenasledovali päť týždňov, sa podarilo objaviť. 
Exkluzivita pána Mečiara sa v tom momente skončila. Zbalili sme sa a odišli. Neviem, či by reportáž s ním mala 
taký úspech ako tá, ktorá sa nám napokon podarila s medveďom Miškom. Z lesa za chatou Björnson som ho 
vylákal na čokoládu. Keď mi došli aj lentilky, maco zaútočil. Našťastie sme s kameramanom stihli skočiť do auta a 
ujsť. 

Čo vás v roku 2005 motivovalo k prebrodeniu Dunajca, ktoré sa zvrtlo na boj o život? 
Dunajec sme prekračovali každý rok s cieľom upozorniť orgány poľskej aj slovenskej samosprávy na 

vyznačený priechod na mapách. Keď tam turisti prišli, zostali prekvapení, že sa ďalej nedostanú. V osudnom máji 
2005 bolo vonku asi šesť stupňov, pršalo. Keď mi voda začala podrážať nohy, prítomní si mysleli, že žartujem. 
Kameraman mi povedal, že uverili, až keď ma videli plávať dolu prúdom ako kus dreva. Ochablo mi svalstvo, 
upadol som do kómy. Lekári mi potom vraveli, že keby voda nebola ľadová, dnes by som nevedel povedať súvislú 
vetu. Bola to hlúposť, ale dosiahli sme cieľ! O rok lávku začali stavať. 

Vaše televízne výstupy sú neraz v rozpore aj s návštevným poriadkom TANAP-u, umožňujúcim pohyb mimo 
turistických a náučných chodníkov od 16. júna do 31. októbra len v sprievode osôb, ktoré majú patričnú odbornú 
spôsobilosť. 

To je citlivá téma a večná vojna. Vysoké Tatry majú približne šesťsto štítov, veží, ihiel. Pre bežných turistov je 
ich sprístupnených osem, resp. deväť, čo je podľa môjho názoru málo. Koncentráciou ľudí dochádza k erózii 
kopcov aj dolín. V zahraničí neexistuje žiadny národný park tohto typu, kde by ľuďom zakazovali chodiť na kopec, 
alebo by turisti museli ísť na štíty s horským vodcom za nie malé peniaze, navyše ako ovečky za niekým, kto ich 
ťahá na špagáte a oni sa spoliehajú len na neho. Takže so Štátnou ochranou prírody som občas na nože. Pre 
mňa osobne hory znamenajú jednak vnútornú slobodu, ale aj slobodu pohybu. 

Zaplatili ste za toto presvedčenie nejakú daň? 
Dostal som pokuty, dokonca nemalé a veľa. Napriek tomu nemám žiadne výčitky svedomia, lebo prírodu si 

vážim a chránim ju. Ak má Štátna ochrana prírody iný názor, je to jej vec. Môj protiargument je, že vidím, ako sa 
vo Vysokých Tatrách rúbu lesy v 5. stupni ochrany, ako tam papaláši lietajú vrtuľníkom a podobne. Keď to však 
títo ľudia majú odobrené výnimkami, všetko je v poriadku a aj kamzíky to určite tolerujú. 

VIZITKA 
Jozef Kubáni 
narodil sa 6. 7. 1964 k literatúre ho priviedla mama učiteľka ako televízny redaktor sa preslávil originálnymi 

reportážami z Vysokých Tatier štyrikrát získal cenu v diváckej ankete Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) vlani 
mu vyšla knižná prvotina „Z Tatier Jožo Kubáni“, do života ju symbolicky uviedli vodou z Popradského plesa 

Foto: 
Rodák z Čadce vyrastal v obci Skalité, nedávno besedoval v trenčianskej knižnici. Peter Martinák 

[Späť na obsah] 

 
 

13. PRI SPIŠSKEJ HOREL LES 
[27.08.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; SITA] 

 
 

TÝŽDEŇ V SKRATKE 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Požiar lesa pri Spišskej Novej Vsi sa hasičom podarilo uhasiť v utorok 20. augusta. 

Potvrdil to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Hasiči 
podľa jeho slov ukončili zásah v utorok o 22.00. 

Požiar lesa vypukol v pondelok krátko pred 16.00 h, zasiahol plochu s rozlohou 200 krát 100 metrov. Zásah 
komplikoval nedostupný terén, na mieste zasahovali dve desiatky profesionálnych hasičov zo Spišskej Novej 
Vsi, Dobšinej a Rožňavy a dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom. (SITA) 

[Späť na obsah] 

 
 

14. „Dnes sme navštívili mesto, o ktorom tvrdia, že je vstupnou bránou do raja 
[27.08.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Veronika Bozdošová / Mária Chreneková Pietrová;Jaroslav 

Zápala] 

 
 



Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Dnes sme navštívili mesto, o ktorom tvrdia, že je vstupnou bránou 
do raja.“ 

Jaroslav Zápala, moderátor: „Reč je o Spišskej Novej Vsi, ktorá je od Národného parku Slovenský raj len na 

skok.“ 
Mária Chreneková Pietrová: „My sme sa ale pozreli na 3 najlákavejšie miesta na námestí, za ktorými turisti 

cestujú z ďalekých krajín.“ 
Veronika Bozdošová, redaktorka: „Spišská Nová Ves, ak vstúpite do centra druhého najväčšieho mesta na 

Spiši, obklopia vás pamiatky, zeleň a vôňa dobrého jedla z každej strany.“ 
Mária Dutková, Referát cestovného ruchu: „Vítam vás v Spišskej Novej Vsi, v meste s dlhoročnou tradíciou.“ 

Veronika Bozdošová: „Do tohto miesta prichádzajú nielen domáci, ale aj turisti z rôznych kútov sveta. Okrem 
Nemcov, Francúzov, či návštevníkov z pobaltských krajín, si Spišskú Novú Ves obľúbili najmä Izraelčania.“ 

Matej Barč, Turistické informačné centrum: „Sem chodia najmä počas letnej sezóny a veľmi sa tešia vlastne 
na Slovenský raj, ktorý je pre nich tak trošku exoticky.“ 

Mária Dutková: „Veľa ľudí kombinuje turistiku s poznávaním historických pamiatok.“ 
Turistka: „Prišli sme tu v prvom rade na turistiku do Slovenského raja, ale určite sme si nechceli nechať ujsť 

takéto historické skvosty, ako je teda kostol, ako je tento zvon a podobne.“ 
Veronika Bozdošová: „Zvuk zvona prilákal aj nás. Vraj ak naň zazvoníte, splnia sa vám najtajnejšie želania. 

Janko si to vyskúšal a aj nám vysvetlil, ako taký zvon funguje.“ 
Janko: „… do tohto priezoru, tam sa máš pozrieť, dačo si v duchu priať a proste spraviť toto.“ 
Veronika Bozdošová: „Zvuk zo zvona sa rozlieha po celom námestí, ktoré je tiež niečím výnimočné.“ 
Mária Dutková: „Toto šošovkovité námestie, alebo inak nazývané aj vretenovité, je najdlhšie tohto typu v 

strednej Európe.“ 
Veronika Bozdošová: „Lemujú ho 2 ulice - Letná, ktorá je slnečná a Zimná, tá je celý deň tienistá. Uprostred 

týchto ulíc sa už pýši najväčšia dominanta mesta - kostol Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou 
vežou na Slovensku.“ 

Mária Dutková: „Kostolná veža meria 87 metrov a takou jej zaujímavosťou je, že sa na nej nachádza 7 hodín, 
7 ciferníkov, kvôli čomu nás domácich prezývajú šlepí Spišáci.“ 

Veronika Bozdošová: „Prečo?“ 
Mária Dutková: „Tak lebo ich je veľa.“ 
Veronika Bozdošová: „Čiže tie hodiny, ktoré sú nižšie, tak …“ 
Mária Dutková: „Sú pre domácich a tie, čo sú hore, sú pre návštevníkov.“ 
Veronika Bozdošová: „Aby ste lepšie videli?“ 
Mária Dutková: „Áno.“ 
Veronika Bozdošová: „Z miesta prianí sa teraz presunieme do najvyššej kostolnej veže na Slovensku, ktorú si 

odomkneme takýmto kľúčom. Ak si chcete vychutnať výhľad na mesto či uvidieť Slovenský raj, musíte ale zdolať 
155 schodov a pri lepšej viditeľnosti uvidíte aj Vysoké Tatry. Zo Spišskej Novej Vsi Veronika Bozdošová, 

televízia Markíza.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Bránami košickej zoo prešiel dvestotisíci návštevník skôr než po iné roky 
[27.08.2019; dobrenoviny.sk; 13:49; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/171357/branami-kosickej-zoo-presiel-dvestotisici-navstevnik-skor-nez-po-
ine-roky 

 
 

V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo 

so svojím 11-ročným synom. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván 
Košice 27. augusta (TASR) - Zoologická záhrada (zoo) Košice v utorok dopoludnia privítala v poradí 

dvestotisíceho návštevníka v tomto roku. Ako pre TASR povedal riaditeľ zoo Erich Kočner, pomyselnú métu 
prekonali skôr ako po iné roky. 

„Dáva nám to nádej, že ak sa už nič mimoriadne na jeseň neudeje, tak tohtoročná turistická sezóna bude 
patriť k jedným z najúspešnejších - ak to vôbec nebude najúspešnejšia sezóna. Ale to by sme ešte predbiehali," 
povedal. 

V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo 

so svojím 11-ročným synom. „Máme tu babku, ja som sa narodil v Košiciach, a využívame posledné dni 
prázdnin," uviedol s tým, že zoo Košice navštevujú pravidelne. 

„Každá zoo má svoje čaro, každá zoologická záhrada na Slovensku je pekná. Tu sú tučniaky, ktoré v 
Spišskej Novej Vsi nemáme. Máme veľmi radi vtáčiky a rybičky, takže sa ideme pozrieť, čo pribudlo - hlavne sa 

prejsť, treba nejaký pohyb," uzavrel Eliáš. 
Ako Kočner povedal, vzhľadom na premenlivé počasie je návštevnosť zoo prekvapujúca a hranicu 

dvestotisícich návštevníkov sa im v tomto roku podarilo prekonať najmä vďaka rekordnej návštevnosti počas júla. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/171357/branami-kosickej-zoo-presiel-dvestotisici-navstevnik-skor-nez-po-ine-roky
https://www.dobrenoviny.sk/c/171357/branami-kosickej-zoo-presiel-dvestotisici-navstevnik-skor-nez-po-ine-roky


„Ročne nás navštívi zhruba 210 000 až 215 000 ľudí. Rekord bol dosiaľ okolo 234 000 návštevníkov," dodal. 
Podľa jeho slov chodila do košickej zoo približne pred 15 rokmi polovica z toho. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Bránami košickej ZOO dnes prešiel dvestotisíci návštevník 
[27.08.2019; Rádio Košice; Metropolitné správy; 13:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„V košickej ZOO dnes privítali dvestotisíceho návštevníka v tomto roku. Stal sa ním Eliáš zo Spišskej Novej 

Vsi , ktorý prišiel do ZOO so svojím synom. Zoologické záhrady navštevujú pravidelne, a to nielen na Slovensku.“ 

Eliáš, návštevník ZOO: 
„Toho roku tak prechádzame zoologické záhrady, už sme boli aj v Bojniciach, aj u nás doma, a teraz sa 

chystáme tu v Košiciach na prechádzku, tak troška spríjemniť posledné dni prázdnin synovi. Je to veľmi milé 
prekvapenie. Nečakali sme, my sme išli len tak na prechádzku do zoologickej záhrady.“ 

Redaktorka: 
„Zoologická záhrada Košice sa v posledných rokoch zaradila medzi významné turistické ciele východného 

Slovenska. 200-tisícovú hranicu návštevnosti prvý raz prekonala v roku 2013.“ 
Zástupca ZOO v Košiciach: 
„Ešte nikdy sme o takomto čase neprekročili hranicu 200-tisíc návštevníkov tak skoro ako v tomto roku, čo 

nám dáva nádej, že ak sa už nič mimoriadne na jeseň neudeje, tak tá turistická sezóna tohto roku bude patriť 
k jedným z najúspešnejších.“ 

Redaktorka: 
„ZOO v Košiciach navštívi ročne približne 215-tisíc návštevníkov. V minulosti padol rekordný počet 

návštevníkov, a to 234-tisíc.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

17. V Tatrách a v Slovenskom raji pomáhali záchranári niekoľkým turistom 
[27.08.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-tatrach-a-v-slovenskom-raji-pomahali-zachranari-niekolkym-turistom-
cl701729.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Vysoké Tatry/Spišská Nová Ves 27. augusta (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok 

viacerým turistom vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji. Na internetovej stránke informovala o tom, že v 
ranných hodinách horských záchranárov požiadali o pomoc zo Sliezskeho domu, kde sa pri páde z bicykla na 
prístupovej ceste zranil 70-ročný cyklista. 

„Pacient utrpel mnohopočetné poranenia po celom tele. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť a požiadali o súčinnosť posádku rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorá pacienta následne 
transportovala do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ uvádza HZS. 

V blízkosti horskej chaty na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu sa zranil ďalší slovenský turista, ktorý si 
pri páde privodil hlbokú tržnú ranu v oblasti predkolenia. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť a následne ho transportovali do Starého Smokovca. Tam ho odovzdali privolanej posádke RZP na 
prevoz do nemocnice. 

Posádka záchranárskeho vrtuľníka zase vzlietla krátko popoludní zo svojej základne v Poprade a smerovala k 
Dračiemu plesu. Tam po približne desaťmetrovom páde utrpel 24-ročný poľský lezec poranenie hornej končatiny. 
„Záchranári na jeho evakuáciu z exponovaného terénu použili špeciálnu záchrannú činnosť – palubný navijak. 
Počas medzipristátia mu lekár zranenie ošetril, podal liečbu a preložil ho na palubu vrtuľníka. Ten ho následne 
transportoval na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade,“ informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej 
záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. 

V obedňajších hodinách privolali horských záchranárov na pomoc k slovenskej turistke, ktorá si pri páde v 
rokline Piecky v Slovenskom raji privodila poranenie kolena. „Záchranári poskytli 41-ročnej pacientke neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť a následne ju pomocou nosidiel a terénneho vozidla transportovali do nemocnice na 
ďalšie vyšetrenia,“ dodáva HZS na svojej stránke. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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18. V Tatrách a v Slovenskom raji pomáhali záchranári niekoľkým turistom 
[27.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/v-tatrach-a-v-slovenskom-raji-pomahali/415182-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová 
V blízkosti horskej chaty na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu sa zranil ďalší slovenský turista, ktorý si 

pri páde privodil hlbokú tržnú ranu v oblasti predkolenia. 
Vysoké Tatry/Spišská Nová Ves 27. augusta (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok 

viacerým turistom vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji. Na internetovej stránke informovala o tom, že v 
ranných hodinách horských záchranárov požiadali o pomoc zo Sliezskeho domu, kde sa pri páde z bicykla na 
prístupovej ceste zranil 70-ročný cyklista. „Pacient utrpel mnohopočetné poranenia po celom tele. Záchranári mu 
na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a požiadali o súčinnosť posádku rýchlej zdravotnej pomoci 
(RZP), ktorá pacienta následne transportovala do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ uvádza HZS. V 
blízkosti horskej chaty na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu sa zranil ďalší slovenský turista, ktorý si pri 
páde privodil hlbokú tržnú ranu v oblasti predkolenia. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť a následne ho transportovali do Starého Smokovca. Tam ho odovzdali privolanej posádke RZP na 
prevoz do nemocnice. Posádka záchranárskeho vrtuľníka zase vzlietla krátko popoludní zo svojej základne v 
Poprade a smerovala k Dračiemu plesu. Tam po približne desaťmetrovom páde utrpel 24-ročný poľský lezec 
poranenie hornej končatiny. „Záchranári na jeho evakuáciu z exponovaného terénu použili špeciálnu záchrannú 
činnosť – palubný navijak. Počas medzipristátia mu lekár zranenie ošetril, podal liečbu a preložil ho na palubu 
vrtuľníka. Ten ho následne transportoval na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade,“ informovala o tom 
hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. V obedňajších 
hodinách privolali horských záchranárov na pomoc k slovenskej turistke, ktorá si pri páde v rokline Piecky v 
Slovenskom raji privodila poranenie kolena. „Záchranári poskytli 41-ročnej pacientke neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť a následne ju pomocou nosidiel a terénneho vozidla transportovali do nemocnice na ďalšie 
vyšetrenia,“ dodáva HZS na svojej stránke. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Školák Oliver je jubilejným návštevníkom zoo v Košiciach 
[27.08.2019; pravda.sk; Regióny; 00:00; Redakcia] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/523915-skolak-oliver-je-jubilejnym-navstevnikom-zoo-v-
kosiciach/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Návšteva košickej zoologickej záhrady priniesla Oliverovi Eliášovi zo Spišskej Novej Vsi spolu s otcom 

Rastislavom veľké prekvapenie. Po prekročení vstupnej brány zistili, že sa školák stál 200-tisícim návštevníkom. 
Vlani túto hranicu prekonali až v druhej polovici septembra. 

Video: Košická zoologická záhrada v utorok privítala svojho dvestotisíceho návštevníka. Stal sa ním školák 
Oliver zo Spišskej Novej Vsi. Čo ho najviac potešilo? 

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
„Prišiel som sa pozrieť na vtáky a vodné živočíchy, tie ma zaujímajú najviac. Rád si tiež pozriem aj tučniaky a 

ostatné zvieratá,“ prezradil Oliver, pre ktorého návšteva košickej zoo nebola prvou a tento rok absolvoval aj 
návštevu spišskonovoveskej, aj bojnickej. Od riaditeľa Ericha Kočnera aj primátora Košíc Jaroslava Polačeka 
dostal upomienkové predmety a jazdu off-road vozidlom po areáli zoo, spojenú s prednáškou o jednotlivých 
zvieratách. „Milo sme prekvapení, nezvykneme niečo vyhrávať, takže mňa aj syna to potešilo. Máme v Košiciach 
babku, ja som sa tu narodil a prišli sme si užiť ešte posledné dni prázdnin. Máme veľmi radi vtáčiky a rybičky, 
takže sa ideme pozrieť, čo pribudlo,“ uviedol Oliverov otec Rastislav. Riaditeľ zoo Erich Kočner je s tohtoročnou 
sezónou nadmieru spokojný, potešila ho najmä návštevnosť v júli. „Do zoo prišlo tento mesiac 58-tisíc ľudí, čo je 
najviac od otvorenia zoo v danom mesiaci. Celkovo celé leto bolo silné,“ konštatoval Kočner, ktorého teší, že 
métu 200-návštevníkov prekonali ešte koncom školských prázdnin. „Pokiaľ sa na jeseň nestane nič mimoriadne, 
tak tohtoročná sezóna bude jedna z najúspešnejších, ak nie najlepšia v histórii našej zoologickej záhrady,“ doplnil 
riaditeľ. Doplnil, že ročne navštevuje zoo 210– až 215-tisíc ľudí, rekordom bolo počet 234-tisíc návštevníkov. 
Vlani privítali 200-tisícového návštevníka až 20. septembra – a tiež to bolo o mesiac skôr ako v roku 2017. 
Zoologická záhrada Košice sa v posledných rokoch zaradila medzi významné turistické ciele východného 
Slovenska. Dvestotisícovú hranicu návštevnosti prvý raz prekonala v roku 2013. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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20. Bránami košickej zoo prešiel dvestotisíci návštevník skôr než po iné roky 
[27.08.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22199079/branami-kosickej-zoo-presiel-dvestotisici-navstevnik-skor-nez-
po-ine-roky.html 

 
 

Riaditeľ prorokuje jednu z najúspešnejších sezón. 
KOŠICE Zoologická záhrada (zoo) Košice v utorok dopoludnia privítala v poradí dvestotisíceho návštevníka v 

tomto roku. 
Ako povedal riaditeľ zoo Erich Kočner, pomyselnú métu prekonali skôr ako po iné roky. 
“Dáva nám to nádej, že ak sa už nič mimoriadne na jeseň neudeje, tak tohtoročná turistická sezóna bude 

patriť k jedným z najúspešnejších - ak to vôbec nebude najúspešnejšia sezóna. Ale to by sme ešte predbiehali,” 
povedal. 

Ocenil tučniaky 
V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo 

so svojím 11-ročným synom. 
“Máme tu babku, ja som sa narodil v Košiciach, a využívame posledné dni prázdnin,” uviedol s tým, že zoo 

Košice navštevujú pravidelne. 
"Každá zoo má svoje čaro, každá zoologická záhrada na Slovensku je pekná. Tu sú tučniaky, ktoré v 

Spišskej Novej Vsi nemáme. Máme veľmi radi vtáčiky a rybičky, takže sa ideme pozrieť, čo pribudlo - hlavne sa 

prejsť, treba nejaký pohyb," uzavrel Eliáš. 
Návštevnosť sa oproti minulosti zvýšila 
Ako Kočner povedal, vzhľadom na premenlivé počasie je návštevnosť zoo prekvapujúca a hranicu 

dvestotisícich návštevníkov sa im v tomto roku podarilo prekonať najmä vďaka rekordnej návštevnosti počas júla. 
“Ročne nás navštívi zhruba 210 000 až 215 000 ľudí. Rekord bol dosiaľ okolo 234 000 návštevníkov,” dodal. 

Podľa jeho slov chodila do košickej zoo približne pred 15 rokmi polovica z toho. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Bránami košickej zoo prešiel dvestotisíci návštevník 
[27.08.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/branami-kosickej-zoo-presiel-dvestotisici-navstevnik/ 

 
 

ilustračná foto: Veronika Janušková 
TASR / ROČ 
Autor 
Zdieľať článok: 
Zoologická záhrada (zoo) Košice v utorok dopoludnia privítala v poradí dvestotisíceho návštevníka v tomto 

roku. Ako pre TASR povedal riaditeľ zoo Erich Kočner, pomyselnú métu prekonali skôr ako po iné roky. 
„Dáva nám to nádej, že ak sa už nič mimoriadne na jeseň neudeje, tak tohtoročná turistická sezóna bude 

patriť k jedným z najúspešnejších - ak to vôbec nebude najúspešnejšia sezóna. Ale to by sme ešte predbiehali,“ 
povedal. 

Zoo má svoje čaro 
V poradí dvestotisícim návštevníkom bol Rastislav Eliáš zo Spišskej Novej Vsi, ktorý prišiel do košickej zoo 

so svojím 11-ročným synom. „Máme tu babku, ja som sa narodil v Košiciach, a využívame posledné dni 
prázdnin,“ uviedol s tým, že zoo Košice navštevujú pravidelne. 

„Každá zoo má svoje čaro, každá zoologická záhrada na Slovensku je pekná. Tu sú tučniaky, ktoré v 
Spišskej Novej Vsi nemáme. Máme veľmi radi vtáčiky a rybičky, takže sa ideme pozrieť, čo pribudlo - hlavne sa 

prejsť, treba nejaký pohyb,“ uzavrel Eliáš. 
Rekordná návštevnosť v júli 
Ako Kočner povedal, vzhľadom na premenlivé počasie je návštevnosť zoo prekvapujúca a hranicu 

dvestotisícich návštevníkov sa im v tomto roku podarilo prekonať najmä vďaka rekordnej návštevnosti počas júla. 
„Ročne nás navštívi zhruba 210-tisíc až 215-tisíc ľudí. Rekord bol dosiaľ okolo 234-tisíc návštevníkov,“ dodal. 

Podľa jeho slov chodila do košickej zoo približne pred 15 rokmi polovica z toho. 
reklamná správa 
Ako znížit emisie? 
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Existujú technológie, ktoré znížia prevádzkové náklady domu často až na polovicu. 
Zistite viac 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Harhovská desiatka priniesla súboj bežeckých kráľov Tatier 
[27.08.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Danica Božová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22199369/harhovska-desiatka-priniesla-suboj-bezeckych-kralov-tatier.html 

 
 

Organizátori sa pochválili certifikovanou traťou. 
SPIŠKÝ HRHOV. Východoslovenská veľká cena vytrvalcov (VVCV) pokračovala predposlednú augustovú 

sobotu v Spišskom Hrhove (okres Levoča) siedmym ročníkom Harhovskej desiatky. 
Desaťkilometrovú trať usporiadatelia pripravili na výbornú. 
„Som spokojný. Hrdíme sa tým, že v tomto roku už máme certifikovanú trať - vyvinuli sme na to nejaké zdroje i 

energiu, aby sa to podarilo. Postarali sa o to oficiálni merači a rozhodcovia zo Slovenského atletického zväzu. 
Teším sa, že k nám chodia bežci, ktorí majú za sebou významné podujatia a presadzujú sa nielen v slovenskom, 
ale i medzinárodnom meradle. Pre nás je to výzva k ďalšiemu zlepšeniu. Trať je pekná, jej časť vedie nádherným 
parkom. Ostatné ostáva na organizátoroch a my sa naozaj snažíme, aby všetko bolo dobré,“ vyjadril sa starosta 
obce Vladimír Ledecký. 

Prvenstvo pre Zimmermanna 
V 127-člennom štartovnom poli sa zišla vynikajúca konkurencia na čele s dvojnásobným bežeckým kráľom 

Tatier (za roky 2016 i 2017) Mariánom Zimmermannom z Kluknavy i tým súčasným, Jozefom Dubašákom z 
Popradu. 

Boj o medailové priečky si nenechali ujsť ani čerstvý slovenský šampión v behu do vrchu Emil Henček v drese 
TJ Obalservis Košice, či vlaňajší majster Slovenska v behu na 50 km Marek Mockovčiak v rovnakom drese, ba 
ani medailista z majstrovstiev sveta veteránov spred dvoch rokov Spišiak Tomáš Kamas. 

Nechýbali ani Poliaci. 
Tri okruhy v okolí kaštieľa s množstvom zákrut, stúpaní a klesaní najlepšie sadli 34-ročnému Kluknavčanovi 

Mariánovi Zimmermannovi v drese Pro-body.sk, ktorého na trati povzbudzovala celá rodina. 
„Vlani som bežal po zranení, bolo to pre mňa veľké trápenie. Predtým som zvíťazil v rokoch 2016 i 2017. Toto 

je moje tretie víťazstvo na tomto podujatí, “ vyjadril sa po dobehnutí víťaz. 
Prezradil i plány do budúcnosti: „Mojím hlavným cieľom je účasť na Medzinárodnom maratóne mieru v 

Košiciach, kde by som chcel bežať približne za 2:30 hod.“ 
Striebro v celkovom poradí so stratou poldruha minúty bral 29-ročný Košičan Andrej Antal v drese Bekele 

teamu. 
O ďalších 14 sekúnd neskôr si po bronz bez rozdielu veku dobehol vlaňajší víťaz 42-ročný Jozef Dubašák, 

ktorý zároveň vybojoval prvenstvo v kategórii od 40 do 49 rokov. 
Víťazmi ďalších veteránskych kategórií sa stali Jozef Štefanišin z Breznice v drese Maras teamu (od 50 do 59 

rokov), Jaroslav Baláž z Active life Košice (od 60 do 69 rokov) a Ondrej Kozák zo Spišskej Novej Vsi (od 70 

rokov). 
Ženám prekvapujúco kraľovala Karabašová 
Medzi ženami zvíťazila 25-ročná Košičanka Soňa Karabašová. 
„Pravidelne trénujem, behávam šesťkrát do týždňa s mojím priateľom alebo s bratom, ktorí mi dosť pomáhajú. 

Som im za to veľmi vďačná. Je to iné trénovať s mužmi ako so ženami,“ po dobehnutí prezradila tajomstvo svojho 
úspechu. 

O druhú priečku v celkovom poradí bez rozdielu veku bojovali až do samotného záveru štyri bežkyne, ktoré sa 
vošli v cieli do rozpätia 10 sekúnd. 

Najlepší finiš z tejto štvorice mala 41-ročná Lenka Baronová zo Spišskej Novej Vsi, ktorá zároveň zvíťazila v 

kategórii od 40 do 49 rokov. 
Za ňou s trojsekundovou stratou cieľovú čiaru preťala o rok mladšia Ľudmila Róthová Hurajtová z ŠK Štrba - 

sestra bronzového olympionika v biatlone. 
Veteránsku kategóriu od 50 do 59 rokov ovládla Sviťanka Danica Božová z Bežeckého klubu Poprad - bez 

rozdielu veku piata. 
Šesťdesiatničkám kraľovala Zlatka Semanová z BK Furča Košice. 
Najväčší potlesk pre vozičkára 
Najväčší potlesk zo všetkých súťažiacich si vyslúžil 64-ročný Stanislav Sokolský z Margecian, ktorý zvládol 

celú trať na invalidnom vozíčku i napriek tomu, že okrem asfaltového povrchu v každom okruhu musel prekonať i 
1500-metrový úsek vedúci terénom v mestskom parku. 

[Späť na obsah] 
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Pre muža, ktorý spadol z desiatich metrov, musel priletieť vrtuľník. 
Zranenie turistky v rokline Piecky 
(4 fotografie) 
VYSOKÉ TATRY, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok viacerým 

turistom vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji. 
Na internetovej stránke informovala o tom, že v ranných hodinách horských záchranárov požiadali o pomoc zo 

Sliezskeho domu, kde sa pri páde z bicykla na prístupovej ceste zranil 70-ročný cyklista. 
„Pacient utrpel mnohopočetné poranenia po celom tele. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť a požiadali o súčinnosť posádku rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorá pacienta nás ledne 
transportovala do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia," uvádza HZS. 

V blízkosti horskej chaty na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu sa zranil ďalší slovenský turista, ktorý si 
pri páde privodil hlbokú tržnú ranu v oblasti predkolenia. 

Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho transportovali do Starého 
Smokovca. 

Tam ho odovzdali privolanej posádke RZP na prevoz do nemocnice. 
Desaťmetrový pád 
Posádka záchranárskeho vrtuľníka zase vzlietla krátko popoludní zo svojej základne v Poprade a smerovala k 

Dračiemu plesu. 
Tam po približne desaťmetrovom páde utrpel 24-ročný poľský lezec poranenie hornej končatiny. 
„Záchranári na jeho evakuáciu z exponovaného terénu použili špeciálnu záchrannú činnosť - palubný navijak. 

Počas medzipristátia mu lekár zranenie ošetril, podal liečbu a preložil ho na palubu vrtuľníka. Ten ho následne 
transportoval na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade," informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej 
záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková. 

Zranenie v Slovenskom raji 
V obedňajších hodinách privolali horských záchranárov na pomoc k slovenskej turistke, ktorá si pri páde v 

rokline Piecky v Slovenskom raji privodila poranenie kolena. 
„Záchranári poskytli 41-ročnej pacientke neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ju pomocou nosidiel a 

terénneho vozidla transportovali do nemocnice na ďalšie vyšetrenia," dodáva HZS na svojej stránke. 
[Späť na obsah] 
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