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1. Naj mesto je Trnava 
[11.11.2019; Pravda; Slovensko; s. 4; tasr] 



 
 

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 
primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom za rok 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami 
zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom 

Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Hava. Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca 
októbra, víťaz v kategórii miest získal 22 381 a v kategórii obcí 16 882 hlasov. 

(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Najkrajším mestom je Trnava, obcou Smižany 
[11.11.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr] 

 
 

TRNAVA Podľa výsledkov hlasovania na portáli Slovakregion je najkrajším mestom roka 2019 Trnava. Medzi 
obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a 

starostom Radomír Brtáň z Košece v okrese Ilava. Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca 
októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a v kategórii obcí 16.882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami 
skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi za zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese 

Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Primátorka o streche: Sami to zničili. Ženy a deti sú v centre, muži v stane 
[11.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; tasr] 

 
 

Pýtajú pomoc, ale neurobia nič, niektoré deti ani neprišli do školy, mohli byť v teple a najesť sa, hnevá sa 
Rušinová. 

KROMPACHY. Po tom, ako sa v noci zo stredy na štvrtok zrútila strecha jedného z obytných domov na 
Hornádskej ulici v Krompachoch, trvá v meste mimoriadna situácia. Potvrdila to v piatok primátorka Iveta 
Rušinová (nezávislá) s tým, že približne tri desiatky žien s deťmi sú stále umiestnené v komunitnom centre, kde 
im zabezpečili základnú stravu, hygienu aj náhradné oblečenie. Mužom samospráva zabezpečila provizórne 
stany. „Jeden sme rozložili, mohli dostať ležadlá a spacáky, to však nikto z nich nevyužil. Paradoxom tiež je, že 
niektoré deti ani neprišli do školy, kde mohli byť cez deň v teple a majú tam aj stravu. Všetku ťarchu nechávajú na 
meste, pýtajú od nás pomoc, ale sami neurobia nič," uviedla v piatok na margo situácie Rušinová. Nie všetci však 
čakajú na ulici na pomoc mesta. Niektorí odišli k príbuzným či známym a snažia sa situáciu vyriešiť sami. 

Primátorka: Môžu si za to sami 
Primátorka zároveň upozornila, že svoje bývanie si títo ľudia zničili sami. Strecha totiž spadla zrejme v 

dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy - tiahla, ktoré ju držali pohromade. K situácii podľa nej prispela aj 
zanedbaná údržba stavby a jej devastácia obyvateľmi. „V rámci mimoriadnej situácie sme v tejto jednej radovej 
zástavbe dali urobiť statický posudok, ktorý povie, v akom stave tá stavba je a či je ešte vôbec obývateľná. Ešte 
však zatiaľ nie je hotový. Predpokladám, že v podobnom stave sú aj ostatné obydlia na Hornádskej ulici, ale to už 
je vec, ktorú si musia vyriešiť ich majitelia, to nie je záležitosť mesta. My ich vyzveme, aby si svoje rodinné domy 
zabezpečili v súlade so stavebným zákonom," dodáva Rušinová. Podľa nej zatiaľ nie je jasné, ako dlho budú 
môcť byť obyvatelia z narušenej stavby umiestnení v komunitnom centre. To totiž prioritne slúži na iné účely ako 
na bývanie. V spolupráci s miestnym úradom práce zabezpečili pre zhruba 80 ľudí, ktorí prišli o strechu nad 
hlavou, humanitárnu pomoc v podobe základných potravín. Mesto tiež aktívne spolupracuje s Okresným úradom 
v Spišskej Novej Vsi a Slovenským Červeným krížom. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. TOP podujatia 2019 v Košickom kraji navštívilo takmer 100-tisíc ľudí 
[11.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; sita] 

 
 

Kým vlani predstavovala priemerná účasť na jednej akcii bezmála 9-tisíc návštevníkov, tento rok vyše 12-tisíc. 



KOŠICE. TOP podujatia programu Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita navštívilo takmer 
100-tisíc návštevníkov. Priemerná návštevnosť jedného podujatia medziročne stúpla takmer o polovicu. 
Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). 

Viaceré TOP akcie 
V roku 2019 patrili k najatraktívnejším podujatiam v Košickom kraji spoznávanie vína od malohorešských 

producentov - Vôňa agátu, zážitkový deň pri Vinianskom jazere spojený s tradíciami svätojánskej noci - Jánske 
ohne nad Šíravou, festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi či stretnutie motoristických veteránov Zemplín 

Veterán Rallye. V auguste to boli obľúbené Krásnohorské hradné hry, oslava furmanstva v Sobraneckých 
kúpeľoch - Furmanské preteky aj cyklistické i bežecké preteky uprostred tokajských vinohradov Tour de Tokaj. 
Lákal tiež najväčší gurmánsky festival na východnom Slovensku - Margecianske fajnoty. Osmička podujatí 
získala od kraja finančnú podporu spolu vo výške 45-tisíc eur a ďalších približne 35-tisíc eur vo forme marketingu 
poskytovaného krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Výraznú podporu od KSK 
získali aj Košické letecké dni, ktoré si začiatkom septembra vychutnalo viac ako 17-tisíc návštevníkov. 

Spokojný župan 
„Všetky tieto podujatia vytvorili zaujímavú a atraktívnu mozaiku, vďaka ktorej sme ešte viac rozhýbali domáci 

cestovný ruch obyvateľov nášho kraja. Zároveň viaceré z nich pritiahli aj návštevníkov z iných regiónov Slovenska 
a boli skvelou reklamou pre Košický kraj. Teší nás aj to, že takmer všetky TOP podujatia navštívilo tento rok viac 
ľudí ako vlani, čo svedčí o ich dobrej organizácii a obľúbenosti u návštevníkov. V podpore schopných 
organizátorov takýchto podujatí budeme pokračovať aj v roku 2020, samozrejme, opäť s vyššími nárokmi na 
dramaturgiu a kvalitu,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). 

Z 9 na 12-tisíc 
Kým v roku 2018 navštívilo jedno TOP podujatie priemerne bezmála 9-tisíc návštevníkov, v tomto roku to bolo 

už viac ako 12-tisíc ľudí. „Rastúca obľúbenosť TOP podujatí nám robí radosť a sme hrdí na všetkých 
organizátorov, ale aj ich partnerov, s ktorými dokážu úroveň týchto akcií posúvať z roka na rok na vyššie,” 
doplnila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Odovzdali divadelné ceny. Zvíťazila inscenácia z Prešova 
[10.11.2019; ta3.com; Spoločnosť; 21:33; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1168877/odovzdali-divadelne-ceny-zvitazila-inscenacia-z-presova.html 

 
 

Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala monodráma Petra Brajerčíka a Júlie 
Rázusovej Moral Insanity v podaní Prešovského národného divadla a v réžii Júlie Rázusovej. 

Dosky pre Moral Insanity 
Ocenenia Dosky 2019 boli odovzdané počas slávnostného ceremoniálu v budove Mestského divadla P. O. 

Hviezdoslava v Bratislave. Išlo o 24. ročník divadelných ocenení sezóny - Dosky, ankety divadelných kritikov a 
teoretikov. Monodráma Moral Insanity Prešovského národného divadla, vytvorená na motívy knihy Umberta Eca 
Pražský cintorín, skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej 
ekonomickej a spoločenskej situácie. 

Reflektuje ich odraz v médiách a politike. Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich nominácií získali až päť 
Dosiek. Dosky za najlepšiu réžiu sezóny si prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Moral Insanity. Rázusová 
je aj minuloročnou víťazkou tejto kategórie. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za 
postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. Ocenenie za najlepší 
mužský herecký výkon sezóny si odniesol Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii Moral Insanity. 

Hlasovali aj diváci 
Počas slávnostného ceremoniálu 24. ročníka prestížnych divadelných cien bol ocenený za najlepšiu 

scénografiu sezóny Michal Lošonský, a to za scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre. Lošonský spolupracuje s viacerými poprednými slovenskými scénami. Dosky za najlepší kostým sezóny 
získala Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Bakchantky v Činohre Slovenského národného divadla. 
Cenu za najlepšiu scénografiu sezóny si odniesol Martin Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity. 

Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery 
Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská Bystrica. Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si 
cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu 
inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca Banská Bystrica. Cena za mimoriadny počin v oblasti činoherného 
divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii Rázusovej za text k inscenácii Moral Insanity. 

V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a 
francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. 

Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa udeľujú už od roku 1996. Sú ocenením 
tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou cenou je 
doska s postriebreným štítkom. 

https://www.ta3.com/clanok/1168877/odovzdali-divadelne-ceny-zvitazila-inscenacia-z-presova.html
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6. Kiderült, melyek Szlovákia legszebb települései 
[10.11.2019; bumm.sk; Belföld; 18:40; tasr] 

 
https://www.bumm.sk/belfold/2019/11/10/kiderult-melyek-szlovakia-legszebb-telepulesei 

 
 

A Slovakregion nevű portál közzétette annak a szavazásnak az eredményeit, mely során az internetezők arról 
dönthettek, melyek Szlovákia legszebb települései. 

TASR-HÍR 
A portál látogatói 2019-ben Szlovákia legszebb városára, legszebb községére és legjobb polgármesterére 

szavazhattak. 
Az eredményekből kiderül, hogy az ország legszebb városa Nagyszombat (22 381 szavazat). A legszebb 

településnek Szepessümeget (Smižany - Iglói járás) választották (16 882 szavazat). 
Kié a legszebb kert Királyhelmecen? 
2018. augusztus 10. 
Augusztus végéig lehet nevezni az idén negyedik alkalommal megszervezett versenyre. 
Szlovákia legszebb városa: 
1. Nagyszombat (Trnava) 
2. Igló (Spišská Nová Ves) 

3. Puhó (Púchov) 
Szlovákia legszebb községe: 
1. Szepessümeg (Smižany - Iglói járás) 
2. Alsóolsva (Nižná Olšava - Sztropkói járás) 
3. Ortutó (Ortuťová - Bártfai járás) 
A legjobb polgármester címet két személy kapta meg, mivel itt is különbséget tettek városok és falvak között. 

Az ország két legjobb polgármestere Lenka Balkovičová, Zólyom polgármester asszonya, valamint Radomír Brtáň 
Kasza (Košeca - Illavai járás) polgármestere lett. 

Az internetes szavazás áprilisban kezdődött és október végén ért véget. 
A hivatalos díjátadásra 2020 januárjában kerül sor Pozsonyban. 
(tasr) 
Nyitókép: Trnavský hlas 
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7. Už je známy víťaz: Pozeráte sa na najkrajšie slovenské mesto roka 2019 
[10.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 15:20; Čas.sk] 

 
https://www.cas.sk/clanok/907900/uz-je-znamy-vitaz-pozerate-sa-na-najkrajsie-slovenske-mesto-roka-
2019/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 

primátora Slovenska. 
Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese 

Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce 

Košeca v okrese Ilava. 
Otvoriť galériu 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22 381 a 

v kategórii obcí 16 882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná 

Púchovom, za Smižanmi za zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. 

Foto: 
Popularita Potuliek Malým Rímom stále stúpa. Zdroj: iStockphoto 
Popularita Potuliek Malým Rímom stále stúpa. Zdroj: iStockphoto 
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8. Spoznali sme víťazov súťaže o najkrajšie mesto a obec Slovenska 
[10.11.2019; tvnoviny.sk; Zaujímavosti; 15:14; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1981878 

 
 

Navštívili ste už tieto miesta? 
Zdieľať článok 
Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 

primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali 
Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír 

Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a 

v kategórii obcí 16.882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná 

Púchovom, za Smižanmi za zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

Inchebe. 
–> 
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9. Vybrali najkrajšie mesto a obec na Slovensku. Primátorku roka majú vo 

Zvolene 
[10.11.2019; hnonline.sk; Slovensko; 15:12; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2039128-vybrali-najkrajsie-mesto-a-obec-na-slovensku-primatorku-roka-
maju-vo-zvolene 

 
 

Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 
Inchebe. 

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 
primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. 

Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo 

Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22 381 a 

v kategórii obcí 16 882 hlasov. 
Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi za 

zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

Inchebe. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Smrad v Levoči 
[10.11.2019; RTVS Jednotka; Občan za dverami; 13:00; R / Michal Čabák] 

 
 

Michal Čabák, moderátor: „Proti obťažujúcemu zápachu, ktorý vzniká pri hnojení polí v okolí Levoče, bojujú 
aktivisti i samospráva už takmer dva roky. Petíciu podpísalo viac ako tritisíc ľudí, uskutočnili sa dva verejné 
protesty, o probléme sa diskutuje na radnici, na sociálnych sieťach aj v uliciach mesta, riešia ho úrady, 
ministerstvá aj polícia. Napriek tomu trápi zápach domácich aj naďalej.“ 

Mgr. Peter Olekšák, ekológ a aktivista: „V okolí Levoče je na poľnohospodársku pôdu aplikovaná látka, ktorá 
je pôvodom z farmaceutickej výroby. Spôsobu v Levoči nepríjemný zápach, ktorý mnohým ľuďom okrem 
dajakého diskomfortu spôsobuje aj zdravotné problémy.“ 

Mgr. Ivana Kellnerová, aktivistka: „Väčšinou závrate, bolesti hlavy, nutkanie na zvracanie. Určite dráždenie 
slizníc, očí a nosa.“ 

Ing. Peter Kováč, konateľ, TATRA-AGROLEV, s. r. o.: „Ja to cítim tak, jak vy to cítite. Ale ja tvrdím, že to 
menej cítiť ako droždie, menej. A vôňa droždia je príjemná vôňa.“ 

http://www.tvnoviny.sk/a/1981878
https://slovensko.hnonline.sk/2039128-vybrali-najkrajsie-mesto-a-obec-na-slovensku-primatorku-roka-maju-vo-zvolene
https://slovensko.hnonline.sk/2039128-vybrali-najkrajsie-mesto-a-obec-na-slovensku-primatorku-roka-maju-vo-zvolene


Peter Navrátil, redaktor: „Nepríjemný zápach, na ktorý sa mnohí Levočania sťažujú, vzniká pri hojení okolitých 
polí. Väčšinu z ich má v prenájme spoločnosť TATRA-AGROLEV, ktorá sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka.“ 

Mgr. Peter Olekšák: „Smrdí ináč ako to býva bežné v nejakej poľnohospodárskej výrobe.“ 
Mgr. Ivana Kellnerová: „Je to permanentný zápach, veľmi štipľavý, veľmi nepríjemný. Raz cítime amoniak, raz 

cítime síru.“ 
Mgr. Peter Olekšák: „Ten zápach je dlhodobý a v podstate je neprirodzený.“ 
Peter Navrátil: „Podľa aktivistov je tento zápach typický pre hnojivo Natural Harmony, ktoré spoločnosť 

TATRA-AGROLEV okrem klasickej hnojovice používa pri hnojení. Podľa jeho výrobcu spoločnosti Biotika v 
Slovenskej Ľupči ide o pôdnu pomocnú látku zapísanú do zoznamu hnojív a látok povolených v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe.“ 

Zo stanoviska Biotika, a. s., Slovenská Ľupča (text v obraze): „Všetky odborné testy a posudky preukázali 
zdravotnú neškodnosť Natural Harmony a jeho priaznivé účinky pre pôdu. Aktuálny certifikát je platný do 
tridsiateho júna 2021.“ 

JUDr. Pavol Papcun, právnik a aktivista: „Je jedna vec mať príslušné certifikáty a mať príslušné povolenia a 
druhá vec je ten úplný bežný výkon aplikácie na poli.“ 

Zo stanoviska Biotika, a. s.: „Nie sú k dispozícii žiadne odborné stanoviská, ktoré by identifikovali zdroj a 
pôvod zápachu v okolí Levoče. Natural Harmony má charakteristický pach biomasy a podľa vyjadrenia 
kontrolných orgánov sa tento pach výrazne odlišuje od zápachu, ktorý bolo cítiť v okolí Levoče.“ 

Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča: „Samotní pracovníci ÚKSUP-u v Bratislave nám tvrdili, že 
predmetná látka nezapácha. Na moju konkrétnu otázku, čo potom v Levoči zapácha, keď to nie je látka Natural 
Harmony, mi nevedeli odpovedať.“ 

Peter Navrátil: „To, že toto hnojivo zapácha, dnes už ministerstvo pôdohospodárstva i Ústredný kontrolný a 
skúšobný ústav poľnohospodársky uznávajú.“ 

Daniel Hrežík, mediálny odbor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: „Aplikácia hnojiva Natural 
Harmony bola sprevádzaná aj vysokým zápachom, ktorý, bohužiaľ, trval aj nasledujúci deň.“ 

Zo stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (text v 
obraze): „Sprievodným znakom pri aplikácii je zápach charakteristický pre dané hnojivo. Nakoľko zákon o 
hnojivách zápach neupravuje, nebolo možné zakázať, respektíve inou formou obmedziť jeho aplikáciu.“ 

Miroslav Vilkovský: „Nesmú sa aplikovať v blízkosti sídiel, musí sa aplikovať len do určitých stupňov Celzia, 
musí byť upovedomený starosta príslušnej obce alebo primátor mesta dva dni pred aplikáciou.“ 

Mgr. Peter Olekšák: „Sú tam určité dosť vážne obmedzenia používania tejto látky, ktoré vlastne sme zistili, že 
v našom okolí nie sú dodržiavané.“ 

Miroslav Vilkovský: „V tomto prípade ide o klasické vylievanie obsahu cisterien so zapáchajúcou látkou priamo 
na polia.“ 

Zo stanoviska Ing. Petra Kováča, konateľa TATRA-AGROLEV, s. r. o. (text v obraze): „Hnojivo Natural 
Harmony okamžite premiešavam a zapracovávam do ornej pôdy orbovými diskami najneskôr do piatich minút po 
aplikácii. Trávnaté porasty sa neorú, ale po aplikácii sa trávny porast prebráni.“ 

JUDr. Pavol Papcun: „Ale realita, ktorú vidíme dennodenne na poliach, je tá, že ide cisterna a z cisterny sa 
valí prúd nejakej látky a v Levoči cítiť zápach.“ 

Peter Navrátil: „Konateľ spoločnosti tvrdí, že to nie je pravda. Hnojivo vraj okamžite zaoráva a po úpravách u 
výrobcu už ani nezapácha.“ 

Ing. Peter Kováč: „Ja si myslím, že dnes už nespôsobuje nič.“ 
Peter Navrátil: „Ako to myslíte?“ 
Ing. Peter Kováč: „Maximálne, keď si na parcele, ktorú hnojím, nahnem a ovoniam tú zem.“ 
Peter Navrátil: „Napriek tvrdeniu konateľa spoločnosti sme pri nakrúcaní výrazný zápach hnojiva intenzívne 

cítili. Pri jeho aplikovaní na poli, ale aj v aute na diaľnici či pri káve na benzínovej pumpe. Napriek tomu Peter 
Kováč tvrdí, že ľudia v Levoči zápach cítiť nemôžu.“ 

Ing. Peter Kováč: „Môžem kľudne si v tom palec umyť, prírodná látka.“ 
Peter Navrátil: „Ale smrdí to.“ 
Ing. Peter Kováč: „Droždím. Toto je prevarené a cítiť to len na desať centi. Takto to nepocítite.“ 
Peter Navrátil: „Aktivistami zverejnený videozáznam, na ktorom sa zapáchajúca tekutina z cisterny prúdom 

vylieva na poľnú cestu, považuje konateľ spoločnosti za zavádzajúci.“ 
Zo stanoviska Ing. Petra Kováča: „Ide o zmes vody a hnojovice, ktorú sme aplikovali v úzkom páse okolo 

porastov sladkého kŕmneho hrachu ako takzvaný odpudzujúci prachový oplôtok proti nájazdom divých svíň.“ 
Peter Navrátil: „Na zábery, ako je tmavá tekutina vylievaná na pôdu pokrytú snehom, reagoval konateľ 

spoločnosti tak, že nešlo o hnojenie, ale len o vylievanie odpadovej vody, ktoré bolo spôsobené poruchou v areáli 
hospodárskeho dvora. Na otázku, prečo sa potom Levočania na zápach sťažujú, odpovedal konateľ spoločnosti, 
že nesťažujú sa obyvatelia mesta, ale len päť až šesť aktivistov z petičného výboru a primátor Levoče a celý 
prípad vníma ako dlhodobé šírenie poplašnej správy, ohováranie a poškodzovanie dobrého mena jeho 
spoločnosti.“ 

Mgr. Ivana Kellnerová: „Vyjadruje sa o nás, že sme podplatení, že politikárčime, ide nám o pôdu, že sme 
podplatení vedením mesta.“ 

Mgr. Peter Olekšák: „Tvrdí, že látka je upravovaná už od marca a že vlastne to nesmrdí. Napriek tomu tie 
vlastne stovky, ba už tisíce ľudí tvrdia, že smrdí, znižuje im to kvalitu života.“ 

Neuvedený: „Teraz má hnojovicu, ale s ďalšou príde Natural Harmony.“ 
Peter Navrátil: „Tam to bolo prirodzené. Toto mi smrdí proste inak.“ 
Ing. Peter Kováč: „Ale menej než…“ 



Peter Navrátil: „Inak a intenzívnejšie, mne osobne.“ 
Ing. Peter Kováč: „Nie, to je obyčajná vôňa droždia s mixom takého popcornu.“ 
Mgr. Ivana Kellnerová: „Vrátane elektronickej petície sme vyzbierali tritisíc dvadsaťdva podpisov vo veľmi 

krátkej dobe v priebehu jedného mesiaca. Takže bolo tu jasne deklarované, že títo ľudia to cítia.“ 
Zo stanoviska Ing. Petra Kováča: „Sťažnosti nevnímam, nakoľko mne nebola doručená ani jedna. 

Pravdepodobne mesto s aktivistami režíruje aj sťažovateľov. Tieto sťažnosti sú len výsledkom zavádzania a 
klamania verejnosti raz o smrade, inokedy o neznámych látkach.“ 

Miroslav Vilkovský: „My sme niekoľkokrát sedeli s manažérom tejto spoločnosti a on sa nám tak odmlčal, že 
nepreberá ani doporučené zásielky od nás. Komunikácia je nulová.“ 

Ing. Peter Kováč: „Aj keby tu normálne smrdelo, dva týždne alebo dva mesiace cez tú jeseň a jar. Nemajú čo 
do toho kibicovať tí ľudia, neni to trestné.“ 

Opýtaná: „Zobudila som sa na príšerný smrad asi jedna hodín dvadsať minút tak, že jediná miestnosť 
nezasmradená bola kúpeľňa. Nocovala som v kúpeľni. Čo vám mám povedať viacej.“ 

Opýtaná: „Však to je každú chvíľu, však to normálne dráždi hrdlo. A vôbec, čo si myslíte, však to treba skúsiť 
prísť hneď vtedy, keď to cítime. A je to často, je to často.“ 

Opýtaná: „Keď to škodí nám, to je jasná vec, že sme proti tomu.“ 
Opýtaný: „A keď je okno otvorené, až do bytu to cítiť. Je to nepríjemný zápach.“ 
Opýtaný: „Ja som kardiak. Viete si predstaviť, čo to na mňa robí?“ 
Opýtaná: „Nedá sa vetrať, nedá sa ísť s malinkou vonku. Proste obťažujem nám to totálne život. Je nám zle, 

bolí nás hlava.“ 
Opýtaná: „Štípu oči. Hlava bolí.“ 
Opýtaná: „Ja som na balkóne prádlo ani nevešala, že by som ho sušila na balkóne kvôli tomu, že furt smrdí a 

prádlo mi nasmradne.“ 
Opýtaná: „To jak čpavok, keby tam bol alebo z tých. To v žiadnom prípade čistý hnoj, alebo hnojovica vonia 

pre mňa.“ 
Peter Navrátil: „A toto vám smrdí?“ 
Opýtaná: „Toto mi smrdí, jednoznačne. To nie je výmysel ľudí, skutočne nie.“ 
Opýtaná: „Ja som ešte nepočula človeka, ktorému by to nevadilo. Každému to vadí.“ 
Michal Čabák: „Aj táto anketa dokazuje, že obťažujúci zápach ako vážny problém vnímajú aj v uliciach 

náhodne oslovení Levočania, a teda nielen primátor a aktivisti, ako tvrdí konateľ spoločnosti. Napriek tomu sa 
úradníkom, kontrolórom a inšpektorom doteraz nepodarilo zastaviť šírenie zápachu. Na Slovensku totiž nemá kto 
zmerať a posúdiť jeho obťažujúcu mieru.“ 

Mgr. Peter Olekšák: „Závisí aj od prúdenia vetra. Dnes doobeda to bolo akože cítiť veľmi intenzívne v Levoči. 
Ale to trvalo možno dajaké dve-tri hodiny a potom ako sa zmení vietor, tak už to necítiť vôbec. Takže lebo to nie 
je nejaká taká úplne rukolapná vec. No, takže.“ 

Peter Navrátil: „Nedá sa to chytiť.“ 
Mgr. Peter Olekšák: „Nedá sa to chytiť.“ 
JUDr. Róbert Ružička, PhD., generálny riaditeľ, Slovenská inšpekcia životného prostredia: „Nemáme, 

bohužiaľ, v celej Európskej únii nemáme stanovené kritériá, na základe ktorých by sme vedeli kvantifikovať 
prípustnosť alebo mieru akceptovateľného alebo povoleného zápachu.“ 

Tomáš Ferenčák, hovorca, Ministerstvo životného prostredia SR: „Keď to porovnáme so zvukom, kde vieme 
exaktne povedať, že toľko a toľko decibelov a tu je hranicu, ktorú nemožno prekročiť, samotný zápach nie je 
možné v súčasnosti za súčasného vedeckého poznania exaktne odmerať.“ 

Peter Navrátil: „Kto na Slovensku vie aspoň posudzovať, respektíve riešiť zápach. Ktorý štátny úrad.“ 
Tomáš Ferenčák: „Tak toto vám teda neviem povedať.“ 
Peter Navrátil: „Kto vlastne na Slovensku rieši problematiku zápachu.“ 
Daniel Hrežík: „Problematika zápachu ani jeho intenzita nie je v kompetencií a riešenia Ministerstva 

poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“ 
Peter Navrátil: „Rovnako to nie je v pôsobnosti Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho, ktorý síce kritizované hnojivo povolil a certifikoval, no jeho zápach už podľa zákona o 
hnojivách riešiť nemôže a nerieši to ani Úrad verejného zdravotníctva, pretože to podľa neho spadá do 
kompetencie orgánov štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia.“ 

Tomáš Ferenčák: „Každý ten kontrolný orgán má svoju kompetenciu, áno?“ 
Peter Navrátil: „A konkrétne tento zápach kto môže riešiť?“ 
Tomáš Ferenčák: „Nona základe toho, že neexistujú merania ako zápachov tak, ak sa pýtate, že kto na 

Slovensku tento zápach meria, tak nikto.“ 
JUDr. Róbert Ružička, PhD.: „Ten zápach sa dá riešiť v koordinovaným spôsobom tým, že jednotlivé orgány 

budú kontrolovať svoje zložkové predpisy a následne sa budú určovať opatrenia na to, aby sa ten zápach 
minimalizoval a prípadne eliminoval.“ 

Daniel Hrežík: „Zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je 
problematika hnojív, ich aplikácia a uskladnenia riešené prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného 
ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, ktorý spadá pod náš agrorezort. Od začiatku roka, od januára 2019, 
bolo v tomto podniku vykonaných niekoľko štátnych kontrol.“ 

JUDr. Pavol Papcun: „V januári a februári tohto roku ÚKSUP vykonal štátnu kontrolu nakladania s hnojivami a 
skladovania hnojív v spoločnosti TATRA-AGROLEV na hospodárskom dvore v Levoči s tým, že zistil niekoľko 
pochybení, rádovo asi dvanásť, a vo vzťahu k týmto pochybeniam ÚKSUP aj začal správne konanie voči tejto 
spoločnosti.“ 



Peter Navrátil: „Problém vidia kontrolóri najmä v tom, že pracovníci spoločnosti zmiešavali hnojovicu 
chovaných kráv s hnojivom Natural Harmony. Vzniknutá zmes bola následne skladovaná v dvoch 
veľkokapacitných nádržiach, čím mohlo dôjsť k zmene ich vlastností a vytvorenia produktu nevhodného na 
priame hnojenie. Do vzduchu sa pritom mohli uvoľňovať plyny ako sírovodík, metán, dusík či amoniak.“ 

Zo stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave: „Zákon o 
hnojivách nezakazuje zmiešane hnojív pred aplikáciou, ale uskladnenie hnojív musí byť oddelené.“ 

Peter Navrátil: „Konateľ spoločnosti s tým nesúhlasí a tvrdí, že zákon to nezakazuje. Už niekoľko mesiacov v 
tejto veci prebieha zo strany ÚKSUP-u správne konanie a obsah nádrží spoločnosť nesmie používať na 
hnojenie.“ 

JUDr. Pavol Papcun: „My v tomto okamihu nevieme, či spoločnosť TATRA-AGROLEV reálne obsah tých 
nádrží aplikovala na polia. To, že nám to tu zapácha dennodenne, to ale posúdiť vieme.“ 

Mgr. Peter Olekšák: „Máme podozrenia, že nejde len o vlastne bežné nejaké hnojenie, ale ide o zbavovanie 
sa tej látky.“ 

Ing. Peter Kováč: „To, čo je naskladnené cez zimné obdobie, s tým čakáme na vyjadrenie súdu.“ 
Peter Navrátil: „Čiže teraz sa naozaj používa len to.“ 
Ing. Peter Kováč: „To, čo sa denne vyprodukuje.“ 
Peter Navrátil: „Čo sa vyrobí?“ 
Ing. Peter Kováč: „Hej.“ 
Peter Navrátil: „Čiže nie to, čo je v tých nádržiach dvoch.“ 
Ing. Peter Kováč: „Nie.“ 
JUDr. Pavol Papcun: „Naozaj, ja si nerobím ilúzie o tom, že by ÚKSUP bol schopný skontrolovať každú jednu 

cisternu, ktorá z hospodárskeho dvora vyjde.“ 
Zo stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave: „Nie je v 

našich možnostiach zabezpečiť nepretržitý súbežný osobný dohľad nad všetkými podnikateľmi v 
pôdohospodárstve.“ 

Miroslav Vilkovský: „Viete, to je ten paradox, že nejaký štátny orgán, v našom prípade konkrétnom ÚKSUP, 
vydá niekomu nejaký certifikát, ale nevie jeho aplikáciu do praxe a do pôdy odkontrolovať.“ 

Peter Navrátil: „To, že kontrolóri ÚKSUP-u nedokážu stopercentne skontrolovať či spoločnosť nehnojí polia aj 
zakázanou zmesou hnojovice a Natural Harmony, ktorá sa nachádza v dvoch veľkokapacitných nádržiach, je 
zarážajúce. Podľa vyšetrovateľa kriminálnej polície z Popradu sa totiž v týchto nádržiach nachádza infekčný 
odpad.“ 

Jana Ligdayová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove: „Z dôvodu, aby nedošlo k 
zmareniu vykonávaných procesných úkonov, bližšie informácie momentálne k tomuto prípadu nie je možné 
poskytnúť.“ 

Peter Navrátil: „Hoci ÚKSUP tvrdí, že s políciou spolupracuje, o infekčnom odpade v nádržiach vraj nevie.“ 
Zo stanoviska Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave: „Ústredný 

kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky nemá informáciu o infekčnom odpade.“ 
Ing. Peter Kováč: „Policajti plnili objednávku, zastavili tu dve cisterny dopravcu toho hnojiva. Cisterny strážili 

pred družstvom šesť týždňov, zneužitie právomoci verejného činiteľa jak bič. Našli v tých cisternách enterokok. 
Enterokok neni žiadna toxická látka. To je mikroorganizmus, v sračkách sa nachádzajúci. Tá vzorka je irelevantná 
na posudzovanie, lebo sa zle odobrala.“ 

Peter Navrátil: „Čiže policajti to urobili neodborne alebo na základe čoho ste hovorili, že boli.“ 
Ing. Peter Kováč: „Neodborne.“ 
Peter Navrátil: „Účelovo to robili?“ 
Ing. Peter Kováč: „Ale však v tomto štáte každý plní len objednávku.“ 
Peter Navrátil: „Hoci konateľ spoločnosti tvrdí, že v nádržiach sa nenachádza žiadny infekčný odpad, ich 

obsah, teda zmes Natural Harmony a hnojovice, vnímajú ako vážny problém okrem policajtov aj inšpektori 
životného prostredia.“ 

JUDr. Róbert Ružička, PhD.: „Bolo zistené, že vykonával prepravu v rozpore so zákonom o odpadoch, a 
najmä teda zhromažďoval odpad v objeme tritisíc, približne tritisíc sedemsto ton tohto odpadu bez povolenia.“ 

Peter Navrátil: „Hovoríme stále o tom certifikovanom hnojive Natural Harmony, alebo hovoríme o nejakom 
inom odpade?“ 

JUDr. Róbert Ružička, PhD.: „Hovoríme stále o tom istom druhu odpadu alebo certifikovaným hnojivom, ono 
je to tak na hrane, na hranici.“ 

Peter Navrátil: „Oni stále hovoria, že to hnojivo je certifikované, v súlade so zákonom. Vy zrazu hovoríte, že 
ide o odpad, preto sa na to pýtam.“ 

JUDr. Róbert Ružička, PhD.: „No, našou kontrolou bolo zistené, že nemal všetky potrebné povolenia, ktoré by 
mal mať na to, aby mohol. My sme to klasifikovali ako odpad.“ 

Peter Navrátil: „Okrem toho inšpektori zistili, že spoločnosť TATRA-AGROLEV ako prevádzkovateľ veľkého 
zdroja znečisťovania nepožiadala okresný úrad o súhlas na jeho prevádzkovanie. Porušila tým aj zákon o ovzduší 
a hrozia jej vysoké pokuty.“ 

JUDr. Róbert Ružička, PhD.: „Horná hranica v prípade odpadov, ak sa nemýlim, je päťdesiattisíc a v prípade 
ochrany ovzdušia je tam horná hranica tridsaťtritisíc.“ 

Peter Navrátil: „Napriek tomu spoločnosť doteraz pokutovaná nebola.“ 
JUDr. Róbert Ružička, PhD.: „Obdržali sme ten list zo strany Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 

Poprade, ktorým nás požiadal, keďže oni konajú takisto v totožnej veci, aby sme ďalej nepokračovali a nastavili 
správne konanie. Z tohto dôvodu sme ďalej nepristúpili k uloženiu pokuty.“ 



Jana Ligdayová: „Popradský vyšetrovateľ vykonáva v tomto prípade trestné stíhanie vo veci zločinu 
ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, ako aj vo veci trestného činu neoprávneného nakladania s 
odpadmi.“ 

Peter Navrátil: „Na jeho výsledok a to, či v budúcnosti bude v meste menej smradu, respektíve či bude vôbec, 
si budú musieť ešte Levočania počkať. Ako malé víťazstvo zatiaľ vnímajú neodkladné opatrenie, ktoré nariadil 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi a ktoré už potvrdil aj Krajský súd v Košiciach. Podľa neho sa musí spoločnosť 

TATRA-AGROLEV zdržať aplikovania hnojiva na tých pozemkoch, ktoré má prenajaté od mesta Levoča.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Záver týždňa má byť upršaný, platia výstrahy pred silným lejakom 
[10.11.2019; ta3.com; Slovensko; 11:47; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1168841/zaver-tyzdna-ma-byt-uprsany-platia-vystrahy-pred-silnym-
lejakom.html 

 
 

Intenzívny dážď hrozí v nedeľu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 
hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický a 
Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň až do polnoci. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou 

a Košice. V týchto okresoch sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 70 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

Zdroj: shmu.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Stred a východ Slovenska pozor: Meteorológovia varujú pred silným 

dažďom 
[10.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 10:53; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/907820/stred-a-vychod-slovenska-pozor-meteorologovia-varuju-pred-silnym-
dazdom/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Intenzívny dážď hrozí v nedeľu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 

Banskobystrický a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň až do polnoci. SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších 
miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, 

Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou a Košice. 
V týchto okresoch sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých miestach až 

70 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný 
úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho 
rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

Foto: 
Meteorológovia varujú pred silným dažďom (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ocenenie Dosky 2019 ovládla inscenácia Moral Insanity 
[10.11.2019; kultura.sme.sk; Kultúra / Divadlo; 00:00; TASR] 
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Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich nominácií získali až päť Dosiek. 
BRATISLAVA. Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala monodráma Petra 

Brajerčíka a Júlie Rázusovej Moral Insanity v podaní Prešovského národného divadla a v réžii Júlie Rázusovej. 
Ocenenia Dosky 2019 boli odovzdané v nedeľu počas slávnostného ceremoniálu v budove Mestského divadla 

P. O. Hviezdoslava v Bratislave. 
Išlo o 24. ročník divadelných ocenení sezóny - Dosky, ankety divadelných kritikov a teoretikov. 
Získali päť zo šiestich dosiek 
Monodráma Moral Insanity Prešovského národného divadla, vytvorená na motívy knihy Umberta Eca Pražský 

cintorín, skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej 
a spoločenskej situácie. 

Reflektuje ich odraz v médiách a politike. Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich nominácií získali až päť 
Dosiek. 

Dosky za najlepšiu réžiu sezóny si prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Moral Insanity. Rázusová je aj 
minuloročnou víťazkou tejto kategórie. 

Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry 
Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. 

Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii 
Moral Insanity. 

Najlepšia scénografia 
Počas slávnostného ceremoniálu 24. ročníka prestížnych divadelných cien bol ocenený za najlepšiu 

scénografiu sezóny Michal Lošonský, a to za scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre. 

Lošonský spolupracuje s viacerými poprednými slovenskými scénami. Dosky za najlepší kostým sezóny 
získala Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Bakchantky v Činohre Slovenského národného divadla. 

Cenu za najlepšiu scénografiu sezóny si odniesol Martin Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity. 
Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery 

Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská Bystrica. 
Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Mart ina Hajdyla 

Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca Banská 
Bystrica. 

Cena za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii Rázusovej za text k 
inscenácii Moral Insanity. 

Diváci ocenili divadlo Kontra 
V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a 
francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. 

Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa udeľujú už od roku 1996. 
Sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. 

Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Humenčania predviedli na Spiši maximálnu gólovú efektívnosť 
[10.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Jozef Petruška] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22256375/humencania-predviedli-na-spisi-maximalnu-golovu-efektivnost.html 

 
 

Domácu mladícku bojovnosť porazila skúsenosť hostí. 
SP. NOVA VES. Keď v ostatnom domácom súboji III. ligy Východ futbalisti Spišskej Novej Vsi zdolali Veľké 

Revištia, zdalo sa, že sa im blýska na lepšie časy. 
V nasledujúcom domácom súboji proti Humennému bola na strane Spišiakov veľká snaha pridať ďalší plný 

bodový zásah, no hostia naplno využili svoju futbalovú rutinu. 
Po polčase bolo rozhodnuté 
Od prvej minúty súboja Spišská Nová Ves – Humenné bolo vidieť snahu domácich mladíkov zopakovať 

výsledok z domáceho “majstráku” s Revištiami. 
V humenskom kádri je viacero starších skúsených hráčov, a to rozhodlo. 
Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Už po štvrťhodine hry Peter Šuľák pohotovo otvoril gólový účet hostí a o osem minút Skvašík zvýšil na rozdiel 

dvoch gólov. 
V závere prvého polčasu efektivitu hostí zavŕšil Serečin. 
Obrazne povedané, Humenčania boli trikrát pri domácej bráne a viedli po polčase 3:0. 
„Po nevydarenom zápase v Lipanoch bol náš cieľ na Spiši jasný. Vedeli sme, že domáci majú málo bodov a 

budú chcieť uspieť. Ak sme chceli pomýšľať na kontakt s čelom tabuľky, nemohli sme zaváhať. Snahou bolo 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22256375/humencania-predviedli-na-spisi-maximalnu-golovu-efektivnost.html


streliť čo najskôr gól. To vyšlo stopercentne a po druhom už bola spokojnosť. Prakticky sme v prvom polčase 
rozhodli o osude stretnutia a zo Spiša odchádzame maximálne spokojní,“ skonštatoval po vydarenom zápase 
kapitán Humenného Cyril Vasiľ. 

Potrebné sú domáce body 
Počas celej jesene sa domáce zápasy Spišiakov navzájom podobajú. 
Mladým hráčom nemožno vytknúť bojovnosť, nasadenie a snahu. 
Aj proti Humennému chýbal v rozhodujúcich fázach futbalový kumšt a rozvaha. 
Kým Spišiaci sa na jeden jediný gól poriadne nadreli, hostia boli vo finálnej fáze maximálne efektívni a vyhrali 

4:1. 
„Len veľmi ťažko sa hľadajú slová po takomto zápase. Bolo vidieť, že Humenné má skúsené mužstvo. Snažili 

sme na nich vyletieť a streliť góly, čo však vôbec nevyšlo. Za môj jediný presný zásah môžem byť rád, ale skôr by 
som to vymenil za tri body. Nie sme v ľahkej situácii a body do tabuľky veľmi potrebujeme. O týždeň skladáme 
doma reparát, snáď to vyjde oveľa lepšie,“ povedal strelec jediného domáceho gólu Adrián Majko. 

V sobotu hrá Spišská Nová Ves opäť doma, keď v rozlúčke s futbalovým rokom privíta v spišskom derby 

Krompachy. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Lučenec nad Levicami vyhral košom z poslednej sekundy 
[10.11.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22256207/lucenec-nad-levicami-vyhral-kosom-z-poslednej-sekundy.html 

 
 

Víťazstvo BKM v dramatickom závere zabezpečil Andrew Eudy. 
Levickí Patrioti - BKM Lučenec 
(10 fotografií) 
LUČENEC. Senzačné víťazstvo si zaknihovali basketbalisti BKM Lučenec. Mužstvo v deviatom extraligovom 

kole nastúpilo pod levickými košmi v ťažkom zápase. 
Hostia mali do tretej štvrtiny miernu prevahu, no potom sa duel ešte viac zdramatizoval. Levičania si chceli 

dôležité body nechať doma a už sa zdalo, že sa im to pri stave 79:78 podarí. Jankovičovi zverenci však posledný 
útok využili a Eudy v záverečnej sekunde spasil Lučenec trafeným košom na 79:80. 

Zaujímavosť z futbalových trávnikovZaujímavosť z futbalových trávnikovLučenčan je rozhodcom aj v 
sedemdesiatke. Svoj prvý dres si namaľovalČítajte 

BKM tak vyhral v ťažkom a dramatickom zápase a do tabuľky pridal ďalšie dva body. Bodovo sa blysol Caffey, 
ktorý premenil šesť trojbodových pokusov. Lučenec sa v desiatom kole prestaví na palubovke Komárna (16.11.). 

Patrioti Levice - BKM Lučenec 79:80 (21:22, 15:18, 25:18, 18:22) 
TH: 18/11 - 13/10, Fauly: 18 - 19, Trojky: 12 - 12, Rozhodovali: Brziak, Bara, Doušek 
Levice: Hot 18, Perovič 17, Juríček 12, Krajčovič 5, Bachan 3 (Žiak 15, Bojanovský 6, Kirves 3, Hill 0) 
Lučenec: Caffey 26, Dunne 13, Basabe 12, Musil a Zorvan po 2 (Murray-Boyles 10, Eudy 8, Jackuliak 5, 

Anikienko 2) 
Ostatné výsledky: BK Slávia Žilina - MBK Rieker COM-Therm Komárno 105:93 (29:19, 27:23, 29:21, 20:30), 

Iskra Svit - BC Prievidza 85:93 (24:25, 19:23, 20:28, 23:17), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Baník 

Handlová 85:87 (17:32, 27:16, 15:15, 26:24). 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Myslím si, že od prvej do poslednej sekundy to bolo vyrovnané stretnutie. Ja 

som rád, že sme vyhrali. Potrebovali sme to, konečne sa šťastie otočilo aj na našu stranu. Som toho názoru, že 
veľmi dobrým vstupom do zápasu sme si žiadali víťazstvo, aj keď je pravda, že sme na konci mali šťastie. To 
však praje pripraveným. Chcel by som pogratulovať domácemu tímu k výbornému zápasu a tiež mojim chlapcom 
k zvládnutému stretnutiu. Ja pevne verím, že takýchto zápasov bude čo najviac a všetci si budú užívať 
basketbal.“ 

Mike Caffey, hráč Lučenca: „Ťažké stretnutie, náročný súper. Nehralo sa to jednoducho, o to šťastnejší sme, 
že odchádzame s víťazstvom.“ 

Michal Madzin, tréner Levíc: „Veľmi ťažko sa hodnotí. Lučenec vyhral šťastnou, nepripravenou strelou v 
poslednej sekunde s klaksónom. To, že vôbec došlo k takej situácii, ma mrzí.“ 

Milan Žiak, hráč Levíc: „Veľmi ťažký zápas. Myslím si, že sme vedeli o Lučenci, že sú nebezpeční a majú 
dobrý tím. To sa aj potvrdilo. Dúfal som na konci, keď sme si spravili päťbodový náskok, že to udržíme. Žiaľ, padli 
im dve ťažké strely. Potom prišla posledná strela, pre nás smola. Ideme ďalej.“ 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 8 7 1 633:503 (+130) 15 
2.BK Slávia Žilina 8 6 2 703:698 (+5) 14 
3.BKM Lučenec 8 5 3 655:636 (+19) 13 
4.BC Prievidza 8 5 3 634:596 (+38) 12 
5.Iskra Svit 8 4 4 679:671 (+8) 12 
6.Patrioti Levice 8 4 4 621:620 (+1) 12 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22256207/lucenec-nad-levicami-vyhral-kosom-z-poslednej-sekundy.html


7.MBK Baník Handlová 8 3 5 672:710 (-38) 11 
8.MBK Rieker COM-Therm Komárno 8 2 6 634:705 (-71) 10 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 8 0 8 607:699 (-92) 8 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Zverejnili výsledky o najkrajšie mesto a obec roka 2019 
[10.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/162189/zverejnili-vysledky-o-najkrajsie-mesto-a-obec-roka-2019/ 

 
 

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 
primátora Slovenska. 

Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese 
Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce 

Košeca v okrese Ilava. 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a 

v kategórii obcí 16.882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná 

Púchovom, za Smižanmi za zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

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

[Späť na obsah] 

 
 

17. Najkrajším mestom roka 2019 je Trnava, najkrajšou obcou sú Smižany 
[10.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/magazin/najkrajsim-mestom-roka-2019-je-trnava/429200-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

Inchebe. 
Trnava 10. novembra (TASR) – Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky 

tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa 
stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka 

Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. Internetové hlasovanie sa 
uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a v kategórii obcí 16.882 
hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi za 

zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. Oficiálne odovzdávanie cien sa 
uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Najkrajším mestom roka 2019 je Trnava 
[10.11.2019; parlamentnelisty.sk; Monitor; 00:00; TASR] 

 
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Najkrajsim-mestom-roka-2019-je-Trnava-319204 

 
 

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 
primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali 
Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír 

Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. 
Foto: TASR 

https://www.info.sk/sprava/162189/zverejnili-vysledky-o-najkrajsie-mesto-a-obec-roka-2019/
https://www.teraz.sk/magazin/najkrajsim-mestom-roka-2019-je-trnava/429200-clanok.html
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Najkrajsim-mestom-roka-2019-je-Trnava-319204


Popis: Na snímke Trojičné námestie počas Tradičného trnavského jarmoku, ktorý je návratom k tradíciám 
miestnych trhov v Trnave 7. septembra 2019. 

Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 
a v kategórii obcí 16.882 hlasov. 

Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi za 

zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

Inchebe. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Intenzívny dážď hrozí na strednom a časti východného Slovenska 
[10.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom/429155-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP 
Výstraha platí celý deň až do polnoci. 
Bratislava 10. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v nedeľu na strednom Slovensku a časti východného 

Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá 
platí pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň až do polnoci. SHMÚ varuje pred dažďom aj na 
ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, 

Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou a Košice. V týchto okresoch sa 
očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých miestach až 70 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia 
meteorológovia. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Na strednom aj východnom Slovensku hrozí intenzívny dážď 
[10.11.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22256335/na-strednom-aj-vychodnom-slovensku-hrozi-intenzivny-dazd.html 

 
 

V Banskobystrickom a Žilinskom kraji platí výstraha. 
BRATISLAVA. Intenzívny dážď hrozí v nedeľu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 

Banskobystrický a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň až do polnoci. 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou 

a Košice. 
V týchto okresoch sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých miestach až 

70 milimetrov. 
Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 

škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 
Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Najkrajšia obec v roku 2019 sú Smižany 
[10.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22256499/najkrajsia-obec-v-roku-2019-su-smizany.html 

https://www.teraz.sk/slovensko/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom/429155-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/22256335/na-strednom-aj-vychodnom-slovensku-hrozi-intenzivny-dazd.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22256499/najkrajsia-obec-v-roku-2019-su-smizany.html


 
 

Medzi mestami obsadila Spišská Nová Ves druhé miesto. 

SMIŽANY. Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj 
mesto, obec a primátora Slovenska. 

Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. 
Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. 

Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. 
Medzi obcami vyhral východ 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22 381 a 

v kategórii obcí 16 882 hlasov. 
Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi za 

zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

Inchebe. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Trnava je najkrajším mestom Slovenska roku 2019 
[10.11.2019; mytrnava.sme.sk; Trnava / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/22256507/trnava-je-najkrajsim-mestom-slovenska-roku-2019.html 

 
 

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 
primátora Slovenska. 

TRNAVA. Najkrajším mestom roku 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese 
Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce 

Košeca v okrese Ilava. Vyplýva to z výsledkov hlasovania o naj mesto, obec a primátora Slovenska, ktoré 
zverejnil celoslovenský informačný portál Slovakregion. 

Prečítajte si tiežTrnavská župa udeľovala Ceny slobody Antona Srholca Čítajte 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a 

v kategórii obcí 16.882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná 

Púchovom, za Smižanmi za zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Najkrajším mestom roka 2019 je Trnava, najkrajšou obcou sú Smižany 
[10.11.2019; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/najkrajsim-mestom-roka-2019-je-trnava-najkrajsou-obcou-su-smizany-
cl719329.html 

 
 

24hod.sk Kultúra 
Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 

primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že … 
Trnava 10. novembra (TASR) – Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky 

tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa 
stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka 

Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a 

v kategórii obcí 16.882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná 

Púchovom, za Smižanmi za zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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24. Intenzívny dážď hrozí na strednom a časti východného Slovenska 
[10.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-a-casti-vychodneho-slovenska-cl719281.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka 
Bratislava 10. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v nedeľu na strednom Slovensku a časti východného 

Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá 
platí pre Banskobystrický a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň až do polnoci. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou 

a Košice. 
V týchto okresoch sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých miestach až 

70 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný 
úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho 
rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

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

 
 

25. Divadelné ocenenia Dosky 2019 putujú aj na východ 
[10.11.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Kultúra v regióne Šariš; 00:00; TASR] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22256646/divadelne-ocenenie-dosky-2019-putuje-aj-na-vychod.html 

 
 

Cenu za najlepšiu inscenáciu získalo Prešovské národné divadlo. 
Dosky 2019 
(6 fotografií) 
BRATISLAVA. Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala monodráma Petra 

Brajerčíka a Júlie Rázusovej Moral Insanity v podaní Prešovského národného divadla a v réžii Júlie Rázusovej. 
Ocenenia Dosky 2019 boli odovzdané v nedeľu počas slávnostného ceremoniálu v budove Mestského divadla 

P. O. Hviezdoslava v Bratislave. 
Išlo o 24. ročník divadelných ocenení sezóny - Dosky, ankety divadelných kritikov a teoretikov. 
Päť dosiek zo šiestich nominácií 
Monodráma Moral Insanity Prešovského národného divadla, vytvorená na motívy knihy Umberta Eca Pražský 

cintorín, skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej 
a spoločenskej situácie. 

Súvisiaci článokBrajerčík na Dotykoch: Ľudia sa zhrozia, keď si uvedomia, na čom sa smejú Čítajte 
Reflektuje ich odraz v médiách a politike. 
Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich nominácií získali až päť Dosiek. 
Dosky za najlepšiu réžiu sezóny si prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Moral Insanity. 
Rázusová je aj minuloročnou víťazkou tejto kategórie. 
Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry 

Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. 
Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii 

Moral Insanity. 
Súvisiaci článokŠtátne divadlo Košice uvedie drámu Mária Stuartová Čítajte 
Počas slávnostného ceremoniálu 24. ročníka prestížnych divadelných cien bol ocenený za najlepšiu 

scénografiu sezóny Michal Lošonský, a to za scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre. 

Lošonský spolupracuje s viacerými poprednými slovenskými scénami. 
Dosky za najlepší kostým sezóny získala Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Bakchantky v Činohre 

Slovenského národného divadla. 
Cenu za najlepšiu scénografiu sezóny si odniesol Martin Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity. 
Dosky získal aj Zi-Zhao Guo 
Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery 

Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská Bystrica. 
Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla 

Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca Banská 
Bystrica. 

https://www.24hod.sk/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-a-casti-vychodneho-slovenska-cl719281.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22256646/divadelne-ocenenie-dosky-2019-putuje-aj-na-vychod.html


Cena za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii Rázusovej za text k 
inscenácii Moral Insanity. 

Diváci hlasovali za Divadlo Kontra zo Spiša 
V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a 
francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. 

Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa udeľujú už od roku 1996. Sú ocenením 
tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou cenou je 
doska s postriebreným štítkom. 

Ilustračné. (zdroj: FB/DivadloKontra) 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu získala Moral Insanity 
[10.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/kultura/kultura-ocenenie-dosky-2019-za-najlep/429251-clanok.html 

 
 

Slovenský herec Peter Brajerčík v predstavení Moral insanity, archívne foto. Foto: TASR Radovan Stoklasa 
Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich nominácií získali až päť Dosiek. 
Bratislava 10. novembra (TASR) - Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala 

monodráma Petra Brajerčíka a Júlie Rázusovej Moral Insanity v podaní Prešovského národného divadla a v réžii 
Júlie Rázusovej. Ocenenia Dosky 2019 boli odovzdané v nedeľu počas slávnostného ceremoniálu v budove 
Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Išlo o 24. ročník divadelných ocenení sezóny - Dosky, ankety 
divadelných kritikov a teoretikov. Monodráma Moral Insanity Prešovského národného divadla, vytvorená na 
motívy knihy Umberta Eca Pražský cintorín, skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy 
vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej a spoločenskej situácie. Reflektuje ich odraz v médiách a politike. 
Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich nominácií získali až päť Dosiek. Dosky za najlepšiu réžiu sezóny si 
prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Moral Insanity. Rázusová je aj minuloročnou víťazkou tejto 
kategórie. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v 
inscenácii hry Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny si 
odniesol Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii Moral Insanity. Počas slávnostného ceremoniálu 24. 
ročníka prestížnych divadelných cien bol ocenený za najlepšiu scénografiu sezóny Michal Lošonský, a to za 
scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Lošonský spolupracuje s viacerými 
poprednými slovenskými scénami. Dosky za najlepší kostým sezóny získala Katarína Holková za kostýmy v 
inscenácii hry Bakchantky v Činohre Slovenského národného divadla. Cenu za najlepšiu scénografiu sezóny si 
odniesol Martin Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity. Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol 
ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská 
Bystrica. Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Martina 
Hajdyla Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca 
Banská Bystrica. Cena za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii 
Rázusovej za text k inscenácii Moral Insanity. V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 
stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. Cenu Slovenského centra AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných 

kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, 
prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. Anketu Dosky vyhlasuje 
Asociácia súčasného divadla a ceny sa udeľujú už od roku 1996. Sú ocenením tvorivých činov v oblasti 
profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným 
štítkom. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Odpísaní učitelia 
[09.11.2019; Sme; Publicistika; s. 9; Branislav Gröhling] 

 
 

Toto je príbeh z krajiny, kde sa minula jedna miliarda na informatizáciu: 80-tisíc učiteľov má dokázať svoju 
bezúhonnosť a nikto nevie ako. 

Ako to už býva, na Slovensku nemôže ísť všetko pekne a hladko. Aj keď zákon platí už druhý mesiac, až teraz 
sa učitelia konečne dozvedajú od kompetentných úradov, čo to majú vlastne urobiť a ako. 

https://www.teraz.sk/kultura/kultura-ocenenie-dosky-2019-za-najlep/429251-clanok.html


Verzia prvá. Učitelia musia doniesť žiadosť o odpis z registra trestov osobne (a v žiadnom prípade ju nemôžu 
poslať poštou alebo e-mailom) na okresný úrad v sídle kraja. Učitelia zo Spišskej Novej Vsi si tak môžu užiť 

príjemnú cestu do Košíc – 100 km tam a 100 km naspäť – aby panej na úrade položili na stôl jeden papier. 
Potvrdenie o podaní „žiadosti o odpis z registra trestov“ sa zásadne nevystavuje, lebo načo by vám bolo, 
minimálne nie na OÚ v Bratislave. Odpis z registra učiteľ nedostane do rúk. A ak do 31. decembra o odpis 
nepožiada, považujeme ho za kriminálny živel a delikventa, ktorý bude vyhodený z práce. 

Nová verzia: všetko je inak. Ministerstvo takmer po mesiaci hovorí, že žiadosti sa budú posielať elektronicky. 
Ale až od 1. novembra 2019, lebo teraz musia kompetentní pripraviť špeciálnu online aplikáciu pre učiteľov, kde 
sa najskôr zaregistrujú a potom pošlú svoje údaje na žiadosť o odpis z registra trestov. 

A koľko táto špeciálna aplikácia bude zase stáť? Len pripomeniem, že sa tu na informatizáciu minula už jedna 
miliarda. Ešte novšia verzia: modul sa nepodarilo „spojazdniť“ do 1. novembra, a tak sa vyššie spomenuté úkony 
presúvajú na dátum od 1. decembra. 

Verzia budúcnosti: tá síce zatiaľ nie je, ale do decembra sa môže stať všeličo. Napríklad tá nová špeciálna 
aplikácia nemusí fungovať ani od sľubovaného 1. decembra. A čo bude nasledovať potom? Len hádam. Tisíce 
učiteľov budú pred vianočnými sviatkami chodiť po úradoch, prídu nové verzie, učitelia nebudú učiť… Ozaj, a 
prečo to celé robíme? Aby sme sa uistili, že v školách nebudú učiť ľudia obvinení zo sexuálneho zneužívania. To 
je správne. Ale technické zvládnutie, pripravenosť štátu na tento úkon a protichodné informácie od 
kompetentných sú na zaplakanie. A nakoniec dodám, že učiteľa môžu vyhodiť z práce aj za to, ak v minulosti 
spôsobil závažnú dopravnú nehodu klasifikovanú ako trestný čin všeobecného ohrozenia či ak ho pred tridsiatimi 
rokmi prichytili s jointom. A politikom zatiaľ na tlačovkách vypadávajú „špáradlá“ a zákonodarcom sa v parlamente 
pod vplyvom alkoholu pletie jazyk. 

Branislav Gröhling Autor je poslanec NR SR za SaS, tímlíder pre vzdelávanie 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Intenzívny dážď na Slovensku hrozí aj v nedeľu: Výstraha platí pre tieto 

kraje! 
[09.11.2019; pluska.sk; Správy; 20:29; TASR;sid] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/intenzivny-dazd-slovensku-hrozi-aj-nedelu-vystraha-plati-pre-tieto-kraje 

 
 

Intenzívny dážď hrozí na strednom Slovensku a časti východného Slovenska aj v nedeľu. 
dnes 20:29 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, 

ktorá platí pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,”tvrdia meteorológovia. 

Autori:TASR, sid 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Slováci, nezabudnite si dáždniky: SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom 
[09.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:29; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/907696/slovaci-nezabudnite-si-dazdniky-shmu-varuje-pred-intenzivnym-
dazdom/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Intenzívny dážď hrozí v nedeľu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 

Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

https://www1.pluska.sk/regiony/intenzivny-dazd-slovensku-hrozi-aj-nedelu-vystraha-plati-pre-tieto-kraje
https://www.cas.sk/clanok/907696/slovaci-nezabudnite-si-dazdniky-shmu-varuje-pred-intenzivnym-dazdom/
https://www.cas.sk/clanok/907696/slovaci-nezabudnite-si-dazdniky-shmu-varuje-pred-intenzivnym-dazdom/


“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

Foto: 
(ilustračné foto). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

30. SHMÚ varuje pred intenzívnym dážďom: Môže spôsobiť škody 
[09.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 12:46; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/907540/shmu-varuje-pred-intenzivnym-dazdom-moze-sposobit-skody/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, 
Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia 
meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
Foto: 
Dážď môže spôsobiť škody menšieho rozsahu (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Meteorológovia varujú pred silným dažďom, zasiahne časť Slovenska 
[09.11.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 12:21; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/meteorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom-zasiahne-cast-slovenska/ 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred silným dažďom. Výstraha 
platí pre Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj a časť východného Slovenska. Ide o okresy Poprad, 
Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

Meteorológovia v niektorých okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 milimetrov. Tento 
úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Tento víkend radšej ostaňte doma: Meteorológovia varujú pred SILNÝM 

dažďom! 
[09.11.2019; pluska.sk; Správy; 11:48; TASR;ev] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/tento-vikend-radsej-ostante-doma-meteorologovia-varuju-pred-silnym-
dazdom 

 
 

Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 
hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, 
Trenčiansky a Žilinský kraj. 

dnes 11:48 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

ŠOKUJÚCE VIDEO: Surová bitka pred nákupným centrom v Malackách! 

https://www.cas.sk/clanok/907540/shmu-varuje-pred-intenzivnym-dazdom-moze-sposobit-skody/
https://www.webnoviny.sk/meteorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom-zasiahne-cast-slovenska/
https://www1.pluska.sk/regiony/tento-vikend-radsej-ostante-doma-meteorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom
https://www1.pluska.sk/regiony/tento-vikend-radsej-ostante-doma-meteorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom


V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia 
meteorológovia. Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 

Autori:TASR, ev 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Poriadne zaprší. Pre viaceré kraje Slovenska platí výstraha 
[09.11.2019; ta3.com; Slovensko; 11:29; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1168779/poriadne-zaprsi-pre-viacere-kraje-slovenska-plati-vystraha.html 

 
 

Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 
hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, 
Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. V týchto okresoch sa miestami 

očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. 
Výstraha platí pre tieto okresy. Zdroj: SHMÚTento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre 

ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale 
môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Meteorológovia varujú pred dažďom na strednom a východnom Slovensku 
[09.11.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 10:57; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/739543/shmu-varuje-pred-dazdom-na-strednom-slovensku-a-casti-
vychodneho-slovenska/ 

 
 

2 
fotky v galérii 
Ilustračná foto 
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák 
Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, 
Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ tvrdia 
meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Meteorológovia varujujú pred dažďom na strednom Slovensku a časti 

východného Slovenska 
[09.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 10:46; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1981828 

 
 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 

https://www.ta3.com/clanok/1168779/poriadne-zaprsi-pre-viacere-kraje-slovenska-plati-vystraha.html
https://www.aktuality.sk/clanok/739543/shmu-varuje-pred-dazdom-na-strednom-slovensku-a-casti-vychodneho-slovenska/
https://www.aktuality.sk/clanok/739543/shmu-varuje-pred-dazdom-na-strednom-slovensku-a-casti-vychodneho-slovenska/
http://www.tvnoviny.sk/a/1981828


Zdieľať článok 
Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 

hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, 
Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia 
meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Epidémia osýpok straší aj Čechov. Chorobu už dostal rekordný počet ľudí 
[09.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 07:00; BRATISLAVA/TV Markíza] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1981806 

 
 

Zaočkovanosť klesá a niektoré prípady k nim vraj zavliekli z Ukrajiny. 
Zdieľať článok 
Epidémia osýpok straší už aj Čechov. U našich západných susedov dostalo túto chorobu rekordný počet ľudí. 

Zaočkovanosť klesá a niektoré prípady k nim vraj zavliekli z Ukrajiny. Zisťovali sme, aká je situácia ohľadom 
ochorenia na osýpky u nás. 

Českí hygienici za celý vlaňajší rok narátali 207 prípadov osýpok. Tento rok je však situácia oveľa 
dramatickejšia. Len ku koncu septembra trápili osýpky takmer 600 Čechov. 

Choroba sa šírila hlavne medzi štvorročnými deťmi. Všetky prípady vraj spája chýbajúce očkovanie. V Česku 
celková zaočkovanosť populácie proti osýpkam klesla pod 90%. Chorých pomaly ubúda, a tak dúfajú, že sa blíži 
koniec epidémie. 

U nás zaznamenali hygienici posledný prípad osýpok na konci augusta. Dokopy tento rok ochorelo na osýpky 
334 Slovákov. V rámci základného očkovania proti osýpkam dosahujeme potrebnú 95-percentnú hranicu 
zaočkovanosti. 

Sú však aj u nás kraje a okresy, kde hranica zaočkovanosti klesá na úroveň asi 90 percent. Napríklad 
Prievidza, Zvolen, Košice či Spišská Nová Ves. A to napriek tomu, že osýpky patria medzi vysoko nákazlivé 

ochorenie s mnohými komplikáciami. 
Niektoré prípady osýpok zavliekli do Česka ľudia z Ukrajiny. Naši hygienici však tento rok potvrdili len jediného 

Ukrajinca s osýpkami v Bratislavskom kraji. Vzhľadom na migráciu obyvateľov však zavlečenie vážnych infekcií 
nevylučujú a epidemiologickú situáciu v okolitých krajinách neustále sledujú. 

Téme sa venovala Ľubica Janíková 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Meteorológovia varujú pred dažďom na strede aj východe krajiny 
[09.11.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22255938/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-strede-aj-vychode-krajiny.html 

 
 

Výstraha platí od poludnia do polnoci. 
BRATISLAVA. Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 

Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1981806
https://domov.sme.sk/c/22255938/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-strede-aj-vychode-krajiny.html


Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. SHMÚ varuje pred intenzívnym dážďom aj v nedeľu 
[09.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/162167/shmu-varuje-pred-intenzivnym-dazdom-aj-v-nedelu/ 

 
 

Intenzívny dážď hrozí v nedeľu (10. 11.) na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 

Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

„Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,“ tvrdia meteorológovia. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

39. VIDEO: SBL: Žilina zdolala Komárno, tri tímy s tesnými výsledkami 
[09.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/421275/video-sbl-zilina-zdolala-komarno 

 
 

Basketbalová SBL mala v sobotu na programe zápasy 9. kola. 
BK Slávia Žilina - MBK Rieker Com-therm Komárno 105:93 (56:42) 
Najviac bodov: Jeftič, Sapp po 22, Merešš 17 - Miloševič 21, Pipíška 19, Djordjevič, Stojanov po 11, 750 

divákov 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Baník Handlová 85:87 (44:48) 

Najviac bodov: Alleyn 29, Krajňák 15, Maxwell 13 - Mrviš 22, Radukič 16, Jankovič 13, 200 divákov 
Iskra Svit - BC Prievidza 85:93 (43:48) 
Najviac bodov: Nesbitt 27, Carr 18, Avramovič 12 - Durmo 25, Gačeša 20, Delič 14, 600 divákov 
Patrioti Levice - BKM Lučenec 79:80 (36:40) 
Najviac bodov: Hot 18, Perovič 17, Žiak 15 - Caffey 26, Dunne 13, Basabe 12, 1400 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 9. kolo 
1 
X 
2 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
105 : 93 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(29:19, 27:23, 29:21, 20:30) 
BK Iskra Svit Svit 
85 : 93 
BC Prievidza Prievidza 
(24:25, 19:23, 20:28, 22:17) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
85 : 87 
MBK Handlová Handlová 
(17:32, 27:16, 15:15, 26:24) 
BK Levickí Patrioti Levice 
79 : 80 

https://www.info.sk/sprava/162167/shmu-varuje-pred-intenzivnym-dazdom-aj-v-nedelu/
https://sport.aktuality.sk/c/421275/video-sbl-zilina-zdolala-komarno


BKM Lučenec Lučenec 
(21:22, 15:18, 25:18, 18:22) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Bonus_5555_liverpool-manchcity_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

40. V Múzeu Spiša sprístupnili expozíciu Provincie 16 spišských miest 
[09.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22255326/v-muzeu-spisa-spristupnili-expoziciu-provincie-16-spisskych-
miest.html 

 
 

Na výstave možno vidieť nobilitačnú listinu aj vzácne portréty richtárov. 
Novinka v Múzeu Spiša - expozícia Provincie 16 spišských miest. 
(7 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Začiatkom novembra uplynulo 245 rokov od vzniku Provincie XVI. spišských miest, 

ktorej administratívnym centrom sa stala Spišská Nová Ves. 

Múzeum Spiša pri tejto príležitosti sprístupnilo expozíciu, venovanú provincii. 
Na výstave sa po 150 rokoch opäť objavili vzácne portréty všetkých vtedajších 16 richtárov miest, ktorí patrili 

do Provincie. 
Samosprávny útvar vznikol z rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie 4. novembra 1774. 
Obrazy vtedajších richtárov sú jednou z najvzácnejších historických kolekcií na Slovensku. 
Sloboda spišským mestám od Márie Terézie 
„Mária Terézia udelila spišským mestám, mestskému zoskupeniu, určitú slobodu. Pre Spišskú Novú Ves to 

bolo významné, lebo Mária Terézia odkúpila historickú radnicu od mesta. Tá sa stala administratívnou budovou 
novej Provincie, Provinčný dom, súčasné sídlo Múzea Spiša,“ uviedla Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea 
Spiša. 

Spišská provincia bola zaujímavá tým, že dala prvky demokracie celému Spišu aj regiónu a aj východnej časti 
našej krajiny. 

V tomto mestskom zväzku boli dlhodobo uplatňované demokratické, samosprávne princípy, inšpiratívne aj pre 
súčasnosť. 

Originál nobilitačnej listiny, portréty richtárov 
Podľa Miroslava Števíka, historika múzea, najvzácnejší dokument, ktorý sa v expozícií nachádza, je originál 

nobilitačnej listiny rodiny Maleter, ktorú získali od cisára Leopolda I. v roku 1662. 
„Je na nej originálna cisárska pečať. Naše múzeum doteraz ani nedisponovalo zbierkami tohto druhu,“ uviedol 

Števík. 
Nobilitačnú listinu venoval do expozície potomok významnej šľachtickej rodiny Maleter. 
Reštaurovanie obrazov richtárov niekdajších spišských miest aj ich hodnostárov stálo 93-tisíc eur. 
Podarilo sa to vďaka príspevku Ministerstva kultúry SR, Fonfu na podporu umenia a bankovej nadácie. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. TOP podujatia v Košickom kraji navštívilo takmer 100-tisíc ľudí 
[09.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; SITA] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22256075/top-podujatia-v-kosickom-kraji-navstivilo-takmer-100-tisic-
ludi.html 

 
 

Osmička akcií získala od kraja finančnú podporu 45-tisíc eur. 
KOŠICE. TOP podujatia programu Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita navštívilo takmer 

100-tisíc návštevníkov. 
Priemerná návštevnosť jedného podujatia medziročne stúpla takmer o polovicu. Informovala o tom krajská 

organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). 
Viaceré TOP akcie 
V roku 2019 patrilo k najatraktívnejším podujatiam v Košickom kraji spoznávanie vína od malohorešských 

producentov - Vôňa agátu, zážitkový deň pri Vinianskom jazere spojený s tradíciami svätojánskej noci - Jánske 
ohne nad Šíravou. 

Súvisiaci článokNa Margecianskych fajnotách si pochutnali na držkovej, bio haluškách aj gruľovníkoch Čítajte 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22255326/v-muzeu-spisa-spristupnili-expoziciu-provincie-16-spisskych-miest.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22255326/v-muzeu-spisa-spristupnili-expoziciu-provincie-16-spisskych-miest.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22256075/top-podujatia-v-kosickom-kraji-navstivilo-takmer-100-tisic-ludi.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22256075/top-podujatia-v-kosickom-kraji-navstivilo-takmer-100-tisic-ludi.html


Tiež festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi či stretnutie motoristických veteránov Zemplín Veterán Rallye. 

V auguste to boli obľúbené Krásnohorské hradné hry, oslava furmanstva v Sobraneckých kúpeľoch - 
Furmanské preteky, cyklistické a bežecké preteky uprostred tokajských vinohradov - Tour de Tokaj. 

Lákal aj najväčší gurmánsky festival na východnom Slovensku - Margecianske fajnoty. 
Osmička podujatí získala od kraja finančnú podporu spolu vo výške 45-tisíc eur, ďalších približne 35 tisíc- eur 

vo forme marketingu poskytovaného krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. 
O dobré jedlá nebola v Margecanoch núdza 
(26 fotografií) 
Spokojný župan 
Výraznú podporu od KSK získali aj Košické letecké dni, ktoré si začiatkom septembra vychutnalo viac ako 17-

tisíc návštevníkov. 
„Všetky tieto podujatia vytvorili zaujímavú a atraktívnu mozaiku, vďaka ktorej sme ešte viac rozhýbali domáci 

cestovný ruch obyvateľov nášho kraja. Zároveň viaceré z nich pritiahli aj návštevníkov z iných regiónov Slovenska 
a boli skvelou reklamou pre Košický kraj. Teší nás aj to, že takmer všetky TOP podujatia navštívilo tento rok viac 
ľudí ako vlani, čo svedčí o ich dobrej organizácii a obľúbenosti u návštevníkov. V podpore schopných 
organizátorov takýchto podujatí budeme pokračovať aj v roku 2020, samozrejme, opäť s vyššími nárokmi na 
dramaturgiu a kvalitu,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Z 9 na 12-tisíc 
Kým v roku 2018 navštívilo jedno TOP podujatie v bezmála 9-tisíc návštevníkov, v tomto roku to bolo už viac 

ako 12-tisíc ľudí. 
„Rastúca obľúbenosť TOP podujatí nám robí radosť a sme hrdí na všetkých organizátorov, ale aj ich 

partnerov, s ktorými dokážu úroveň týchto akcií posúvať z roka na rok na vyššie,” doplnila výkonná riaditeľka KRT 
Lenka Vargová Jurková. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
[09.11.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22256039/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska a na východe počas 

víkendu 9. a 10. novembra 2019. 
SOBOTAFutbal 
III. liga Východ, 7. kolo: 
OŠFK Šarišské Michaľany - 1. FC Tatran Prešov 0:2 (0:1) 
FK Noves Spišská Nová Ves - FK Humenné 1:4 (0:3) 

MFK Slovan Giraltovce - ŠK Odeva Lipany 0:5 (0:2) 
MŠK Tesla Stropkov - MFK Vranov nad Topľou 2:2 (1:0) 
IV. liga JUH, 7. kolo: 
MFK Sobrance - OŠK Rudňany 2:2 (2:2) 
FK Kechnec - FK Geča 73 0:0 
Slávia TU Košice - 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy 6:0 (1:0) 

[Späť na obsah] 

 
 

43. SHMÚ varuje pred dažďom na strednom Slovensku a časti východného 

Slovenska 
[09.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/162153/shmu-varuje-pred-dazdom-na-strednom-slovensku-a-casti-
vychodneho-slovenska/ 

 
 

Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 

Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. 
SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 

Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

https://korzar.sme.sk/c/22256039/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://www.info.sk/sprava/162153/shmu-varuje-pred-dazdom-na-strednom-slovensku-a-casti-vychodneho-slovenska/
https://www.info.sk/sprava/162153/shmu-varuje-pred-dazdom-na-strednom-slovensku-a-casti-vychodneho-slovenska/


V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ tvrdia 
meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

44. SHMÚ vydal výstrahu pred silným dažďom 
[09.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/plati-vystraha-pred-silnym-dazdom/1948996 

 
 

Bratislava 9. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred silným dažďom. Výstraha 

platí pre Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj a časť východného Slovenska. Ide o okresy Poprad, 
Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov 

Ilustračné foto 
Meteorológovia v niektorých okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 milimetrov. Tento 

úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
[Späť na obsah] 

 
 

45. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (9. november): Slováci na Nemeckom pohári aj 

súboj Végh - Vémola 
[09.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/420980/sportove-udalosti-dna-9-november-slovaci-na-nemeckom-pohari-aj-
suboj-vegh-vemola 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 15. KOLO SLOVENSKEJ FORTUNA LIGY: 
14:00 MŠK Žilina – MFK Ružomberok / ONLINE >> 
17:00 FK Senica – MFK Zemplín Michalovce / ONLINE >> 
17:00 FC Spartak Trnava – FK Pohronie / ONLINE >> 
17:00 FC DAC Dunajská Streda – AS Trenčín / ONLINE >> 
17:00 ŠKF Sereď – FC Nitra / ONLINE >> 
FUTBAL - 17. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
13:00 FK Dubnica – MŠK Žilina B 
13:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – MŠK Púchov 
16:00 FK Poprad – FK Železiarne Podbrezová 
17:00 MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava B 
FUTBAL - 16. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
14:30 FC Fastav Zlín – SK Sigma Olomouc 
14:30 1.FK Příbram – SFC Opava 
17:00 FK Jablonec – AC Sparta Praha 
FUTBAL - 12. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Chelsea FC – Crystal Palace FC / ONLINE >> 
16:00 Burnley FC – West Ham United 
16:00 Newcastle United – AFC Bournemouth / ONLINE >> 
16:00 Southampton FC – Everton FC 
16:00 Tottenham Hotspur – Sheffield United FC / ONLINE >> 
18:30 Leicester City – Arsenal FC / ONLINE >> 
FUTBAL - 13. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
13:00 Deportivo Alavés – Real Valladolid 
16:00 Valencia CF – Granada CF 
18:30 SD Eibar – Real Madrid CF / ONLINE >> 

https://www.hlavnespravy.sk/plati-vystraha-pred-silnym-dazdom/1948996
https://sport.aktuality.sk/c/420980/sportove-udalosti-dna-9-november-slovaci-na-nemeckom-pohari-aj-suboj-vegh-vemola
https://sport.aktuality.sk/c/420980/sportove-udalosti-dna-9-november-slovaci-na-nemeckom-pohari-aj-suboj-vegh-vemola


21:00 FC Barcelona – Celta Vigo / ONLINE >> 
FUTBAL - 11. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
15:30 Hertha BSC – RB Leipzig 
15:30 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlín 
15:30 SC Paderborn 07 – FC Augsburg 
15:30 FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf 
18:30 FC Bayern Mníchov – Borussia Dortmund / ONLINE >> 
FUTBAL - 12. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
15:00 Brescia Calcio – FC Turín 
18:00 Inter Miláno – Hellas Verona FC / ONLINE >> 
20:45 SSC Neapol – CFC Janov 
FUTBAL - 13. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
17:30 Stade Brestois 29 – Paríž Saint-Germain 
20:00 Lille OSC – FC Metz 
20:00 AS Monaco FC – Dijon FCO 
20:00 Stade de Reims – Angers SCO 
20:00 RC Štrasburg Alsace – Nîmes Olympique 
FUTBAL - 15. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
15:00 Wisła Płock – MKS Cracovia Kraków 
17:30 Légia Varšava – Górnik Zabrze 
20:00 Wisla Kraków – Arka Gdynia 
HOKEJ - NEMECKÝ POHÁR: 
13:00 Nemecko - Švajčiarsko 
16:30 Rusko – Slovensko / ONLINE >> 
HOKEJ - KARJALA CUP (EURO HOCKEY TOUR): 
12:30 Švédsko – Rusko 
16:30 Fínsko – Česko / ONLINE >> 
HOKEJ - NHL: 
01:30 Detroit Red Wings – Boston Bruins 
02:00 Winnipeg Jets – Vancouver Canucks 
03:00 Edmonton Oilers – New Jersey Devils 
19:00 New York Islanders - Florida Panthers 
19:00 Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 
nedeľa: 
01:00 Toronto Maple Leafs – Philadelphia Flyers 
01:00 Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 
01:00 Ottawa Senators – Carolina Hurricanes 
01:00 Pittsburgh Penguins – Chicago Blackhawks 
01:00 Washington Capitals – Vegas Golden Knights 
02:00 Arizona Coyotes – Minnesota Wild 
03:00 Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets 
04:00 Calgary Flames – St. Louis Blues 
04:30 San Jose Sharks – Nashville Predators 
19:00 New York Rangers - Florida Panthers 
20:00 Winnipeg Jets - Dallas Stars 
22:00 Vancouver Canucks - New Jersey Devils 
23:00 Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 
BOJOVÉ ŠPORTY - OKTAGON MMA: 
20:00 Peter Benko - Jakub Štáfek 
21:00 Michal Martínek - Viktor Pešta 
22:00 Attila Végh - Karlos Vémola / ONLINE >> 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Indiana Pacers - Detroit Pistons 
01:00 Orlando Magic - Memphis Grizzlies 
01:00 Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 
01:30 Atlanta Hawks - Sacramento Kings 
02:00 Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 
02:00 New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 
02:30 Dallas Mavericks - New York Knicks 
03:00 Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 
03:00 Utah Jazz - Milwaukee Bucks 
04:00 Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets 
04:30 Los Angeles Lakers - Miami Heat 
23:00 San Antonio Spurs - Boston Celtics 
nedeľa: 
01:00 Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans 
02:00 Chicago Bulls - Houston Rockets 



02:00 Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 
02:00 Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 
21:30 Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 
BASKETBAL - 9. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
17:00 Žilina - MBK Komárno 
18:00 BK Iskra Svit - BC Prievidza 
18:00 BK Patrioti Levice - BKM Lučenec 
18:00 Spišská Nová Ves - MBK Handlová 

BASKETBAL - 7. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY ŽIEN: 
17:00 MBK Ružomberok - YOUNG ANGELS Košice 
18:00 BK ŠKP 08 Banská Bystrica - Piešťanské Čajky 
18:00 ŠBK Šamorín - Dubček Bratislava 
HÁDZANÁ - 10. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
14:30 MŠK Dunajská Streda – HK Slovan Duslo Šaľa 
15:00 Sokol Písek – HK Gabor Bánovce nad Bebravou 
15:00 HC Sporta Hlohovec – HK Hodonín 
17:30 DHK Zora Olomouc – SHK Veselí nad Moravou 
18:00 HC Zlín – Iuventa Michalovce 
HÁDZANÁ - 9. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 HC SPORTA Hlohovec - MŠK Považská Bystrica 
HÁDZANÁ - LIGA MAJSTROV: 
Skupina B: 
17:30 Meškov Brest - Telekom Veszprem 
17:30 Vardar - Vive Kielce 
Skupina C: 
16:00 CD Bidasoa Irun - TATRAN PREŠOV 
16:00 Savehof - Riihimäen Cocks 
19:30 Sporting - Eurofarm Rabotnik 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
16:00 VK Mirand Prešov - TJ Slávia Svidník 
18:00 MVK Zvolen - TJ Spartak Myjava 
18:30 VK KDS Šport Košice - VK Spatak Komárno 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - VTC Pezinok 
19:00 VK Prešov - VK Slávia EU Bratislava 

[Späť na obsah] 

 
 

46. SHMÚ: Intenzívny dážď hrozí na strednom Slovensku aj v nedeľu 
[09.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/shmu-intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-slovensku-aj-v-nedelu-cl719225.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Intenzívny dážď hrozí v nedeľu (10. 11.) na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu … 
Bratislava 9. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v nedeľu (10. 11.) na strednom Slovensku a časti 

východného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého 
stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

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

 
 

47. SHMÚ varuje. Výstraha pred silnými dažďami platí pre viaceré časti 

Slovenska 
[09.11.2019; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/AR] 

https://www.24hod.sk/shmu-intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-slovensku-aj-v-nedelu-cl719225.html


 
https://www.noviny.sk/slovensko/484202-shmu-varuje-vystraha-pred-silnymi-dazdami-plati-pre-viacere-
casti-slovenska 

 
 

BRATISLAVA / Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred silným 
dažďom. 

Výstraha platí pre Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj a časť východného Slovenska. Ide o okresy 
Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

3 fotografie 
SHMÚ varuje. Výstraha pred silnými dažďami platí pre viaceré časti Slovenska 
Meteorológovia v niektorých okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 milimetrov. Tento 

úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/SITA 

[Späť na obsah] 

 
 

48. SHMÚ: Intenzívny dážď hrozí na strednom Slovensku aj v nedeľu 
[09.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-intenzivny-dazd-hrozi-na-str/429122-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Meteorológovia varujú pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, 

Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

Bratislava 9. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v nedeľu (10. 11.) na strednom Slovensku a časti 
východného Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého 
stupňa, ktorá platí pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. SHMÚ varuje 
pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, 

Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt 
dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom 
ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Meteorológovia varujú pred dažďom na strednom a východnom Slovensku 
[09.11.2019; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/175078/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-strednom-a-vychodnom-
slovensku 

 
 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

Tweet 
Bratislava 9. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného 

Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 
Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," tvrdia 
meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
TASR 
· Dnes o 10:54 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 

https://www.noviny.sk/slovensko/484202-shmu-varuje-vystraha-pred-silnymi-dazdami-plati-pre-viacere-casti-slovenska
https://www.noviny.sk/slovensko/484202-shmu-varuje-vystraha-pred-silnymi-dazdami-plati-pre-viacere-casti-slovenska
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-intenzivny-dazd-hrozi-na-str/429122-clanok.html
https://www.dobrenoviny.sk/c/175078/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-strednom-a-vychodnom-slovensku
https://www.dobrenoviny.sk/c/175078/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-strednom-a-vychodnom-slovensku


[Späť na obsah] 

 
 

50. SHMÚ VARUJE: Na časti územia Slovenska hrozia silné dažde 
[09.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/shmu-varuje-na-casti-uzemia-slovenska-hrozia-silne-dazde-cl719155.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Snímka z daždivého rána na cestách. 
Bratislava 9. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného 

Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 
Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia 
meteorológovia. 

Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

51. Meteorológovia varujú pred dažďom na časti východného Slovenska 
[09.11.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; TASR] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22255951/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-casti-vychodneho-
slovenska.html 

 
 

Intenzívny dážď môže v sobotu priniesť zrážky od 35 do 55 milimetrov. 
PREŠOV. Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí aj v okresoch 

Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. 
Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 

škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. 
Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 

[Späť na obsah] 

 
 

52. Intenzívny dážď hrozí na strednom a časti východného Slovenska aj v 

nedeľu 
[09.11.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / SŠ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-casti-vychodneho-slovenska-aj-v-
nedeu/ 

 
 

Foto: TASR 
TASR / SŠ 
autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 

https://www.24hod.sk/shmu-varuje-na-casti-uzemia-slovenska-hrozia-silne-dazde-cl719155.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22255951/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-casti-vychodneho-slovenska.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22255951/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-na-casti-vychodneho-slovenska.html
https://kosicednes.sk/udalosti/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-casti-vychodneho-slovenska-aj-v-nedeu/
https://kosicednes.sk/udalosti/intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-casti-vychodneho-slovenska-aj-v-nedeu/


Intenzívny dážď hrozí v nedeľu (10. 11.) na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 
Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
„Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,“ tvrdia meteorológovia. 

[Späť na obsah] 

 
 

53. Dnes nás potrápi intenzívny dážď: Výstrahy pre stredné a časti východného 

Slovenska 
[09.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1837357/Dnes-nas-potrapi-intenzivny-dazd–Vystrahy-pre-stredne-a-casti-
vychodneho-Slovenska 

 
 

BRATISLAVA - Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 
Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. V týchto okresoch sa miestami 

očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne 
nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 

Najlepšie počasie nájdete na Predpovede.sk 
“Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 

škody menšieho rozsahu,” tvrdia meteorológovia. Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
Zdroj: SHMÚ 

[Späť na obsah] 

 
 

54. Intenzívny dážď hrozí na strednom a časti východného Slovenska aj v 

nedeľu 
[09.11.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532197-intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-a-casti-vychodneho-
slovenska-aj-v-nedelu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Intenzívny dážď hrozí v nedeľu (10. 11.) na strednom Slovensku a časti východného Slovenska. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 
Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Výstraha platí celý deň a noc. 

SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Bardejov. 

V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov, na niektorých 
miestach až 80 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. 
„Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť 
škody menšieho rozsahu,“ tvrdia meteorológovia. 

[Späť na obsah] 

 
 

55. SHMÚ VARUJE: Na časti územia Slovenska hrozia silné dažde 
[09.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-varuje-na-casti-uzemia-slovensk/429066-clanok.html 

https://www.topky.sk/cl/10/1837357/Dnes-nas-potrapi-intenzivny-dazd--Vystrahy-pre-stredne-a-casti-vychodneho-Slovenska
https://www.topky.sk/cl/10/1837357/Dnes-nas-potrapi-intenzivny-dazd--Vystrahy-pre-stredne-a-casti-vychodneho-Slovenska
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532197-intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-a-casti-vychodneho-slovenska-aj-v-nedelu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532197-intenzivny-dazd-hrozi-na-strednom-a-casti-vychodneho-slovenska-aj-v-nedelu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-varuje-na-casti-uzemia-slovensk/429066-clanok.html


 
 

Snímka z daždivého rána na cestách. Foto: Polícia SR/Facebook 
Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 
Bratislava 9. novembra (TASR) - Intenzívny dážď hrozí v sobotu na strednom Slovensku a časti východného 

Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre 
Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. SHMÚ varuje pred dažďom aj na ďalších miestach, konkrétne v 
okresoch Poprad, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a 

Bardejov. V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 až 55 milimetrov. Tento úhrn 
zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v 
danom ročnom období a danej oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” tvrdia 
meteorológovia. Výstraha platí od 12.00 h do polnoci. 

[Späť na obsah] 

 
 

56. Osýpky trápia aj Čechov 
[08.11.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Ľubica Janíková / Mária Chreneková Pietrová] 

 
 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: 
“Epidémia osýpok straší už aj Čechov. U našich západných susedov dostal túto chorobu rekordný počet ľudí. 

Zaočkovanosť klesá a niektoré prípady k nim vraj zavliekli z Ukrajiny. Zisťovali sme, aká je situácia ohľadom 
ochorenia na osýpky u nás.” 

Ľubica Janíková, redaktorka: 
“Českí hygienici za celý vlaňajší rok narátali 207 prípadov osýpok. Tento rok je však situácia oveľa 

dramatickejšia, len ku koncu septembra trápili osýpky takmer 600 Čechov.” 
Neuvedený, redaktor: 
“Třetina nemocných je hlášena z Prahy. Více než 100 případů je evidováno také v Moravskoslezském kraji. 

Naproti tomu nejméně nemocných je hlášeno z Karlovarského kraje. Tam letos přibyli jen 2 případy.” 
Ľubica Janíková: 
“Choroba sa šírila hlavne medzi štvorročnými deťmi. Všetky prípady vraj spája chýbajúce očkovanie. V Česku 

celková zaočkovanosť populácie proti osýpkam klesla pod 90 %. Chorých pomaly ubúda a tak dúfajú, že sa blíži 
koniec epidémie. U nás zaznamenali hygienici posledný prípad osýpok na konci augusta. Dokopy tento rok 
ochorelo na osýpky 334 Slovákov.” 

Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva: 
“Dosahujeme potrebnú 95 % hranicu zaočkovanosti.” 
Ľubica Janíková: 
"Aj u nás sú však kraje a okresy, kde hranica zaočkovanosti klesá na úroveň asi 90 %, napríklad Bratislava, 

Prievidza, Zvolen, Košice, či Spišská Nová Ves, a to napriek tomu, že osýpky patria medzi vysoko nákazlivé 

ochorenie s mnohými komplikáciami." 
Daša Račková: 
“Potrebnú 95 %-nú hranicu nedosahujeme pokiaľ ide o ročník narodenia 2016 v 29 okresoch a pokiaľ ide o 

ročník narodenia 2015 v 19 okresoch.” 
Ľubica Janíková: 
“Niektoré prípady osýpok zavliekli do Česka ľudia z Ukrajiny. Naši hygienici však tento rok potvrdili len 

jediného Ukrajinca s osýpkami v Bratislavskom kraji. Vzhľadom na migráciu obyvateľov však zavlečenie vážnych 
infekcií nevylučujú a epidemiologickú situáciu v okolitých krajinách neustále sledujú.” 

Daša Račková: 
“Najúčinnejšou a jedinou špecifickou ochranou proti osýpkam je očkovanie. Kľúčové je očkovanie u malých 

detí, a to z dôvodu závažných zdravotných komplikácií v podobe zápalu pľúc, alebo zápalu mozgu.” 
Ľubica Janíková: 
“Ľubica Janíková, televízia Markíza.” 

[Späť na obsah] 

 
 

57. Po páde strechy na obytnom dome trvá v Krompachoch mimoriadna 

situácia 
[08.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/po-pade-strechy-na-obytnom-dome-trva-v-krompachoch-mimoriadna-situacia-
cl719001.html 

https://www.24hod.sk/po-pade-strechy-na-obytnom-dome-trva-v-krompachoch-mimoriadna-situacia-cl719001.html
https://www.24hod.sk/po-pade-strechy-na-obytnom-dome-trva-v-krompachoch-mimoriadna-situacia-cl719001.html


 
 

24hod.sk Z domova 
Na snímke bytovka, na ktorej sa prepadla strecha na Hornádskej ulici v Krompachoch. Pod jej ťarchou sa 

naklonila aj časť múru. Krompachy, 8. novembra 2019. 
Krompachy 8. novembra (TASR) – Po tom, ako sa v noci zo stredy (6. 11.) na štvrtok (7. 11.) zrútila strecha 

jedného z obytných domov na Hornádskej ulici v Krompachoch, trvá v meste mimoriadna situácia. Pre TASR to 
potvrdila primátorka Iveta Rušinová s tým, že približne tri desiatky žien s deťmi sú stále umiestnené v komunitnom 
centre, kde im zabezpečili základnú stravu, hygienu aj náhradné oblečenie. 

Mužom samospráva zabezpečila provizórne stany. "Jeden sme rozložili, mohli dostať ležadlá a spacáky, to 
však nikto z nich nevyužil. Paradoxom tiež je, že niektoré deti ani neprišli do školy, kde mohli byť cez deň v teple 
a majú tam aj stravu. Všetku ťarchu nechávajú na meste, pýtajú od nás pomoc, ale sami neurobia nič,“ uviedla na 
margo aktuálnej situácie Rušinová. Nie všetci však čakajú na ulici na pomoc mesta, niektorí z nich odišli k 
príbuzným či známym a snažia sa situáciu vyriešiť sami. 

Primátorka zároveň upozornila, že svoje bývanie si títo ľudia zničili sami. Strecha totiž spadla zrejme v 
dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy – tiahla, ktoré ju držali pohromade. K situácii podľa nej prispela aj 
zanedbaná údržba stavby a jej devastácia obyvateľmi. „V rámci mimoriadnej situácie sme v tejto jednej radovej 
zástavbe dali urobiť statický posudok, ktorý povie, v akom stave tá stavba je, a či je ešte vôbec obývateľná. Ešte 
však zatiaľ nie je hotový. Predpokladám, že v podobnom stave sú aj ostatné obydlia na Hornádskej ulici, ale to už 
je vec, ktorú si musia vyriešiť ich majitelia, to nie je záležitosť mesta. My ich vyzveme, aby si svoje rodinné domy 
zabezpečili v súlade so stavebným zákonom,“ dodáva Rušinová. 

Podľa nej zatiaľ nie je jasné, ako dlho budú môcť byť obyvatelia z narušenej stavby umiestnení v komunitnom 
centre. To totiž prioritne slúži na iné účely ako na bývanie. V spolupráci s miestnym úradom práce zabezpečili pre 
zhruba 80 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, humanitárnu pomoc v podobe základných potravín. Mesto tiež 
aktívne spolupracuje s Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi a Slovenským Červeným krížom. 

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

 
 

58. Lukáš Klein po vypadnutí na bratislavskom challengeri ľutoval premárnené 

príležitosti 
[08.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/421028/lukas-klein-po-vypadnuti-na-bratislavskom-challengeri-lutoval-
premarnene-prilezitosti 

 
 

Jubilejný 20. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska v tenise mužov pokračuje vo dvojhre od 
štvrťfinále už bez domácej účasti. Vo štvrtok totiž na turnaji s dotáciou 114 800 eur skončili aj posledné dve 
slovenské želiezka v ohni Lukáš Klein a Norbert Gombos. 

Nechýbalo však veľa k tomu, aby sa 21-ročný Lukáš Klein postaral o veľké prekvapenie na úkor nasadenej 
jednotky podujatia Michaila Kukuškina. Kazachovi po 144 minútach podľahol 3:6, 7:6 (4), 4:6. 

Lukáš Klein sa vo svojej kariére zatiaľ predstavuje najmä na turnajoch kategórie Futures, zápas s bývalým 39. 
hráčom sveta bol teda pre neho veľkou výzvou. Rodák zo Spišskej Novej Vsi podal dobrý výkon, ale po zápase 

si sypal popol na hlavu. 
„V treťom sete som nevyužil ‚milión’ šancí. V šiestom geme som mal na príjme tri brejkbaly, ale súper si 

pomohol dobrým prvým servisom. V ďalšom geme som stratil podanie zo stavu 40:0, čo bola dosť hlúpa chyba. 
Každopádne, bol to jeden z najväčších zápasov mojej doterajšej kariéry,” uviedol Lukáš Klein. 

Na podujatí Peugeot Slovak Open si postupom do osemfinále vytvoril osobné maximum a napriek vypadnutiu 
si odnáša cenné poznatky a skúsenosti. 

„Teší ma, že som si dokázal, že aj s hráčmi ako Veselý či Kukuškin viem hrať vyrovnaný zápas. Sú to skúsení 
hráči, ktorí hrávajú turnaje na okruhu ATP. Musím sa trošku ešte okukať na takýchto turnajoch a verím, že sa to 
bude zlepšovať. Vďaka patrí aj divákom, ktorí ma hnali vpred. Na väčšine turnajov som uzavretý do seba, ale 
teraz som sa uvoľnil a keď som zahral nejakú dôležitú loptičku, tak mi ich podpora veľmi pomohla,” priznal 21-
ročný tenista. 

Slovenský tenista Norbert Gombos. Zdroj: SITA 
Gombos hodnotí sezónu pozitívne 
Podstatne kratšie sa vo štvrtok zdržal na kurte Norbert Gombos, ktorého Rakúšan Dennis Novak zdolal 7:5, 

6:2. V zápase urobil veľmi veľa nevynútených chýb, pričom ho zakončil svojou treťou dvojchybou. 
„Súper hral lepšie, nedával mi vôbec šancu, aby som diktoval hru. Veľmi dobre triafal údery a nevedel som sa 

dostal spod toho tlaku. Bol to úplne iný zápas ako proti Stebemu a ťahal som za kratší koniec,” vyjadril sa rodák z 
Galanty. 

https://sport.aktuality.sk/c/421028/lukas-klein-po-vypadnuti-na-bratislavskom-challengeri-lutoval-premarnene-prilezitosti
https://sport.aktuality.sk/c/421028/lukas-klein-po-vypadnuti-na-bratislavskom-challengeri-lutoval-premarnene-prilezitosti


Norbert Gombos je aktuálnou slovenskou jednotkou, keď mu patrí v rebríčku ATP 109. pozícia. Kým pre 
Lukáša Kleina sa už sezóna skončila, zverenec trénera Tibora Tótha sa ešte predstaví na turnaji vo Fínsku. 
Okrem toho sa vyjadril, že rok 2019 splnil jeho očakávania. 

„Sezónu hodnotím pozitívne, keďže som ju začínal na 270. mieste. Budem bojovať, aby som sa čo najviac 
priblížil elitnej stovke. Do budúcna si nedávam nejaké veľké méty, chcem však hrať na väčších turnajoch a dostať 
sa aj do hlavnej fázy grandslamu,” dodal Norbert Gombos. 

[Späť na obsah] 

 
 

59. FOTO Zrútila sa strecha obytného domu: V meste pretrváva mimoriadna 

situácia 
[08.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1837169/FOTO-Zrutila-sa-strecha-obytneho-domu–V-meste-pretrvava-
mimoriadna-situacia 

 
 

KROMPACHY – Po tom, ako sa v noci zo stredy (6. 11.) na štvrtok (7. 11.) zrútila strecha jedného z obytných 
domov na Hornádskej ulici v Krompachoch, trvá v meste mimoriadna situácia. Potvrdila to primátorka Iveta 
Rušinová s tým, že približne tri desiatky žien s deťmi sú stále umiestnené v komunitnom centre, kde im 
zabezpečili základnú stravu, hygienu aj náhradné oblečenie. 

Mužom samospráva zabezpečila provizórne stany. "Jeden sme rozložili, mohli dostať ležadlá a spacáky, to 
však nikto z nich nevyužil. Paradoxom tiež je, že niektoré deti ani neprišli do školy, kde mohli byť cez deň v teple 
a majú tam aj stravu. Všetku ťarchu nechávajú na meste, pýtajú od nás pomoc, ale sami neurobia nič,“ uviedla na 
margo aktuálnej situácie Rušinová. Nie všetci však čakajú na ulici na pomoc mesta, niektorí z nich odišli k 
príbuzným či známym a snažia sa situáciu vyriešiť sami. 

Zdroj: FOTO TASR – František Iván 
Primátorka zároveň upozornila, že svoje bývanie si títo ľudia zničili sami. Strecha totiž spadla zrejme v 

dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy – tiahla, ktoré ju držali pohromade. K situácii podľa nej prispela aj 
zanedbaná údržba stavby a jej devastácia obyvateľmi. „V rámci mimoriadnej situácie sme v tejto jednej radovej 
zástavbe dali urobiť statický posudok, ktorý povie, v akom stave tá stavba je, a či je ešte vôbec obývateľná. Ešte 
však zatiaľ nie je hotový. Predpokladám, že v podobnom stave sú aj ostatné obydlia na Hornádskej ulici, ale to už 
je vec, ktorú si musia vyriešiť ich majitelia, to nie je záležitosť mesta. My ich vyzveme, aby si svoje rodinné domy 
zabezpečili v súlade so stavebným zákonom,“ dodáva Rušinová. 

Zdroj: FOTO TASR – František Iván 
Podľa nej zatiaľ nie je jasné, ako dlho budú môcť byť obyvatelia z narušenej stavby umiestnení v komunitnom 

centre. To totiž prioritne slúži na iné účely ako na bývanie. V spolupráci s miestnym úradom práce zabezpečili pre 
zhruba 80 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, humanitárnu pomoc v podobe základných potravín. Mesto tiež 
aktívne spolupracuje s Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi a Slovenským Červeným krížom. 

Zdroj: FOTO TASR – František Iván 
[Späť na obsah] 

 
 

60. Klein po vypadnutí na bratislavskom challengeri ľutoval premárnené 

príležitosti, Gombos hodnotí sezónu pozitívne 
[08.11.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/klein-vypadnuti-bratislavskom-challengeri-lutoval-premarnene-prilezitosti-
gombos-hodnoti-sezonu-pozitivne/1947997 

 
 

Bratislava 8. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
Jubilejný 20. ročník medzinárodných majstrovstiev Slovenska v tenise mužov pokračuje vo dvojhre od 

štvrťfinále už bez domácej účasti. Vo štvrtok totiž na turnaji s dotáciou 114 800 eur skončili aj posledné dve 
slovenské želiezka v ohni Lukáš Klein a Norbert Gombos. Nechýbalo však veľa k tomu, aby sa 21-ročný Klein 
postaral o veľké prekvapenie na úkor nasadenej jednotky podujatia Michaila Kukuškina. Kazachovi po 144 
minútach podľahol 3:6, 7:6 (4), 4:6 

Na snímke slovenský tenista Lukáš Klein 
Lukáš Klein sa vo svojej kariére zatiaľ predstavuje najmä na turnajoch kategórie Futures, zápas s bývalým 39. 

hráčom sveta bol teda pre neho veľkou výzvou. Rodák zo Spišskej Novej Vsi podal dobrý výkon, ale po zápase 

si sypal popol na hlavu. „V treťom sete som nevyužil ‘milión’ šancí. V šiestom geme som mal na príjme tri 

https://www.topky.sk/cl/10/1837169/FOTO-Zrutila-sa-strecha-obytneho-domu--V-meste-pretrvava-mimoriadna-situacia
https://www.topky.sk/cl/10/1837169/FOTO-Zrutila-sa-strecha-obytneho-domu--V-meste-pretrvava-mimoriadna-situacia
https://www.hlavnespravy.sk/klein-vypadnuti-bratislavskom-challengeri-lutoval-premarnene-prilezitosti-gombos-hodnoti-sezonu-pozitivne/1947997
https://www.hlavnespravy.sk/klein-vypadnuti-bratislavskom-challengeri-lutoval-premarnene-prilezitosti-gombos-hodnoti-sezonu-pozitivne/1947997


brejkbaly, ale súper si pomohol dobrým prvým servisom. V ďalšom geme som stratil podanie zo stavu 40:0, čo 
bola dosť hlúpa chyba. Každopádne, bol to jeden z najväčších zápasov mojej doterajšej kariéry,“ uviedol Klein. 

Na podujatí Peugeot Slovak Open si postupom do osemfinále vytvoril osobné maximum a napriek vypadnutiu 
si odnáša cenné poznatky a skúsenosti. „Teší ma, že som si dokázal, že aj s hráčmi ako Veselý či Kukuškin viem 
hrať vyrovnaný zápas. Sú to skúsení hráči, ktorí hrávajú turnaje na okruhu ATP. Musím sa trošku ešte okukať na 
takýchto turnajoch a verím, že sa to bude zlepšovať. Vďaka patrí aj divákom, ktorí ma hnali vpred. Na väčšine 
turnajov som uzavretý do seba, ale teraz som sa uvoľnil a keď som zahral nejakú dôležitú loptičku, tak mi ich 
podpora veľmi pomohla,“ priznal 21-ročný tenista. 

Podstatne kratšie sa vo štvrtok zdržal na kurte Norbert Gombos, ktorého Rakúšan Dennis Novak zdolal 7:5, 
6:2. V zápase urobil veľmi veľa nevynútených chýb, pričom ho zakončil svojou treťou dvojchybou. „Súper hral 
lepšie, nedával mi vôbec šancu, aby som diktoval hru. Veľmi dobre triafal údery a nevedel som sa dostal spod 
toho tlaku. Bol to úplne iný zápas ako proti Stebemu a ťahal som za kratší koniec,“ vyjadril sa rodák z Galanty. 

Gombos je aktuálnou slovenskou jednotkou, keď mu patrí v rebríčku ATP 109. pozícia. Kým pre Kleina sa už 
sezóna skončila, zverenec trénera Tibora Tótha sa ešte predstaví na turnaji vo Fínsku. Okrem toho sa vyjadril, že 
rok 2019 splnil jeho očakávania. „Sezónu hodnotím pozitívne, keďže som ju začínal na 270. mieste. Budem 
bojovať, aby som sa čo najviac priblížil elitnej stovke. Do budúcna si nedávam nejaké veľké méty, chcem však 
hrať na väčších turnajoch a dostať sa aj do hlavnej fázy grandslamu,“ dodal Gombos. 

[Späť na obsah] 

 
 

61. Zdieľané bicykle mali úspech, počas takmer troch mesiacov najazdili 6 800 

kilometrov v Poprade 
[08.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/zdielane-bicykle-mali-uspech-pocas-takmer-troch-mesiacov-najazdili-6-800-
kilometrov-poprade/1948227 

 
 

Poporad 8. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
Systém zdieľaných bicyklov, takzvaný bikesharing, mal vo svojej prvej sezóne v Poprade úspech. Za obdobie 

august až október tohto roka absolvovali cyklisti 6 100 jázd a najazdili 6 800 kilometrov. Domácim aj 
návštevníkom mesta bolo k dispozícii 65 bicyklov, v budúcom roku by ich malo byť o dvadsať viac, v prípade 
potreby sa navýšia aj na stovku 

Na snímke zdieľané bicykle 
„Táto služba bola v Poprade veľmi pozitívne prijatá, preto v nej chceme pokračovať. Dohodli sme sa, že na 

budúci rok zvýšime počet bicyklov. Na bicykloch bude potrebné spraviť niektoré úpravy, ako napríklad nastavenie 
výšky sedadla, keďže vyšší ľudia s tým mali problémy, a hlavne zmeniť prevody na bicykli, aby sa na ňom dalo ísť 
lepšie do kopca,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko počas dnešnej tlačovej konferencie k vyhodnoteniu 
nového systému zdieľaných bicyklov. Ten je spoločným projektom mesta a košickej spoločnosti ANTIK Telecom, 
s. r. o. 

Takzvaný bikesharing spustili v Poprade po prvýkrát 8. augusta tohto roka. „Priemerný počet jázd denne bol 
okolo sedemdesiat a v najúspešnejších dňoch, teda v letných dňoch s dobrým počasím, ich bolo aj viac ako 150,“ 
uviedol Peter Blaas, biznisový riaditeľ spoločnosti, ktorá dodala bicykle. Rovnako mala na starosti ich údržbu a 
opravy, tiež softvér umožňujúci vzájomnú komunikáciu. Poruchy mohli cyklisti nahlasovať na call centrum, 
prípadne prostredníctvom aplikácie. Mesto malo povinnosť zbierať pokazené bicykle a doviezť ich do strediska 
firmy. Podľa Blaasa za celé obdobie fungovania tohto systému zmizol v Poprade jeden bicykel, ktorý sa doteraz 
nepodarilo vypátrať. Nezaznamenali ani žiaden zničený bicykel. Zaujímavosťou bol bicykel, ktorý sa dostal z 
Popradu do Spišskej Novej Vsi. „Ten pán, ktorý si ho požičal, si zobral bicykel so sebou do vlaku a skončil jazdu 
v Spišskej Novej Vsi. Po požiadaní ho vrátil späť do Popradu,“ uviedol Blaas. 

Bicykle sa v úvode nachádzali na dvanástich stanovištiach v každej mestskej časti, na sídliskách a v centre. 
Záujemcovia si museli pred používaním služby stiahnuť aplikáciu z internetu a zaregistrovať sa. Následne si mohli 
nájsť voľný bicykel a po použití ho mohli zase nechať na inom voľne dostupnom mieste. Tam si ho 
prostredníctvom aplikácie mohol nájsť ďalší užívateľ. Išlo o bezstanoviskový systém, takzvaný free floating, ktorý 
si nevyžaduje hľadať stanovisko s voľným bicyklom a vrátiť ho na dané miesto. 

Bicykle boli v Poprade k dispozícii sedem dní v týždni od augusta do konca októbra, na budúci rok sa začne 
hlavné prevádzkové obdobie už v máji a potrvá rovnako do konca októbra. 

[Späť na obsah] 
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Na snímke bytovka, na ktorej sa prepadla strecha na Hornádskej ulici v Krompachoch. Pod jej ťarchou sa 
naklonila aj časť múru. Krompachy, 8. novembra 2019. Foto: TASR František Iván 

Strecha spadla zrejme v dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy – tiahla, ktoré ju držali pohromade. 
,aktualizované 
Krompachy 8. novembra (TASR) – Po tom, ako sa v noci zo stredy (6. 11.) na štvrtok (7. 11.) zrútila strecha 

jedného z obytných domov na Hornádskej ulici v Krompachoch, trvá v meste mimoriadna situácia. Pre TASR to 
potvrdila primátorka Iveta Rušinová s tým, že približne tri desiatky žien s deťmi sú stále umiestnené v komunitnom 
centre, kde im zabezpečili základnú stravu, hygienu aj náhradné oblečenie. Mužom samospráva zabezpečila 
provizórne stany. "Jeden sme rozložili, mohli dostať ležadlá a spacáky, to však nikto z nich nevyužil. Paradoxom 
tiež je, že niektoré deti ani neprišli do školy, kde mohli byť cez deň v teple a majú tam aj stravu. Všetku ťarchu 
nechávajú na meste, pýtajú od nás pomoc, ale sami neurobia nič,“ uviedla na margo aktuálnej situácie Rušinová. 
Nie všetci však čakajú na ulici na pomoc mesta, niektorí z nich odišli k príbuzným či známym a snažia sa situáciu 
vyriešiť sami. Primátorka zároveň upozornila, že svoje bývanie si títo ľudia zničili sami. Strecha totiž spadla 
zrejme v dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy – tiahla, ktoré ju držali pohromade. K situácii podľa nej 
prispela aj zanedbaná údržba stavby a jej devastácia obyvateľmi. „V rámci mimoriadnej situácie sme v tejto jednej 
radovej zástavbe dali urobiť statický posudok, ktorý povie, v akom stave tá stavba je, a či je ešte vôbec 
obývateľná. Ešte však zatiaľ nie je hotový. Predpokladám, že v podobnom stave sú aj ostatné obydlia na 
Hornádskej ulici, ale to už je vec, ktorú si musia vyriešiť ich majitelia, to nie je záležitosť mesta. My ich vyzveme, 
aby si svoje rodinné domy zabezpečili v súlade so stavebným zákonom,“ dodáva Rušinová. Podľa nej zatiaľ nie je 
jasné, ako dlho budú môcť byť obyvatelia z narušenej stavby umiestnení v komunitnom centre. To totiž prioritne 
slúži na iné účely ako na bývanie. V spolupráci s miestnym úradom práce zabezpečili pre zhruba 80 ľudí, ktorí 
prišli o strechu nad hlavou, humanitárnu pomoc v podobe základných potravín. Mesto tiež aktívne spolupracuje s 
Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi a Slovenským Červeným krížom. 

[Späť na obsah] 
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Matky s deťmi sú v komunitnom centre, muži spia v stane. 
Stan na núdzové bývanie 
(6 fotografií) 
KROMPACHY. Po tom, ako sa v noci zo stredy na štvrtok zrútila strecha jedného z obytných domov na 

Hornádskej ulici v Krompachoch, trvá v meste mimoriadna situácia. 
Potvrdila to v piatok primátorka Iveta Rušinová (nezávislá) s tým, že približne tri desiatky žien s deťmi sú stále 

umiestnené v komunitnom centre, kde im zabezpečili základnú stravu, hygienu aj náhradné oblečenie. 
Mužom samospráva zabezpečila provizórne stany. 
“Jeden sme rozložili, mohli dostať ležadlá a spacáky, to však nikto z nich nevyužil. Paradoxom tiež je, že 

niektoré deti ani neprišli do školy, kde mohli byť cez deň v teple a majú tam aj stravu. Všetku ťarchu nechávajú na 
meste, pýtajú od nás pomoc, ale sami neurobia nič,” uviedla na margo aktuálnej situácie Rušinová. 

Nie všetci však čakajú na ulici na pomoc mesta. 
Niektorí odišli k príbuzným či známym a snažia sa situáciu vyriešiť sami. 
Zrútená strecha v Krompachoch 
(12 fotografií) 
Primátorka: Môžu si za to sami 
Primátorka zároveň upozornila, že svoje bývanie si títo ľudia zničili sami. 
Strecha totiž spadla zrejme v dôsledku toho, že boli pod ňou rozobraté krokvy - tiahla, ktoré ju držali 

pohromade. 
K situácii podľa nej prispela aj zanedbaná údržba stavby a jej devastácia obyvateľmi. 
Súvisiaci článokStrecha bytovky v Krompachoch sa zrútila. O bývanie prišlo osemdesiat ľudí Čítajte 
“V rámci mimoriadnej situácie sme v tejto jednej radovej zástavbe dali urobiť statický posudok, ktorý povie, v 

akom stave tá stavba je, a či je ešte vôbec obývateľná. Ešte však zatiaľ nie je hotový. Predpokladám, že v 
podobnom stave sú aj ostatné obydlia na Hornádskej ulici, ale to už je vec, ktorú si musia vyriešiť ich majitelia, to 
nie je záležitosť mesta. My ich vyzveme, aby si svoje rodinné domy zabezpečili v súlade so stavebným zákonom,” 
dodáva Rušinová. 

https://www.teraz.sk/regiony/po-pade-strechy-na-obytnom-dome-trva-v/428943-clanok.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22255493/po-pade-strechy-na-bytovke-trva-v-krompachoch-mimoriadna-situacia.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22255493/po-pade-strechy-na-bytovke-trva-v-krompachoch-mimoriadna-situacia.html


Podľa nej zatiaľ nie je jasné, ako dlho budú môcť byť obyvatelia z narušenej stavby umiestnení v komunitnom 
centre. 

To totiž prioritne slúži na iné účely ako na bývanie. 
V spolupráci s miestnym úradom práce zabezpečili pre zhruba 80 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, 

humanitárnu pomoc v podobe základných potravín. 
Mesto tiež aktívne spolupracuje s Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi a Slovenským Červeným krížom. 

[Späť na obsah] 
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