
 

Monitoring médií 

13.11.2019 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Školák udrel päsťou vodiča autobusu! 
[13.11.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 14,15; kz] 

2. V Košiciach bude ďalšie verejné zhromaždenie 
[13.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

3. Školák na východe Slovenska udrel päsťou vodiča autobusu: Vystrašení šoféri sa búria 
[13.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:00; kz;Nový Čas] 

4. Spišiaci čakajú na prvú výhru v sezóne. Zatiaľa nepanikária 
[13.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Patrik Fota] 

5. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (13. november): Šláger v Slovenskej hokejovej lige, Turnaj 
majstrov či NHL 

[13.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

6. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[12.11.2019; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; redakcia] 

7. CENU ZA NAJLEPŠIU INSCENÁCIU MÁ PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 
[12.11.2019; Prešovské noviny; KULTÚRA/INZERCIA; s. 9; TASR] 

8. NOVEMBER 1989 OČAMI VÝCHODNIAROV 
[12.11.2019; Prešovské noviny; NOVEMBER 1989; s. 19; redakcia] 

9. TÉMA PRE HISTORIKOV: PREČO PILI SLOVÁCI PÁLENKU A MAĎARI VÍNO? 
[12.11.2019; Topoľčianske noviny; ZAUJÍMAVOSTI/INZERCIA; s. 5; Ela Rybárová] 

10. MESTO JE OPÄŤ BRONZOVÉ 
[12.11.2019; Noviny Stredného Považia; SPRAVODAJSTVO; s. 4; PH] 

11. EUDY ROZHODOL V ZÁVERE 
[12.11.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; Jozef Mikuš] 

12. SOBOTNÉ VÍŤAZSTVÁ 
[12.11.2019; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 39; basketliga.sk] 

13. Najkrajšia obec v roku 2019 sú Smižany 
[12.11.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 22; TASR] 

14. VEĽKÉ ZMENY I V MENŠÍCH MESTÁCH 
[12.11.2019; Prešovské noviny; NOVEMBER 1989; s. 18; Martin Furmanik] 

15. Vyzerá to tak, že na niektorých miestach hrozia povodne 
[12.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 22:11; SLOVENSKO/TASR] 

16. Nelegálny dom v oblasti zapísanej do Unesca 
[12.11.2019; RTVS Dvojka; Správy a komentáre; 22:00; R / Marek Makara] 

17. Meteorológovia varujú pred vetrom aj povodňami v niektorých okresoch Slovenska 
[12.11.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 21:27; TASR] 

18. SHMÚ bije na poplach, situácia začína byť vážna: Hrozba pre viaceré okresy Slovenska! 
[12.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 20:39; TASR] 

19. Stavajú dom v oblasti zapísanej do Unesca 
[12.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

20. Muž zaútočil na ženu nožom 
[12.11.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

https://siacplus.sk/


21. Charita sa bráni pokute 
[12.11.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur] 

22. Zdieľanie bicyklov v Poprade je mimoriadne úspešné 
[12.11.2019; Rádio Slovensko; Pozor, zákruta!; 17:00; R / Miroslav Talavašek] 

23. Dobodaná bezdomovkyňa 
[12.11.2019; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Aneta Parišková] 

24. Odvolaný šéf ŽSR: Odnášam si dobrý pocit, žiadne zbohatnutie ani kšefty 
[12.11.2019; dennikn.sk; Ekonomika; 16:08; Daniela Krajanová] 

25. Dobodaná bezdomovkyňa 
[12.11.2019; TV JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; Matúš Gavlák / Dana Čapkovičová] 

26. Na Spiši žiak udrel vodiča autobusu, zranený skončil na chirurgii 
[12.11.2019; aktuality.sk; Krimi; 09:49; Aktuality.sk] 

27. Celoslovenská anketa spoznala víťazov: Naj mestom je Trnava, naj obcou sú Smižany 
[12.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:55; šiš;kz;kil;mim;Nový Čas] 

28. Najprestížnejšie divadelné ocenenia: Udelili ceny Dosky 2019, FOTO a VIDEO 
[12.11.2019; dnes24.sk; Kultúra; 04:30; redakcia] 

29. Meteorológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami 
[12.11.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

30. Žena mala stráviť u muža kľudný večer. Odrazu vybehla na ulicu s reznými ranami 
[12.11.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MD] 

31. Meterológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami na Slovensku 
[12.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

32. Košice si pripomenú Nežnú revolúciu bohatým programom 
[12.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; SITA] 

33. Autobusár dostal bombu do tváre: FOTO Udrel ho žiak základnej školy, vodiči sa už detí 
boja 

[12.11.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; © Zoznam/Vo] 

34. Pre alkohol prišiel o prácu učiteľa 
[12.11.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

35. V Košiciach si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenú verejným zhromaždením Pocta 
novembru 

[12.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

36. Ako využiť peniaze v meste efektívnejšie ? 
[12.11.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

37. Najbližšie dni bez dáždnika ani nevychádzajte. Meteorológovia varujú pred počasím 
[12.11.2019; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

38. SHMÚ varuje pred vetrom, dažďom aj povodňami v niektorých okresoch Slovenska 
[12.11.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / SŠ] 

39. Meterológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami na Slovensku 
[12.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

40. SHMÚ varuje pred vetrom, dažďom aj povodňami v niektorých okresoch Slovenska 
[12.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

41. Meteorológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami v niektorých častiach Slovenska 
[12.11.2019; hnonline.sk; Slovensko; 00:00; TASR] 

42. Meteorológovia vydali výstrahy pred dažďom 
[12.11.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

43. Cesta za snom 
[04.11.2019; Môj dom; na návšteve; s. 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55; KATARÍNA 

PAUKEJE] 



 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Školák udrel päsťou vodiča autobusu! 
[13.11.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 14,15; kz] 

 
 

Autor: kz I Foto: tv joj 
SPIŠSKÉ VLACHY - Na týchto spojoch už odmietajú jazdiť! Na problémovej linke zo Spišských Vlách do 

Žehry (okr. Spišská Nová Ves) iba 14-ročný cestujúci udrel šoféra linkového autobusu a spôsobil mu tržné 

zranenie. Stalo sa to pri vystupovaní na zastávke v osade Dobrá Vôľa. Polícia už prípad rieši. 
Skúseného vodiča museli ošetriť v nemocnici na chirurgii, no nie je práceneschopný. Napriek tomu tento 

incident vyšetruje polícia, čo potvrdila košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová. „Bolo začaté stíhanie pre trestný 
čin výtržníctva,“ dodala. A ako sa to vlastne stalo? Školákovi sa minulý týždeň vo štvrtok popoludní pri 
vystupovaní z autobusu zakliesnila vo dverách taška a keď vodič otvoril dvere, znenazdajky dostal päsťou do 
tváre. Riaditeľ divízneho závodu prepravcu Ľubomír Pastiran pre Nový Čas uviedol, že k incidentu prišlo pri 
návrate žiakov zo školy domov. „Útočník ušiel, no spoznali ho. Táto linka bola a aj stále je dosť problémovou. 
Incidenty sa na tejto tzv. školskej linke opakujú takmer denne, hoci napadnutie vodiča je tohto roku vôbec prvé,“ 
vysvetlil. Keďže útoky a agresivita cestujúcich, ktorí sú nezriedka mladiství, stúpajú, prepravca už informoval 
obec, že situácia je vážna a vodiči odmietajú jazdiť na týchto spojoch. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. V Košiciach bude ďalšie verejné zhromaždenie 
[13.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

 
 

NEŽNÚ SI PRIPOMENÚBOHATÝM PROGRAMOM 
Významný medzník v našich dejinách si obyvatelia metropoly východu, ale aj celého Košického kraja, 

pripomenú viacerými podujatiami. 
KOŠICE. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie organizujú občianske iniciatívy November 89 a Za slušné 

Slovensko verejné zhromaždenie Pocta novembru. Uskutoční sa 17. novembra o 18.00 hod. na mieste, ktoré sa v 
novembrových dňoch roku 1989 stalo symbolickým námestím revolúcie. Na balkóne Štátnej vedeckej knižnice na 
Hlavnej ulici v Košiciach vystúpia osobnosti novembrových udalostí aj zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko. 
Na utorkovom brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), predseda KSK 
Rastislav Trnka (nezávislý), organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová a Peter Neuwirth z občianskej iniciatívy 
November ’89. 

Diskusia aj pietna spomienka 
Mesto Košice organizuje podujatia v spolupráci s občianskymi združeniami a iniciatívami, aby si pripomenulo 

významný historický medzník. „Podujatia k výročiu 17. novembra sa konajú pod názvom Pocta novembru a 
začínajú sa už vo štvrtok diskusiou Reflections 30 Years of Democracy, ktorú spoločne so spoločnosťou 
GLOBSEC organizuje mesto Košice. V piatok si pietnou spomienkou pripomenieme tieto udalosti pri pamätných 
tabuliach na Hlavnej ulici a víkend ukončia podujatia, ktoré organizujú Občianske združenia Res Cassovia a 
Staromestské divadlo v spolupráci s mestom,” uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. 

Pre všetkých, ktorí chcú spomínať 
Dôstojnú spomienku na tých, ktorí tu už nie sú, pripomenú historické projekcie, príhovory aj posolstvo a 

myšlienky, ktoré aktuálne rezonujú Slovenskom. „Pozývame všetkých, ktorí nezabudli, aj tých, ktorí si chcú spolu 
s nami pripomenúť atmosféru nádeje a eufórie a niesť ďalej odkaz slobody a zodpovednosti za vlastnú 
budúcnosť. Veríme, že silné myšlienky obohatené o projekcie, mapping a živú hudbu budú poďakovaním sa 
všetkým, ktorí projekt podporili vo verejnej zbierke, rovnako aj našim partnerom a spoluorganizátorom - 
Košickému samosprávnemu kraju, mestu Košice, MČ Košice-Staré Mesto a mestskej organizácii CIKE,“ uviedla 
organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová. 

Program v celom kraji 
Košický samosprávny kraj taktiež významne vstupuje do ponuky spomienkových aktivít na november 1989 v 

meste Košice. „Vytvorili sme rad akcií a sprievodných podujatí pre obyvateľov a návštevníkov Košíc. Za všetky 
spomeniem výstavy vo Východoslovenskom múzeu či Východoslovenskej galérii. Kľúčovou je výstava pod 
názvom Prvý dotyk so slobodou s interaktívnymi prvkami a dokumentmi, ktoré doposiaľ neboli publikované, vo 
Verejnej knižnici Jána Bocatia. Chceme ňou vyprovokovať mladú generáciu, aby sa zamyslela, že sloboda nie je 



zadarmo,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako ďalej dodal, v celom kraji, od 
Rožňavy, cez Spišskú Novú Ves, Trebišov až po Michalovce, je pripravených počas celého mesiaca november 

a december viac ako 40 aktivít - výstavy, komentované prehliadky, besedy, workshopy a projekcie filmov. (sita) 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Školák na východe Slovenska udrel päsťou vodiča autobusu: Vystrašení 

šoféri sa búria 
[13.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:00; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/908875/skolak-na-vychode-slovenska-udrel-pastou-vodica-autobusu-
vystraseni-soferi-sa-buria/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Na týchto spojoch už odmietajú jazdiť! Na problémovej linke zo Spišských Vlách do Žehry (okr. Spišská Nová 

Ves) iba 14-ročný cestujúci udrel šoféra linkového autobusu a spôsobil mu tržné zranenie. Stalo sa to pri 

vystupovaní na zastávke v osade Dobrá Vôľa. Polícia už prípad rieši. 
Skúseného vodiča museli ošetriť v nemocnici na chirurgii, no nie je práceneschopný. Napriek tomu tento 

incident vyšetruje polícia, čo potvrdila košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová. „Bolo začaté stíhanie pre trestný 
čin výtržníctva,“ dodala. A ako sa to vlastne stalo? Školákovi sa minulý týždeň vo štvrtok popoludní pri 
vystupovaní z autobusu zakliesnila vo dverách taška a keď vodič otvoril dvere, znenazdajky dostal päsťou do 
tváre. 

Riaditeľ divízneho závodu prepravcu Ľubomír Pastiran pre Nový Čas uviedol, že k incidentu prišlo pri návrate 
žiakov zo školy domov. „Útočník ušiel, no spoznali ho. Táto linka bola a aj stále je dosť problémovou. Incidenty sa 
na tejto tzv. školskej linke opakujú takmer denne, hoci napadnutie vodiča je tohto roku vôbec prvé,“ vysvetlil. 
Keďže útoky a agresivita cestujúcich, ktorí sú nezriedka mladiství, stúpajú, prepravca už informoval obec, že 
situácia je vážna a vodiči odmietajú jazdiť na týchto spojoch. 

Foto: 
Zdroj: tv joj 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Spišiaci čakajú na prvú výhru v sezóne. Zatiaľa nepanikária 
[13.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22258521/spisiaci-cakaju-na-prvu-vyhru-v-sezone-zatiala-nepanikaria.html 

 
 

Proti Handlovej zlyhali v závere po individuálnych chybách. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves boli na domácej palubovke v 

extraligovom súboji s Handlovou blízko prvej výhre v sezóne. 
Zverenci trénera Korfantu však nezvládli úplný záver zápasu, ktorý napokon prehrali tesne 85:87. 
Spišiaci tak natiahli sériu prehier na osem stretnutí. 
Najbližšie tri duely však odohrajú doma a sebe i svojim fanúšikom by už radi dopriali víťaznú radosť. 
V sobotu privítajú Žilinu, ktorá aktuálne figuruje na druhom mieste. 
Silnú zbraň súpera neeliminovali 
Úvod stretnutia s Handlovou domácim absolútne nevyšiel, keď museli doháňať vysoký náskok súpera. 
„Začali sme katastrofálne. Prehrávali sme o 20 bodov a to sa nám na domácej palubovke nemôže stávať. 

Potom sme to síce dotiahli, ale v závere to už bolo o šťastí a lepších individuálnych rozhodnutiach. Handlová to 
zvládla lepšie a preto vyhrali,“ povedal kapitán Spišiakov Lukáš Krajňák, ktorý dal v zápase 15 bodov. 

Spišskonovoveskí basketbalisti dovolili súperovi v prvom polčase premeniť až 10 trojkových pokusov, hoci už 
pred stretnutím vedeli, že ide o silnú stránku Handlovčanov. 

„Tréner nám celý týždeň prízvukoval, že súper dokáže dať aj 15 trojok za zápas. Vedeli sme teda, že je to ich 
silná zbraň. Neviem si vysvetliť, prečo sme im dovolili v prvom polčase premeniť tak veľa striel z diaľky. Je to pre 
mňa nepochopiteľné,“ uviedol Krajňák. 

Proti Žiline chcú vyhrať 
V záverečnej štvrtine sa domáci po trojke Krajňáka dostali do vedenia 78:75, no nasledovali viaceré 

individuálne chyby, ktoré Spišiakov obrali o víťazstvo. 

https://www.cas.sk/clanok/908875/skolak-na-vychode-slovenska-udrel-pastou-vodica-autobusu-vystraseni-soferi-sa-buria/
https://www.cas.sk/clanok/908875/skolak-na-vychode-slovenska-udrel-pastou-vodica-autobusu-vystraseni-soferi-sa-buria/
https://spis.korzar.sme.sk/c/22258521/spisiaci-cakaju-na-prvu-vyhru-v-sezone-zatiala-nepanikaria.html


„Presne takéto momenty a maličkosti v dnešnom basketbale rozhodujú. Nepremenili sme šancu spod koša a 
následne ani dve šestky. Namiesto toho, aby sme viedli o 6-7 bodov sa do vedenia zrazu dostal súper. Vo chvíli, 
keď sa láme zápas musíme vyložené šance jednoznačne premieňať.“ 

Premiérové víťazstvo sezóny sa pokúsia zverenci trénera Korfantu vybojovať už v sobotu proti Žiline, ktorá 
však bude favoritom. 

„Prvá výhra by nám veľmi pomohla a ja pevne verím, že v sobotu sa jej konečne dočkáme a bude sa nám hrať 
jednoduchšie. Vieme, že ťaháme sériu prehier, ale bez ohľadu na to chceme nasledujúce zápasy vyhrať. Je pred 
nami dlhá sezóna a preto ešte netreba panikáriť,“ povedal Krajňák. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (13. november): Šláger v Slovenskej hokejovej 

lige, Turnaj majstrov či NHL 
[13.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/421595/sportove-udalosti-dna-13-november 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA ME HRÁČOV DO 19 ROKOV: 
Skupina 6: 
12:00 Cyprus - Slovensko 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Boston Bruins - Florida Panthers 
01:00 Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 
01:30 New York Rangers - Pittsburgh Penguins 
02:00 St. Louis Blues - Arizona Coyotes 
02:00 Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 
04:00 Anaheim Ducks - Detroit Red Wings 
04:00 Vancouver Canucks - Nashville Predators 
04:30 Los Angeles Kings - Minnesota Wild 
04:30 San Jose Sharks - Edmonton Oilers 
Štvrtok ráno: 
01:00 New Jersey Devils - Ottawa Senators 
01:00 New York Islanders - Toronto Maple Leafs 
01:30 Philadelphia Flyers - Washington Capitals 
03:30 Calgary Flames - Dallas Stars 
04:00 Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks 
HOKEJ - SHL: 
18. kolo: 
17:30 HK Gladiators Trnava -HK ‘95 Považská Bystrica 
18:00 HK Levice - HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK Martin - MHK Dubnica nad Váhom 
18:00 MsHK Žilina - HC Topolčany 
18:30 Bratislava Capitals - HK Skalica / ONLINE >> 
HOKEJ - LIGA MAJSTROV: 
Osemfinále: 
18:00 Mountfield Hradec Králové - Adler Mannheim 
HOKEJ - KHL: 
10:00 Amur Chabarovsk - SKA Petrohrad 
12:30 Kunlun Red Star - Jokerit Helsinki 
15:00 Avtomobilist Jekaterinburg - HC Soči 
17:30 Dinamo Minsk - Viťaz Podoľsk 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
21. kolo: 
17:30 PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 
10. kolo: 
18:30 HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 
TENIS - ATP FINALS: 
Dvojhra - skupina Andreho Aggasiho: 
15:00 Rafael Nadal - Daniil Medvedev 
21:00 Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 

https://sport.aktuality.sk/c/421595/sportove-udalosti-dna-13-november


01:00 Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 
01:30 Miami Heat - Detroit Pistons 
02:00 Chicago Bulls - New York Knicks 
03:00 Denver Nuggets - Atlanta Hawks 
03:00 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 
03:00 Utah Jazz - Brooklyn Nets 
04:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 
Štvrtok ráno: 
01:00 Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies 
01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 
01:30 Boston Celtics - Washington Wizards 
01:30 Houston Rockets - Los Angeles Clippers 
02:00 Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 
04:00 Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 
04:00 Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 
HÁDZANÁ - LIGA MAJSTROV: 
C-skupina: 
18:00 Tatran Prešov - Sporting CP 
HÁDZANÁ - MOL LIGA: 
11. kolo: 
18:00 DHC Sokol Poruba - MŠK Dunajská Streda 
VOLEJBAL - EXTRALIGA MUŽOV: 
9. kolo: 
17:00 TJ Slávia Svidník - VK OSMOS Prievidza 
18:00 TJ Spartak Myjava - VK KDS Šport Košice 
18:00 MVK Zvolen - VKP Bystrina SPU Nitra 

[Späť na obsah] 

 
 

6. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[12.11.2019; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; redakcia] 

 
 

POPRAD 
LEAF Day 
13. 11. 2019 – 9:00 – Podujatie sme pripravili pre všetkých aktívnych učiteľov, ktorí chcú zlepšovať svoj 

učiteľský kumšt a šikovných žiakov 8. až 9. ročníka základnej školy a stredoškolákov, ktorí sa radi učia nové veci 
či pracujú na zaujímavých projektoch. Pre každú skupinu máme pripravený špeciálne zameraný workshop. 
Zapojiť sa môžete bezplatne v Tatranskej galérii v Poprade. 

STAND UP Comedy & JAZZový Koncert 
15. 11. 2019 – 19:00 – Oslavujeme 30 ROKOV SLOBODY – 30. výročie Nežnej Revolúcie. Radi by sme si jej 

hodnoty uctili manifestáciou slobody slova, kultúry a humoru. Na pódiu vystúpia komici Samo Trnka, Matej 
Adámy, Peter „Petiar“ Lachký a hudobné zoskupenie RAJAZZ BAND. Osláviť s nami môžete v priestoroch Mamut 
PUBu na Moyzesovej ulici. 

VODKA A CHROM 
17. 11. 2019 – 17:00 – Retrokomédia z čias, keď odvaha nebola lacná ako dnes, si môžete pozrieť v Dome 

kultúry. November 1989 v jednej bratislavskej nemocnici. Zbabelci aj hrdinovi, sviniari aj dobráci – panoptikum 
slovenskej spoločnosti v období zmeny režimu. Veľké herecké obsadenie s typicky čiernym humorom vráti 
divákov do čias, vďaka ktorým máme slobodu, na ktorú dnes tak radi nadávame. Hrajú: Viktor Horján, Táňa 
Radeva, Dano Fischer/alt. Martin Hronský, Adam Jančina, Darina Abrahámová a ďalší. 

HUMENNÉ 
Beseda s Dušanom Mikolajom 
14. 11. 2019 – 17:00 – Pozývame vás na besedu so spisovateľom Dušanom Mikolajom, ktorý sa vo svojom 

najnovšom diele zameral na život a tvorbu sklárskeho majstra Jána Zoričáka. Preneste sa spolu s nami do 
krehkého skleneného vesmíru. Beseda sa uskutoční vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. 

Degustácia mladých vín 2019 
15. 11. 2019 – 19:00 – Srdečne pozývame na degustáciu mladých vín z ročníka 2019. Budeme ochutnávať 

mladé a svieže vínka z produkcie slovenských vinárstiev. Degustácia sa uskutoční vo Vínnom Dome u Someliéra. 
Cena 15eur/osoba, občerstvenie, 8 vzoriek mladých vín, odborný výklad a dobrá nálada je naším krédom. 
Rezerváciu je potrebné spraviť priamo vo vinotéke vopred, pretože počet miest je limitovaný. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Rum a vodka – komédia divadla Kontra 
16. 11. 2019 – 20:00 – Jesenné dni a nedostatok slnečných lúčov si vyžadujú obzvlásť veľkú dávku energie, 

humoru a zábavy. Preto pre vás organizujeme ďalšiu komédiu v spolupráci s divadlom Kontra, v hlavnej úlohe s 
Petrom Čižmárom. Príďte si pozrieť túto ´kultovku´ do kaviarne Mlynček na Zimnej ulici. 



Vstupné je 8 eur a lístky si kúpite osobne v Mlynčeku alebo rezervujete telefonicky na 0911 07 05 03. Tešíme 
sa na vás. 

MICHALOVCE 
Dve tváre Kurta COBAINA 
16. 11. 2019 – 20:00 – Bude to príbeh o jednej z najväčších hviezd grunge scény, o jeho myslení, detstve, o 

tom ako vznikali jeho piesne, o koncertoch a kapele Nirvana. V podaní Laca Jakubčiaka – frontmana kapely 
Nirvana Revival Band, zažijete v priestoroch Archy návrat do 90. rokov 20. storočia na akustický koncert MTV 
unplugged a vypočujete si tie najväčšie hity legendárnej kapely Nirvana v ich akustickej podobe, pretkávané 
vlastnými akusticky hranými skladbami. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. CENU ZA NAJLEPŠIU INSCENÁCIU MÁ PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 
[12.11.2019; Prešovské noviny; KULTÚRA/INZERCIA; s. 9; TASR] 

 
 

Divadelné ocenenia Dosky 2019 putujú aj na východ. 
PREŠOV, 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 (10. 11.) 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. 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 a 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. 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. 

(TASR) 
—- 
Foto: 
Držiteľka ceny za najlepší ženský herecký výkon Tatiana Poláková (Štátne divadlo Košice). 
Herec Peter Brajerčík a umelecká šéfka Prešovského národného divadla Júlia Rázusová s cenou za najlepšiu 

inscenáciu sezóny Moral Insanity. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. NOVEMBER 1989 OČAMI VÝCHODNIAROV 
[12.11.2019; Prešovské noviny; NOVEMBER 1989; s. 19; redakcia] 



 
 

Ako východné Slovensko žilo Nežnou revolúciou. 
Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, 

predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. To viedlo k protestom, ktoré sa následne diali 
na celom území vtedajšieho Československa. 

A ako vnímali 17. november známe osobnosti? 
Peter Himič, slovenský divadelný vedec (20 rokov pôsobil ako generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice): 

„Ako ostatní študenti, situácia sa vyvinula tak, že som bol členom štrajkového výboru, (nemali sme nejakých 
predsedov a podobne), ale potom, keď sa to už presunulo viac smerom k akademickým otázkam (akademické 
slobody, nový vysokoškolský zákon, atď.) bol som podpredsedom senátu a šéfom jeho študentskej časti na 
filozofickej fakulte. Určite prvé strety s rúcajúcou sa komunistickou mocou, pre divadelníka nesmierne zaujímavé, 
dramatické, smutno-smiešne, nepochopiteľné, miestami absurdné, ale aj emotívne, s istým mixom strachu a 
odvahy. Určite aj spomienka na mnoho statočných pedagógov, ktorí sa okamžite pridali k nám, ale aj prekvapenie 
z rýchlych prevracaní kabátov, z vynorenia mnohých „disidentov“ a podobne. A pochopiteľne atmosféra – tá bola 
rozhodujúca: prajnosť, podpora ľudí, gejzíre spontaneity, odhodlania, ľudskosti – to sa samozrejme v takýchto 
momentoch vyskytuje a potom už neexistuje – veci a ľudia sa atomizujú, problémy a ťažkosti preverujú 
charaktery. Mladí ľudia sú citlivejší, vo veku formulovania skutočnosti a v pohľade do budúcnosti, ktorá napokon 
bude viac ich ako naša, tým pádom neostávajú ľahostajní. Prečo by aj boli? Bude to ich svet. A ako si ho 
naprojektujú, v takej spoločnosti, krajine, zriadení budú žiť. Aj oni sú vnútorne diferencovaní, nie všetci prejavujú 
záujem, sú apatickí alebo naopak proaktívni. Tak to má byť. Mnohí nad nimi lámu palicu, ja si, naopak, myslím, že 
to nie je žiadna stratená generácia. V niečom sú dokonca múdrejší ako sme boli my.“ 

Ján Sabol, režisér a scenárista, literárny vedec: „Bol som v tom čase dva mesiace na vysokej škole ako 
študent prvého ročníka na Filozofickej fakulte v Prešove. Prakticky som to všetko vnímal cez svojich starších 
kamarátov, ktorí sa angažovali v štrajkovom výbore predovšetkým Peter Himič, Tibor Búza a Jaroslav Rezník, 
dnes známe osobnosti profesionálne späté s mediálnym svetom. To boli hlavní organizátori študentského hnutia 
počas novembrovej revolúcie a, samozrejme, som to intenzívne vnímal aj cez môjho otca, ktorý sa stal prvým 
ponovembrovým dekanom fakulty. Revolúciu som zažil v Prešove a dovolím si povedať, že na východe mala 
revolúcia svoje špecifiká, na ktoré by bolo vhodné poukázať. Bolo by zaujímavé zrealizovať film pohľadom 
človeka, ktorý zažil november 89 na východe Slovenska. Hovorí sa, že každá generácia musí zažiť svoju 
revolúciu. Aj keď žijeme úplne inú dobu, väčšinou každej mladej generácii ide o to isté, žiť lepšie.“ 

Jozef Puchala, básnik, televízny dramaturg, redaktor a režisér, literárny vedec: „Pre mňa je November 1989 
veľmi autentický a sugestívny. Zhoda náhod chcela, že som práve v tej dobe robil jazykové skúšky z angličtiny a 
ruštiny v Prahe, bol som teda v správnej chvíli na správnom mieste, na Národnej triede i na Václavskom námestí. 
Bol to nezabudnuteľný čas plný emócií, plánov a ideálov. 

Dodnes mám v pamäti plné námestie, hlasy burácajúce z tribún i nočný vlak z Prahy do Košíc, ktorým som sa 
vracal a ktorý bol plný úprimných tvárí a krásnych predsavzatí. Ráno na východe nás však čakalo kruté 
prebudenie v podobe železničnej polície, ktorá nám v Spišskej Novej Vsi zabavila plnú tašku revolučných 

hesiel.“ 
—- 
ANKETA 
Alžbeta Pačenovská (50), Košice: – Mala som sladkých 20 rokov a november som vnímala tak, že sa deje 

niečo nové, niečo prevratné, ale najviac si pamätám asi moment, keď som išla na predvianočné nákupy a všetky 
výklady už boli vianočne vyzdobené, ľudia čakali zo stanice na vlak, ktorý mal prísť s bratislavskými hercami, ktorí 
mali na pódiu v meste čosi rozprávať a pamätám si, ako Jožo Vajda vtedy behal po tej ulici na Mlynskej a všade 
bolo počuť hluk a z tých všetkých ľudí bolo cítiť elán a nadšenie, no hlavne veľké očakávania. Mala som vtedy 
pocit, že všetci, čo tam boli, to myslia čisto, ľudsky, čo už v súčasnosti málokedy zažijete. 

Michal Valkučák (54), Prešov: – November 1989 – to bolo niečo úžasné. Bol som práve v tom čase vojak na 
základnej vojenskej službe v okrese Plzeň. Atmosféra bola neskutočná. Skostnatený totalitný politický režim sa 
začal rúcať. Ľudia začínali slobodne vyjadrovať svoje názory. Konečne sme sa otvorili Európe. Zrazu ľudia mohli 
bez problémov cestovať napr. do Rakúska. Nezabudnem na posledné dni novembra, hlavne na 25. 11., ako v 
Prahe na Letnej, kde prišlo 800 000 ľudí, vystúpili Havel, Dubček, známi herci a speváci. Bola to obrovská sila a 
radosť z nástupu demokracie a porážky totality. Ľudia vtedy mali k sebe veľmi blízko. 

Peter Koscura (35), Prešov: – November 1989 sa mi spája s protestami študentov voči aktuálnemu režimu. 
Neskôr skutočne došlo k ukončeniu komunistického režimu na našom území. Otvorili sa hranice, ľudia už mohli 
cestovať aj do krajín mimo východného bloku. Vznikali nové politické strany a časom sa rozšírilo súkromné 
podnikanie. 

Renáta Becová (48), Košice: – Veľké pozitívum je, že sme sa otvorili svetu, a s tým je spojená sloboda 
cestovania a štúdia. Môžeme spokojne bez obáv vyjadriť svoj názor bez obavy, že ťa uväznia ako nepriateľa 
štátu, a určite najviac je prísun informácií, možnosť byť v kontakte s blízkymi kdekoľvek si, lebo máme internet, čo 
predtým nebolo a pre dnešnú generáciu je to vôbec nepochopiteľné. Máme možnosť výberu širokého sortimentu 
tovaru, ako mladá viem, že na stole bolo toho málo. Z kolektívneho vlastníctva sa stalo súkromné, čo rozbehlo 
obchod a podnikanie. Ako veľké negatívum vnímam to, že sa ľudia odcudzili. Je tu obrovské množstvo 
podvodníkov a nekalých reklám, omnoho viac násilia. 

Marián Prokeš (38), Košice: – V novembri 1989 som bol žiakom druhého ročníka Základnej školy Čadca – 
Žarec. Zhodou okolností sme s rodinou od 19. 11. trávili rekreačný pobyt v Prahe. Rodičia mali málo informácií o 



aktuálnom dianí. Nálada v hlavnom meste Československa bola „jesenná“, pochmúrna. Keďže sme s bratom boli 
deti, rodičia neriskovali ani svoju účasť na prebiehajúcich večerných demonštráciách. Až po návrate domov sme 
mali možnosť sledovať udalosti prostredníctvom televízneho vysielania. Vďaka intenzívnemu záujmu našich 
rodičov a starého otca o spoločenské a politické dianie, pamätám si pohnutie, ktoré sa prenášalo aj na nás – deti. 
Úprimne ďakujem a som hrdý na všetkých čestných občanov, ktorí s entuziazmom žiadali tak potrebnú zmenu. 
Nakoľko sa ideály nežnej revolúcie naplnili, si už každý musí vyhodnotiť sám. Nádej v spravodlivú a kultúrnu 
krajinu stále žije. 

Dagmar Žarnayová (56), Prešov: – V novembri 1989 som bola predovšetkým matkou na materskej dovolenke. 
Preto sa tieto dni v mojom vedomí spájajú s povinnosťami matky, ktorá zistí, že politické svet okolo nej sa začína 
meniť, spájajú sa so zapnutým televízorom, z ktorého sme videli aj s ostatnou rodinou čo sa na Slovensku a v 
Čechách deje. Spájajú sa s malou dcérkou ktorá po vzore skandovania v permanentne zapnutom televíznom 
vysielaní kričala Havej, na hjad, na hrad. Ale spájajú sa aj s obavami z ďalšieho vývoja, v republike, najmä počas 
generálneho štrajku a potom s radosťou a úľavou, keď sa politický režim zrútil a začala sa nová etapa. Bol to 
pocit obrovskej nádeje a viery v lepšie časy. 

Oto Mlynár (50), Košice: Bol som študent a spolu s ostatnými sme lepili letáky. Nebolo nám všetko jedno, keď 
nás začali naháňať policajti s obuškami. Našťastie nás nechytili, no na tento zážitok nikdy nezabudnem. 

—- 
Foto: 
Námestie v Košiciach 1989 
Košice 1989 

[Späť na obsah] 

 
 

9. TÉMA PRE HISTORIKOV: PREČO PILI SLOVÁCI PÁLENKU A MAĎARI VÍNO? 
[12.11.2019; Topoľčianske noviny; ZAUJÍMAVOSTI/INZERCIA; s. 5; Ela Rybárová] 

 
 

Aj na tieto otázky hľadal odpoveď americký profesor A. Maxwell. 
„Fajčí ho každý. Kňaz kráča po ulici s fajkou v ústach, roľník fajčí pri každom jedle a po celé večery, urodzený 

pán fajčí cigaru všade od rána do večera za pekného aj za zlého počasia, v práci aj počas voľna. Ťažko nájsť 
statok, kde by nemali malé tabakové políčko.“ 

Takto opísal preveľkú lásku k tabaku v Uhorsku v polovici 19. storočia z dobového cestopisu americký 
profesor histórie Alexander Maxwell. 

Do našich končín ho privial pád Berlínskeho múru. Študoval vtedy na univerzite v Nemecku a začal sa 
zaujímať o dianie na tej druhej strane, osobitne v Československu. 

Naučil sa po česky a po skončení štúdia v Nemecku sa presťahoval do Prahy. Za tému dizertácie si zvolil 
nacionalizmus v Československu. 

Nakoniec skončil na Slovensku, kde ho chytila téma panslavizmu a uhorského lojalizmu za čias monarchie a 
neskôr aj téma maďarského nacionalizmu v bežnom živote. 

Dnes pôsobí na univerzite na Novom Zélande, no jeho bádanie po tom, prečo ktorá národnosť vrátane 
Slovákov pila ten-ktorý alkohol, prečo majú dodnes fúzy v Maďarsku taký dobrý imidž a prečo sa v Uhorsku toľko 
fajčilo, je stále živé. 

Zdroj pýchy 
Alexander Maxwell pre SME hovorí, že krátko po teroristickom útoku na dvojičky telefonoval so svojou starou 

mamou. Pýtala sa, či má bradu. Nemal. 
„To som rada, neviem si predstaviť žiadneho Američana, ktorý by chcel nosiť bradu po tom, čo sa teraz stalo,“ 

povedala mu vážne s narážkou na moslimských teroristov. 
Keďže krátko predtým čítal odborný článok o bajúzoch a o tom, aké boli pre maďarských národovcov dôležité, 

začal rozmýšľať o fúzoch ako prvku nacionalizmu. 
Kým inde v Európe boli fúzy vyhradené vojakom, v Uhorsku ich počas obdobia, ktoré predchádzalo revolúcii v 

roku 1848, nosili všetky sociálne vrstvy okrem duchovných. 
Snažili sa odlíšiť od nenávidených Habsburgovcov vo Viedni, ktorí boli hladko oholení, ale často sa Maďari 

chceli odlíšiť aj od príslušníkov iných národností v Uhorsku vrátane Slovákov. 
Pre maďarských národovcov boli fúzy tiež neodmysliteľnou súčasťou mužskej príťažlivosti. „V žiadnej 

európskej krajine sa netešia fúzy takej úcte ako v Uhorsku,“ konštatoval Maweell. 
Keď fajčenie bolo mužné 
Ideál mužnosti, ale aj národovectva v Uhorsku okrem fúzov predstavovalo aj fajčenie fajok, cigár a neskôr 

cigariet. 
„Našiel som množstvo dôkazov, ktoré spájali fajčenie tabaku s predstavami o mužnosti: správny muž fajčí, 

fajčenie je mužné, muži, ktorí nefajčia, sú zšenštilí a tak ďalej,“ opisuje Maxwell. 
Tak sa symbolom maďarských národovcov mohol stať aj tuhý fajčiar, skladateľ Franz Liszt. 
„Ako môže byť akýsi slaboch, klavirista symbolom maďarského nacionalizmu? Pomohlo, že Liszt mal 

obrovské úspechy u žien. No pomohlo aj to, že veľa fajčil,“ hovorí Maxwell. 
Jedna z Lisztových obdivovateliek si dokonca ohorok jeho cigary dala vsadiť do zlatého medailónu s 

diamantmi a nosila ho na krku. 



Vychutnať si tabak vedeli aj na našom území. Polyhistor Karl Georg Rumy, ktorý pochádzal zo Spišskej 
Novej Vsi, upozornil na obchodníka v Košiciach, ktorý „dal fajčeniu tabaku veľmi príjemnú chuť ponorením do 

sladkého silného tokajského vína“. 
Z čoho však vychádzala taká obľúbenosť tabaku v Uhorsku, až sa anglický autor Paget divil, že „taký 

fajčiarsky národ ako tento jakživ nevidel“? 
Kým v Uhorsku sa v hojnej miere pestoval tabak, v rakúskej časti monarchie nevypestovali žiadny. V roku 

1802 podľa Maxwellovej štúdie Uhorsko vyprodukovalo vyše 115-tisíc kíl tabaku. 
V uhorskej časti tiež bolo výrazne viac fajčiarov než v rakúskej. Už v roku 1730 stála pri Bratislave veľká 

tabaková továreň. 
„Keď americká revolúcia prerušila dodávky tabaku do Európy, cena sa zvýšila a uhorskí producenti zarobili na 

exporte tejto komodity veľa peňazí. 
Habsburská monarchia potom zaviedla vývoznú daň a uhorskí producenti už neboli konkurencieschopní a 

začali sa sťažovať,“ vysvetľuje Maxwell. 
Politický problém 
Odpor tiež vzbudzoval tabakový monopol, ktorý bol zavedený v rakúskej časti monarchie a hrozilo, že ho 

zavedú aj v Uhorsku. Takýto monopol bol pre Uhorsko ekonomicky nevýhodný. 
To, že sa fajčenie stalo symbolom uhorských národovcov, bolo podľa Maxwella spôsobené finančnými spormi. 
Keď po revolúcii v roku 1848 skutočne zaradili Uhorsko do tabakového monopolu, časť farmárov začala páliť 

semená alebo úplne odmietli sadiť tabak. 
V liste habsburskému cisárovi diplomat Alexander Hubner zaradil zrušenie tabakového monopolu medzi štyri 

kľúčové požiadavky pre uhorských národovcov. 
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 prestal byť tabak politickým problémom a vďaka industrializácii 

prestal byť takým dôležitým aj pre národovcov. 
Nerozlučným sprievodcom maďarského národovca bolo aj tokajské víno. 
Za kultom vína v Uhorsku boli podľa Maxwella „aj ekonomické dôvody, ale čiastočne to bola reakcia na 

nemecké pivo a čiastočne triedne elitárstvo aristokratov, ktorí sa pozerali zhora na roľníkov, čo si nemohli dovoliť 
drahé víno“. 

Medzi šľachtou boli prevažne Maďari a medzi roľníkov sa radili nemaďarské menšiny, ako boli Slováci, 
Rumuni či Rusíni. 

Maďarskí aristokrati sa však snažili odlíšiť aj od Nemcov, ktorí patrili zväčša medzi úradníkov alebo mešťanov, 
a Židov, ktorí boli prevažne obchodníci. 

Maďarské tokajské víno malo skvelú povesť v zahraničí, exportovali ho do Viedne, Moldavska, Poľska či 
Nemecka. 

No víno, čo sa pilo bežne v hostincoch v Uhorsku, bolo podľa cudzincov tejto kvalite naozaj vzdialené až 
nepitné. Dobré víno šlo na export. 

Rovnako ako fúzmi a fajčením sa aj tokajským vínom v Uhorsku vymedzovali proti vládnucim 
Habsburgovcom. 

Jed pre výbušného Maďara 
Maxwell v štúdii píše z dobových prameňov v roku 1818, že Maďar „úplne neznáša pivo, pije aj pálenku, ale 

jeho najobľúbenejší nápoj je víno“. 
Slovan pije „vodu, alebo výnimočnejšie pivo, alebo ešte výnimočnejšie víno, pretože nemá vo zvyku piť doma 

alebo k jedlu. Preto si však obľúbil chodenie do hostincov, kde sedí pri tvrdom alkohole do neskorého večera“. 
V maďarskom prostredí nebol všetok alkohol rovnako zavrhnutiahodný. Iba ten tvrdý alkohol spájali s 

opilstvom, chudobou, nemorálnosťou, násilím či zločinom. 
Pálenka sa spájala s nemaďarskými menšinami. Napríklad autor Ignaz Fessler napísal, že „umenie destilácie 

brandy z kukurice ako prví priniesli a venovali sa mu Židia“. 
Hoci počet liehovarov v Maďarsku po roku 1840 narastal, verejná mienka bola proti nápojom, ktoré sa spájali 

so Slovanmi či Židmi a maďarskí národovci napriek ekonomickému potenciálu domáci liehovarnícky priemysel 
skôr potláčali. 

Následky rozdielov vo zvykoch pitia alkoholu ľuďmi rôznych národností v niekdajšom Uhorsku však nepretrvali 
podľa Maxwella dodnes. 

„Moderný maďarský nacionalizmus už nemá aristokratickú podobu ako kedysi a moderní Maďari môžu piť 
domácu pálenku bez toho, aby ohrozili svoje národné renomé.“ 

Hoci dnes Maxwell žije s manželkou, ktorá pochádza z Nového Zélandu, na opačnom konci zemegule, stále 
sa vo výskume venuje aj slovenskej histórii. 

Momentálne začal pracovať na projekte o habsburskom panslavizme. 
„V tomto výskume je dôležitých aj mnoho Slovákov, medziiným aj slovo ,panslavizmus‘ vymyslel Slovák,“ 

hovorí. 
VLASOVÁ KÚRA POMÁHA 
Dopočuli sme sa o firme KVATROFIN s.r.o., ktorá vraj ako jediná v našej republike predáva výrobky, ktoré 

skutočne odstránia problémy s vypadávaním vlasov a obnovia ich rast. Koľko to stojí a kde firmu nájdeme? 
Laco a Jana z Bratislavy 
Máte pravdu, o firme KVATROFIN s. r. o. sa v poslednom čase veľa hovorí v spojení s problematikou 

vypadávania vlasov, a to v kladnom slova zmysle. 
Jeden prípravok SALON TEXTURES stojí 23 €. Tento, podľa ohlasu veľmi účinný a odskúšaný výrobok, ktorý 

vraj obnoví rast vlasov i na miestach, kde sme sa už zmierili s plešinou, si môžete buď kúpiť alebo objednať i s 



presným návodom na dobierku. Pri väčších ťažkostiach s vlasmi sa odporúča použiť aspoň dva tieto prípravky za 
sebou. 

Adresa: 
KVATROFIN s. r. o. ul. Lichardova 10, 909 01 Skalica, 034/664 74 35 
Foto: 
Zolo Palugyay: Pri pálenke, 1931. zdroj: web umenia - SNG 

[Späť na obsah] 

 
 

10. MESTO JE OPÄŤ BRONZOVÉ 
[12.11.2019; Noviny Stredného Považia; SPRAVODAJSTVO; s. 4; PH] 

 
 

VÝHRA TÝŽDŇA 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska už pozná víťazov. 
Slováci počas siedmich mesiacov v internetovom hlasovaní mohli rozhodnúť o svojich favoritoch. Z miest a 

obcí Trenčianskeho kraja sa najlepšie umiestnil Púchov. Získal 21-tisíc hlasov a bol tretí. 
Posledné významnejšie úspechy v súťaži zaznamenalo mesto v roku 2014, kedy sa mu podarilo obhájiť titul 

najkrajšieho mesta. Tento rok bola najkrajším mestom Trnava, získala takmer 22-tisíc štyristo hlasov. Druhé 
miesto patrilo Spišskej Novej Vsi. 

V prvej desiatke sa z miest v trenčianskej župe umiestnila Prievidza na šiestom mieste a Bojnice o priečku 
nižšie. Z obcí bola v regióne úspešná Vydrná. Obsadila ôsme miesto. 

Púchov je tretím najkrajším mestom Slovenska. (PH) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. EUDY ROZHODOL V ZÁVERE 
[12.11.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; Jozef Mikuš] 

 
 

BKM Lučenec senzačne zvíťazil pod levickými košmi. 
LUČENEC Prerušenie domácej neporaziteľnosti aj senzačná výhra na pôde súpera. Aj takto sa dá opísať 

týždeň BKM Lučenec. Basketbalisti si najskôr doma v zápase 8. kola zmerali sily so Svitom. O víťazstve hostí sa 
rozhodlo až v predĺžení a domáci tak prišli o šnúru domácich výhier. 

Jankovičovi zverenci si však napravili chuť v sobotu v 9. extraligovom kole v Leviciach. Hostia mali do 3. 
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. BKM však posledný útok využil a Eudy v záverečnej sekunde 
spasil Lučenec trafeným košom na 79:80. Lučenec sa v desiatom kole predstaví na palubovke Komárna (16. 11.). 

ŠTATISTIKA 
8. KOLO: BKM Lučenec-Iskra Svit 82:85 pp (22:23, 15:20, 19:22, 17:8 - 9:12) 
TH: 16/8 - 24/16, Fauly: 18 - 18, Trojky: 14 - 7, Rozhodovali: Lukáč, Karniš, Čurilla Lučenec: Basabe 24, 

Murray-Boyles 12, Caffey 10, Musil 6, Eudy 3 (Dunne 12, Jackuliak 7, Zorvan 6, Anikienko 2, Skvašik 0) Svit: 
Nesbitt 18, Carr 15, Baldovský 13, Monček 4, Bizub 2 (Avramovič 14, Johnson 10, Stuteville 9) 

9. KOLO: 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 9. kola: 
Žilina - Komárno 105:93, Svit-Prievidza 85:93, Spišská Nová Ves - Handlová 85:87. 

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.“ 

Víťazná radosť Lučenca. Lukáš Droppan 
[Späť na obsah] 

 
 



12. SOBOTNÉ VÍŤAZSTVÁ 
[12.11.2019; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 39; basketliga.sk] 

 
 

Prievidza sa derie tabuľkou smerom nahor. 
EUROVIA SBL 
Handlová - Žilina 83:88 (14:23, 24:21, 23:25, 22:19) 
Handlová: Mitrovič 25, Radukič 21, Mrviš 8, Petráš 6, Jašš 3 (Jankovič 13, Halada 7, Baltus a Dolník 0) Žilina: 

Merešš a Sapp po 20, Dickson 11, Jeftič 9, Rožánek 7 (Špaleta 10, Tot 7, Podhorský 4, Hoferica 0) TH: 19/11 - 
21/13, Fauly: 2323, Trojky: 12 - 9, Rozhodovali: Brziak, Turčin, Bartoš 

Povedali po zápase: 
Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Z môjho pohľadu to bol veľmi zvláštny zápas, v ktorom sme zaostávali 

v útočnom doskoku. Mali sme veľa nepremenených otvorených striel spoza trojkového oblúka a zahadzovali sme 
trestné hody. Nerozumiem prečo to tak je, pretože tieto veci každý deň poctivo trénujeme. Blahoželám Žiline k 
úspechu.“ 

Svit - Prievidza 85:93 (24:25, 19:23, 20:28, 23:17) 
Svit: Nesbitt 27, Carr 18, Monček 8, Bizub 6, Baldovský 3 (Avramovič 12, Stuteville 9, Ivan 2) Prievidza: 

Gačeša 20, Jovanovič 13, Johnson 11, Guillory 2, Mokráň 0 (Durmo 25, Delič 14, Majerčák 6, Antoni 2) TH: 20/16 
- 11/7, Fauly: 1720, Trojky: 3 - 8, Rozhodovali: Tomašovič, Kiss, Karnay 

Povedali po zápase: 
Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas a ťažký v tom, že sa hral na palubovke 

Svitu. Podarilo sa nám šikovne využiť niekoľko situácií, aj keď sme aj my mali niektoré zlé výmeny. Emotívny 
zápas s dobrým výsledkom pre nás. Som spokojný.“ 

Matej Majerčák, hráč Prievidze: „Myslím si, že diváci videli veľmi pekný basketbal, padlo dosť bodov, a čo je 
dobré pre divákov, je dobré aj pre nás. Obrana síce nie vždy dobre fungovala, ako by sme chceli. Je to veľmi 
dôležité víťazstvo, hlavne na palubovke Svitu, kde sa ťažko vyhráva. Posunie nás to emočne vpred. Držím palce 
Svitu do zvyšku sezóny.“ 

Spišská Nová Ves-Handlová 85:87 (17:32, 27:16, 15:15, 26:24) 
Spišská Nová Ves: Alleyn 29, Krajňák 15, Maxwell 13, Nottage 12, Thompkins 5 (Židzik 7, Sewiol 4) 

Handlová: Mrviš 22, Jankovič 13, Halada a Mitrovič po 11, Petráš 8 (Radukič 16, Jašš 5, Baltus 1) TH: 27/20 - 
28/21, Fauly: 21 - 25, Trojky: 7 - 14, Rozhodovali: Zubák, Karniš, Gacík 

Povedali po zápase: 
Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Bol to veľmi ťažký zápas, je to pre nás veľká výhra. Myslím si, že 

vonku hráme lepšie, pretože doma asi cítime väčší tlak. Začali sme dobre a potom sme začali robiť stupídne veci, 
ktoré sme nikdy na tréningoch nepraktizovali. Následne sme sa v druhom polčase pokúsili zmeniť veci v obrane, 
potom, ako bol vylúčený Mitrovič, sme museli preorganizovať hru. Nakoniec sme si našli cestu k víťazstvu aj 
vďaka tomu, že Baltus odohral veľmi dobrý druhý polčas.“ 

Marek Jašš, hráč Handlovej: „Do zápasu sme vstúpili skvelo, no následne sme sa uspokojili, čo Spišiaci 
využili na vyrovnanie. Následne to bolo o tom, komu padlo viacej striel. Tímy sa bili o každý kôš, myslím si, že 
diváci videli pekný zápas. Dali sme do toho všetko, sme šťastní, že sme potešili aj fanúšikov, ktorí nás prišli 
povzbudiť. Čo sa týka našej úspešnosti na oblúku, máme na to hráčov, musíme to využívať a som rád, že sa to 
podarilo.“ 

Ostatné výsledky 8. kola: Lučenec - Svit 82:85 pp, Handlová - Žilina 83:88, Komárno - Levice 64:73. Ostatné 
výsledky 9. kola: Levice-Lučenec 79:80, Žilina - Komárno 105:93. 

Program: 16.11. o 18.00 h Levice - Prievidza. 
1. Inter Bratislava 2. Žilina 3. Lučenec 4. Prievidza 5. Svit 6. Levice 7. Handlová 8. Komárno 9. Spišská Nová 

Ves 87 86 85 85 84 84 83 82 80 1 2 3 3 4 4 5 6 8 633:503 703:698 655:636 634:596 679:671 621:620 672:710 

634:705 607:699 15 14 13 12 12 12 11 10 8 
fb BC Prievidza 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Najkrajšia obec v roku 2019 sú Smižany 
[12.11.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 22; TASR] 

 
 

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

primátora Slovenska. Ocenenia išli do všetkých kútov Slovenska. 
Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. 
Naj obec je na Spiši. 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. 
Preberú si ceny v Bratislave Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF 

Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. 
(TASR) 
—- 
Foto: 
Smižany 

[Späť na obsah] 

 
 

14. VEĽKÉ ZMENY I V MENŠÍCH MESTÁCH 
[12.11.2019; Prešovské noviny; NOVEMBER 1989; s. 18; Martin Furmanik] 

 
 

Aký bol november 1989 na východe v Spišskej Novej Vsi. 

Pred tridsiatimi rokmi v Československu sa skončila éra komunistického režimu. O tom, čo sa vtedy dialo v 
Prahe, Bratislave a ďalších väčších mestách, vieme. Ako prebiehala Nežná revolúcia v iných častiach krajiny, sa 
však až toľko nehovorí. Preto sa pozrieme na to, ako to v tom čase vyzeralo v Spišskej Novej Vsi a okolí. 

Demonštrácie odsúdili 
Informácie o dianí v štáte sa dostávali do rozhlasu aj televízie a tak sa veľmi rýchlo o udalostiach v Prahe, 

Bratislave a ďalších mestách dozvedeli aj v meste a okrese Spišská Nová Ves. Krátko po 17. novembri vydal 
Okresný národný výbor v Spišskej Novej Vsi stanovisko, v ktorom demonštrácie odsúdil ako destabilizáciu 

krajiny. Pod dojmom ďalších udalostí sa však začal postoj viacerých pracovníkov ONV meniť a v stanovisku 
uverejnenom v regionálnych novinách Spišské hlasy 6. decembra 1989 požadovali prešetrenie udalostí 17. 
novembra 1989 v Prahe a 25. marca 1988 v Bratislave a vyjadrili podporu požiadavkám študentov, hercov, OF a 
VPN. Aktuálne dianie však chápali ako prestavbu socializmu, nie jeho likvidáciu. 

Revolúciu začali novoveskí herci 
Prvou významnejšou aktivitou v Spišskej Novej Vsi po 17. novembri bol štrajk hercov novoveského divadla, 

ktorý sa začal vo štvrtok 23. novembra 1989. V sobotu 25. novembra sa o 19:00 uskutočnila diskusia umelcov s 
občanmi mesta. Medzi umelcami boli napríklad študenti Vysokej školy múzických umení, herci novoveského 
divadla, umelecký šéf novoveského divadla Miroslav Košický, či zaslúžilá umelkyňa Viera Strnisková. V nedeľu 
26. novembra 1989 sa pred 19:00 začali pred budovou divadla začali schádzať obyvatelia mesta. Stretnutie 
občanov prerástlo v manifestáciu, ktorá mala spontánny priebeh. Miroslav Košický vyzval prítomných, aby sa 
zúčastnili generálneho štrajku, ktorý bol plánovaný na ďalší deň. Pri mikrofóne sa následne vystriedalo viacero 
rečníkov. 

Generálny štrajk zasiahol aj Spiš 
V pondelok 27. novembra 1989 sa odohrala dôležitá udalosť Nežnej revolúcie – dvojhodinový generálny 

štrajk. Zúčastnila sa ho väčšina pracujúcich v Československu. Nechýbali medzi nimi ani zamestnanci z mesta a 
okresu Spišská Nová Ves. Štrajkujúci mali mať zhromaždenie pôvodne pred budovou divadla, avšak plán sa 

zmenil a sprievod sa spontánne presunul pred budovu OV KSS. Niekoľkotisícový dav v ktorom boli pracujúci a 
študenti tam skandoval rôzne heslá. Okrem iného vyzývali okresných funkcionárov predstúpiť pred 
zhromaždenie. Niektorí z funkcionárov skutočne aj predstúpili, pričom vyhlásili, že súhlasia s požiadavkami na 
zrušenie vedúcej úlohy KSČ a vypísanie demokratických volieb. Potom sa davu prihovorili viacerí rečníci z radov 
štrajkujúcich. Vyzývali prítomných k vzájomnému pochopeniu, dobrej vôli, tolerancii, láske, k poctivej práci bez 
násilia, k vzájomnému dialógu. Zhromaždenie bolo po dvoch hodinách o 14:00 ukončené hymnou ČSSR. Večer 
toho istého dňa sa uskutočnilo v divadle stretnutie záujemcov o vytvorenie širšieho prípravného výboru 
občianskej iniciatívy, na ktorom sa prítomní dohodli, že okresné združenie bude mať názov Verejnosť proti násiliu. 

Najväčšia demonštrácia v meste 
V utorok 28. novembra 1989 sa o 16:00 konala najväčšia demonštrácia Nežnej revolúcie v Spišskej Novej 

Vsi. Zúčastnilo sa jej okolo sedemtisíc ľudí. Ľudia sa zišli opäť pred budovou OV KSS. Počas dvojhodinového 

mítingu sa pri mikrofóne vystriedalo niekoľko desiatok rečníkov. Boli medzi nimi napríklad študenti stredných škôl 
v meste, zamestnanci škôl, športovci a mnohí ďalší. Hovorilo sa o nedostatočnom materiálnom vybavení v 
školských družinách, oblasti ekológie a iných aktuálnych záležitostiach. Míting opäť uzavrela hymna. Večer znova 
zasadal výbor občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu, na ktorom sa pripravoval podrobnejší akčný program. 
Na druhý deň 29. novembra 1989 dosiahli milióny protestujúcich v celej krajine jeden z najdôležitejších cieľov. 
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky zrušilo ústavný článok č. 4 o vedúcej úlohe 
KSČ v spoločnosti a štáte. Viacero ďalších požiadaviek však stále splnených nebolo, a tak revolúcia pokračovala. 
Bolo tomu tak aj na Spiši. V ďalších dňoch v podnikoch, závodoch a inštitúciách okresu Spišská Nová Ves 

pokračovali verejné členské schôdze. Vo štvrtok 30. novembra 1989 sa zástupcovia okresného výboru VPN stretli 
s vedením ONV. Dohodli sa na informovaní občanov okresu a mesta o aktuálnej situácii prostredníctvom 
lokálnych médií. Zástupcovia VPN tiež žiadali o poskytnutie informácií týkajúcich sa rôznych oblastí života, ktoré 
dovtedy neboli verejnosti prístupné. Vedenie ONV so všetkým súhlasilo a navrhlo predstaviteľom VPN, aby sa 
zúčastnili zasadnutia Rady ONV, čo druhá strana prijala. 



Na novoveskom mítingu rečnil Durdík 
V piatok 1. decembra 1989 sa uskutočnilo pred novoveským divadlom ďalšie zhromaždenie občanov. Okresný 

výbor VPN im na ňom oznámil, že ONV pracuje na plnení ich požiadaviek a oboznámil ich s ďalšími zámermi. 
Mítingu sa zúčastnil aj člen činohry Slovenského národného divadla v Bratislave a rodák zo Smižian, herec 
Vladimír Durdík ml. Informoval prítomných o udalostiach v hlavnom meste Slovenska a o podpore študentov 
členmi SND. V pondelok 3. decembra 1989 sa Koordinačný výbor VPN okresu Spišská Nová Ves uzniesol na 

programovom vyhlásení. Toto vyhlásenie vychádzalo z programového vyhlásenia, ktoré vydala už 25. novembra 
1989 Verejnosť proti násiliu v Bratislave, preto v ňom bola aj požiadavka o zrušení vedúcej úlohy KSČ, ktorá bola 
už medzi tým splnená. Dňa 5. decembra 1989 sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Rady Mestského národného 
výboru v Spišskej Novej Vsi so zástupcami iniciatívy VPN, kde bol prekonzultovaný postup MsNV v súčasnom 

období a prijaté vyššie uvedené programové vyhlásenie. Okresný výbor VPN sa zišiel aj s funkcionármi ONV, 
ktorí prijali aj ich ďalšie požiadavky týkajúce sa demokratizácie viacerých oblastí života. 

Tieto požiadavky spolu s programovými vyhláseniami VPN v Bratislave a VPN v Spišskej Novej Vsi boli 

uverejnené v Spišských hlasoch 13. decembra 1989. V rámci OV KSS došlo k rozsiahlym zmenám. 4. decembra 
podalo k 9. decembru 1989 demisiu celé predsedníctvo a tajomníci OV KSS. Deň predtým sa uskutočnila zmena 
na najvyšších miestach. Prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu v ktorej mali väčšinu komunisti čo sa 
stretlo s veľkým odporom verejnosti. Nesúhlas s týmto aktom dávali najavo aj akčné výbory VPN, ktoré sa na 
začiatku decembra 1989 vytvorili pri mnohých podnikoch, závodoch a inštitúciách a spoločenských organizáciách 
i v okrese Spišská Nová Ves. Tieto akčné výbory protestovali proti kozmetickým úpravám vo vláde, žiadali 

ustanovenie novej vlády, vypísanie slobodných volieb a ďalšie záležitosti týkajúce sa demokratizácie spoločnosti. 
V Spišskej Novej Vsi vystúpili aj Hečkovci 

V stredu 6. decembra 1989 bol z bratislavskej hlavnej stanice vypravený vlak so zástupcami študentov z 
jednotlivých fakúlt, vysokých škôl, s predstaviteľmi Verejnosti proti násiliu, s robotníkmi, hercami, filmovými, 
televíznymi, rozhlasovými a tlačovými štábmi. Nazvaný bol Vlakom Nežnej revolúcie. Jeho cieľom boli Košice v 
ktorých osadenstvo vlaku vystúpilo na zhromaždení. Vlak zastavoval na viacerých miestach, medzi ktorými bola 
aj Spišská Nová Ves. Vo štvrtok 7. decembra sa v Dome kultúry ROH v Spišskej Novej Vsi konal ďalší míting 

okresného koordinačného výboru VPN. 
Okrem širokej verejnosti sa ho zúčastnili aj umelci medzi ktorými boli i súrodenci Hečkovci. O dva dni neskôr v 

sobotu 9. decembra 1989 sa veľké, vyše dvojtisícové zhromaždenie, konalo pred novoveským divadlom. 
Zástupcovia VPN na ňom prítomných oboznámili o rokovaniach s ONV a MsNV. Prítomní si vypočuli stanoviská 
zástupcov VPN z rôznych pracovísk a organizácií. Vystúpili i predstavitelia miestnych Rómov, ktorí sa takisto 
pridali k VPN. 

Revolúcia zavŕšená nástupom Dubčeka a Havla 
V tom čase sa Nežná revolúcia chýlila ku svojmu záveru. Dňa 10. decembra 1989 prezident Gustáv Husák 

vymenoval novú federálnu „vládu národného porozumenia“ v ktorej už komunisti nemali prevahu. Zároveň v ten 
deň Husák odstúpil z funkcie prezidenta. 

Revolúcia bola zavŕšená zvolením Alexandra Dubčeka za predsedu Federálneho zhromaždenia 28. decembra 
1989 a zvolením Václava Havla za prezidenta republiky 29. decembra 1989. Ako to vyzeralo v Spišskej Novej 
Vsi a okolí počas Nežnej revolúcie je možné dozvedieť sa viac na výstave „Jak to bulo v Novejśi“ v Múzeu Spiša 
v Spišskej Novej Vsi. 

Na výstave sú prezentované unikátne dosiaľ nepublikované fotografie z diania v meste z novembra a 
decembra 1989. 

Martin Furmanik 
—- 
Foto: 
Revolúcia v Spišskej Novej Vsi. 
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15. Vyzerá to tak, že na niektorých miestach hrozia povodne 
[12.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 22:11; SLOVENSKO/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1982167 

 
 

Meteorológovia vydali pre ne výstrahu. 
Zdieľať článok 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 

Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z 

trvalého dažďa a SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe krajiny platí do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) do 14.00 h. 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 

stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1982167


Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 
Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Nelegálny dom v oblasti zapísanej do Unesca 
[12.11.2019; RTVS Dvojka; Správy a komentáre; 22:00; R / Marek Makara] 

 
 

Marek Makara, moderátor: „V obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves začali stavať rodinný dom bez 

povolenia v oblasti chránenej UNESCO-m. Stavebný úrad zasiahol, ale neskoro, práce už boli v plnom prúde. 
Majiteľ pozemku vykopal základy bez stavebného povolenia a vylial do nich betón. Občianske združenie Nová 
Žehra preto spustilo petíciu za odvolanie pracovníčky stavebného úradu, doteraz ju podpísalo približne sto 
obyvateľov.“ 

Miloš Pacovský, prednosta obecného úradu v Žehre: „Podľa územného plánu by tu domy stáť určite nemali. 
Je to proti územnému plánu obce. Ak nebudeme rešpektovať územný plán v Žehre, tak ho nerešpektujme ani v 
Bratislave.“ 

Milan Barlog, ochranár, Správa NP Slovenský raj: „Celé to územie používa vlastne najvyššiu ochranu, akú si u 
nás v štáte vieme predstaviť v podstate, lebo je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Parcela, na 
ktorej ten dom leží, už tým, že tam vykopali tie základy, tak poškodili biotopy európskeho národného významu. Je 
to barbarstvo jednoducho sa takto k tomu chovať dneska.“ 

Majiteľ pozemku: „Nebudem rozprávať. Neni tu chránené územie.“ 
Miloš Kočiš, člen OZ Nová Žehra: „Určitá skupina ľudí môže porušovať zákony opakovane, na nich je štát a 

štátne zákony krátke. Ako povedal aj pán, ktorý tento dom stáva, že stačí zaplatiť jednorazovú pokutu a môžeme 
stavať ďalej.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Meteorológovia varujú pred vetrom aj povodňami v niektorých okresoch 

Slovenska 
[12.11.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 21:27; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/740438/meteorologovia-varuju-pred-vetrom-aj-povodnami-v-niektorych-
okresoch-slovenska/ 

 
 

Výstraha pred dažďom 
Zdroj: SHMÚ 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 

Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z 

trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) 

do 14.00 h. 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 

stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 
Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

Ak sa Vám článok páčil, podporte nás. 
Slobodné médiá a nezávislá žurnalistika existujú aj vďaka Vám. 
Chcem podporiť 

https://www.aktuality.sk/clanok/740438/meteorologovia-varuju-pred-vetrom-aj-povodnami-v-niektorych-okresoch-slovenska/
https://www.aktuality.sk/clanok/740438/meteorologovia-varuju-pred-vetrom-aj-povodnami-v-niektorych-okresoch-slovenska/
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18. SHMÚ bije na poplach, situácia začína byť vážna: Hrozba pre viaceré 

okresy Slovenska! 
[12.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 20:39; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/908917/shmu-bije-na-poplach-situacia-zacina-byt-vazna-hrozba-pre-viacere-
okresy-slovenska/ 

 
 

Otvoriť galériu 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 

Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z 

trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) 

do 14.00 h. 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 

stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, 
Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

Foto: 
Vo viacerých okresoch hrozia povodne (ilustračné foto). Zdroj: TASR 
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19. Stavajú dom v oblasti zapísanej do Unesca 
[12.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „V obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves začali stavať rodinný dom bez 

povolenia v oblasti chránenej UNESCO-m. Stavebný úrad zasiahol, ale práce už boli v plnom prúde.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Stavebná firma vykopala základy domu a ešte včera do nich na 

pozemku bez stavebného povolenia vyliali betón.“ 
Miloš Pacovský, prednosta obecného úradu v Žehre: „Podľa územného plánu by tu domy stáť určite nemali. 

Je to proti územnému plánu obce. Ak nebudeme rešpektovať územný plán v Žehre, tak ho nerešpektujme ani v 
Bratislave.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vy ste vlastne vykonávali stavebné práce?“ 
Stavbár: „Nemám čas na vás.“ 
Marie Balážová Melníková: „Rodina Pokutovcov sa rozhodla stavať tu v ochrannom pásme Spišského hradu a 

iba tristo metrov od Kostola svätého Ducha, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO.“ 
Majiteľ pozemku: „Nebudem rozprávať. Neni tu chránené územie.“ 
Milan Barlog, ochranár, Správa NP Slovenský raj: „Celé to územie používa vlastne najvyššiu ochranu, akú si u 

nás v štáte vieme predstaviť v podstate, lebo je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Parcela, na 
ktorej ten dom leží, už tým, že tam vykopali tie základy, tak poškodili biotopy európskeho národného významu. Je 
to barbarstvo jednoducho sa takto k tomu chovať dneska.“ 

Marie Balážová Melníková: „O okamžité zastavenie stavebných prác požiadali pamiatkari stavebný úrad v 
Žehre tridsiateho októbra.“ 

Miloš Pacovský: „A stavba bola zastavená včera jedenásteho jedenásty.“ 
Marie Balážová Melníková: „Prečo až včera ste zastavili tú stavbu?“ 
Anna Mazurová, pracovníčka stavebného úradu, Obecný úrad Žehra: „No lebo tá stavba ide od dvadsiateho 

piateho októbra. V kuse pršalo, tam sa nedalo ísť do terénu. Zastavenie stavebných prác je v právomoci 
stavebného úradu, na konania stavebného úradu sú tridsať až šesťdesiat dní.“ 

Miloš Kočiš, člen OZ Nová Žehra: „Určitá skupina ľudí môže porušovať zákony opakovane, na nich je štát a 
štátne zákony krátke. Ako povedal aj pán, ktorý tento dom stáva, že stačí zaplatiť jednorazovú pokutu a môžeme 
stavať ďalej.“ 

https://www.cas.sk/clanok/908917/shmu-bije-na-poplach-situacia-zacina-byt-vazna-hrozba-pre-viacere-okresy-slovenska/
https://www.cas.sk/clanok/908917/shmu-bije-na-poplach-situacia-zacina-byt-vazna-hrozba-pre-viacere-okresy-slovenska/


Marie Balážová Melníková: „Obyvatelia Žehry spolu s pamiatkarmi a ochranármi nemienia nechať celú kauzu 
len tak.“ 

Milan Barlog: „Pokiaľ zistíme, že tam naozaj došlo k významnému poškodeniu biotopov, tak pôjde z našej 
strany podnet na príslušný orgán ochrany prírody.“ 

Marie Balážová Melníková: „Občianske združenie Nová Žehra spustilo aj petíciu za odvolanie pracovníčky 
stavebného úradu, doteraz ju podpísalo približne sto obyvateľov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Muž zaútočil na ženu nožom 
[12.11.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: "Muž zo Spišskej Novej Vsi chcel mať vášnivú noc, no namiesto toho skončil v 

policajných putách. Zaútočil totiž na ženu, ktorú si zavolal do bytu. Tá skončila v nemocnici. Upozorňujeme, že 
nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov." 

Matúš Gavlák, redaktor: “Dráma sa odohrala v jednom z bytov na sídlisku Mier. Podľa prvotných informácií 
mal muž zaútočiť na ženu s nožom. Tá skrvavená vybehla z bytu na ulicu. Obyvateľ bytu na prízemí je pre 
susedov poriadne nepríjemný. Viacerí nám potvrdili, že keď si vypije, je nevyspytateľný. To bol aj prípad včerajšej 
noci. Obaja aktéri boli opití. Po tom, čo prišla žene pomoc v podobe polície a záchranárov, ju zdravotníci museli 
ošetriť.” 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny (telefonát): "Žena mala otvorenú ranu vo vlasatej 
časti hlavy a tiež rezné rany na ľavej hornej končatine. Po ošetrení ju záchranári previezli do nemocnice v 
Spišskej Novej Vsi." 

Matúš Gavlák: “O úteku z bytu na prízemí svedčia krvavé stopy po celej trase. Po príchode policajtov sa už 
páchateľ v byte nenachádzal. Po útoku sa rozbehlo masívne policajné pátranie. Muža našli PMJ-čkári neďaleko 
miesta činu.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: “Spišskonovoveskí policajti miesto dôkladne zadokumentovali a 
začali trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.” 

Matúš Gavlák: “Po zadržaní priniesli páchateľa naspäť do bytu na procesné úkony. Podľa susedov ide o 
muža, ktorý má psychické problémy a podobný scenár bol iba otázkou času.” 

Lenka Ivanová: “Zadržaná bola jedna podozrivá osoba a po vykonaní potrebných procesných úkonov bola 
umiestnená do cely policajného zaistenia. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie však bližšie informácie 
nateraz poskytovať nebudeme, aby nedošlo k jeho ďalšiemu sťaženiu alebo zmareniu.” 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Charita sa bráni pokute 
[12.11.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Spišská katolícka charita aj s pomocou eurofondov postavila materskú školu pre 
zdravotne ťažko postihnuté deti. Keď škôlku dostavali, dozvedeli sa, že dostanú o štvrtinu menej peňazí. 
Ministerstvo financií napadlo verejné obstarávanie ako diskriminačné. Charita s tým nesúhlasí.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Zriaďovateľom škôlky svätého Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej 
Vsi je Spišská katolícka charita, navštevuje ju deväť handicapovaných detí. Charita za stavbu zaplatila takmer 

dvestodvadsaťpäťtisíc eur. Z eurofondov mali dostať od ministerstva pôdohospodárstva stodvadsaťsedemtisíc 
eur, zatiaľ charita dostala menej než štvrtinu tejto sumy.“ 

Pavol Vilček, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity: „Ide skoro o štyridsaťtisíc DPH, ktoré sme my 
zaplatiť museli a my sme zatiaľ dostali dvadsaťdeväťtisíc eur. Čiže treba povedať, že na nás štát zatiaľ zarobil.“ 

Marie Balážová Melníková: „Charita od ministerstva pôdohospodárstva čaká ešte takmer 
deväťdesiatosemtisíc eur, z tejto sumy im chce ministerstvo strhnúť tridsaťsedemtisíc. Dôvodom má byť 
problémové verejné obstarávanie.“ 

Pavol Vilček: „Každý jeden krok, či už zverejnenie výzvy, až po samotné vyhodnotenie a podpísanie zmluvy, 
celé to bolo skontrolované. Nieže nám nikto nenapadol.“ 

Daniel Hrežík, tlačový odbor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (telefonát): 
„Sprostredkovateľský orgán - Košický samosprávny kraj - vykonal administratívnu finančnú kontrolu verejného 
obstarávania, pri ktorej predmetné nedostatky, respektíve porušenia zákona o verejnom obstarávaní nezistil.“ 

Marie Balážová Melníková: „Verejné obstarávanie neskôr napadol audítorský orgán ministerstva financií.“ 
Pavol Vilček: „Že vraj sme mohli diskriminovať nejakého žiadateľa. To viac-menej audítorský orgán z 

ministerstva financií napadol, no a samozrejme, sankciu, tak nám dali maximálnu, čiže dvadsaťpäť percent.“ 



Pavol Kirinovič, tlačový odbor Ministerstva financií SR: „Jednou z podmienok totiž bolo, že uchádzači museli 
spĺňať podmienku, že sa v minulosti zúčastnili stavebných prác, napríklad pri verejnoprospešných budovách.“ 

Marie Balážová Melníková: „Audítorskému orgánu ministerstva financií dal za pravdu aj Úrad pre verejné 
obstarávanie.“ 

Jana Zvončeková, hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (telefonát): „Takto nastavená podmienka účasti 
je zjavne diskriminačná a neopodstatnená, keďže mohla od účasti v danom verejnom obstarávaní odradiť tých 
potenciálnych uchádzačov, ktorí disponujú stavbyvedúcim s bohatými odbornými skúsenosťami, ale nie s 
realizáciou stavebných prác na verejnoprospešných budovách.“ 

Pavol Vilček: „V našom verejnom obstarávaní bolo uvedené, že kto sa chce prihlásiť na túto zákazku, tak 
musí mať skúsenosti s verejnoprospešnými stavbami, ako sú škôlky, školy, zdravotnícke strediská a na konci bolo 
a podobne. Som presvedčený o tom, že my sme nepochybili.“ 

Marie Balážová Melníková: „Riadiaci ani sprostredkovateľský orgán pochybenie nezistili, audítorský orgán 
áno, ale až v čase po skončení verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu profesionalizácie v týchto obstarávaniach. Vedenie Spišskej katolíckej charity je presvedčené, 
že nepochybilo. V prípade zriadenia špeciálnej materskej školy pre postihnuté deti preto na štát v septembri 
podalo žalobu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Zdieľanie bicyklov v Poprade je mimoriadne úspešné 
[12.11.2019; Rádio Slovensko; Pozor, zákruta!; 17:00; R / Miroslav Talavašek] 

 
 

Miroslav Talavašek, moderátor: „Na jar tohto roku spustila spoločnosti Antik doposiaľ najrozsiahlejší systém 
zdieľaných bicyklov na Slovensku v Košiciach. Šesť stoviek strojov v meste bolo od mája v plnej permanencii. 
O pár týždňov neskôr pribudla ďalšia flotila, 65 bicyklov v Trebišova, 25 v Moldave nad Bodvou. No a v auguste 
prvú šesťapol desiatku začali využívať aj pod Vysokými Tatrami v Poprade. Minulý týždeň ich už zazimovali. Aké 
však boli prvé tri mesiace? Hovorí primátor Popradu Anton Danko. 

Anton Danko, primátor Popradu: „Táto služba bola veľmi pozitívne prijatá v Poprade a preto v nej chceme 
pokračovať. Dohodli sme sa, že zvýšime počet bicyklov na budúci rok. Samozrejme na bicykloch bude treba 
urobiť niektoré úpravy, napríklad výška sedadla a také drobnosti. Vyšší ľudia mali problémy. A hlavne zmeniť 
prevody trošku na tom bicykli, aby sa dalo lepšie na tom ísť do kopca, lebo Poprad má aj mestské časti do 
kopca.“ 

Miroslav Talavašek: „Počas troch mesiacov v Poprade urobili cyklisti cez 6500 jázd, denný priemer 
predstavoval 70, denné maximum do 160 jázd. Na ktorých mestských trasách ich využívali najčastejšie? Hovorí 
zástupca Antiku Peter Blás.“ 

Peter Blás, spoločnosť Antik: „Máme veľkú časť jázd medzi mestom a Veľkou, potom na Nový Juh a tak isto 
na Spišskú Sobotu a Aquacity. Je to aj o cestovnom ruchu samozrejme. Každé mesto má inak nastavený ten 
cestovný ruch. Poprad je veľmi populárny z tohto pohľadu. V Poprade je naozaj veľký počet jázd medzi tými 
turistickými alebo rekreačnými destináciám. V iných mestách je to asi najmä o tom chodení do práce a potom 
večer je to tak isto o tých rekreačných miestach.“ 

Miroslav Talavašek: „Priaznivo znela aj bilancia poškodení či zmiznutí bicyklov z celého systému asi 750 
kusov.“ 

Peter Blás: „V našom systéme je dohromady zmizlo 5 bicyklov zo 700 bicyklov, ktoré sú v teréne v štyroch 
mestách na Slovensku. Tu v Poprade zmizol 1 bicykel, teda poznáme jeho posledné miesto pobytu, ale nič ďalej, 
nevieme ho nájsť. A nemáme žiaden totálne zničený bicykel. Celkovo v systéme máme 7 totálne zničených 
bicyklov, či už skončili v nejakej rieke alebo prešlo po nich nákladné auto alebo ich niekto zhodil z mosta. Čiže 
z toho počtu celkového je to mizivé percento. Keď sme počítali dopredu ten systém, rátali sme s výrazne väčším 
objemom zničení alebo krádeží, aj podľa skúseností z Bratislavy. Ale z nejakých dôvodov tomu tak nie je v týchto 
prípadoch. V Poprade sa nezničil žiaden.“ 

Miroslav Talavašek: „A zaznamenali aj trochu nezvyčajného zdieľača.“ 
Peter Blás: „Našli sme jeden bicykel v Spišskej Novej Vsi, človek nie že by to dokázal odbicyklovať, ale 

potom následne ten pán, ktorého sme kontaktovali, zobral si bicykel na vlak a teda skončil jazdu v Spišskej 
Novej Vsi. Na požiadanie ho aj späť vrátil do Popradu.“ 

Miroslav Talavašek: „Len pre ilustráciu, železničná vzdialenosť Poprad – Spišská Nová Ves je 26 km. 

Popradské bicykle už od novembra, vzhľadom na podhorskú oblasť, stiahli z prevádzky. Opätovne by mali byť 
k dispozícii na jar budúceho roka, aj s nejakým prírastkom.“ 

Peter Blás: „Ja myslím, že na začiatku sezóny bude minimálne o 20, na 85, ale keď bude vyzerať, že to je 
málo, tak pôjdeme na stovku počas leta.“ 

Miroslav Talavašek: „Čo sa s nimi bude diať počas podtatranskej zimy?“ 
Peter Blás: „Bicykle budeme opravovať, klasické mechanické poruchy, a zároveň využijeme čas na upgrade, 

ktorý som spomínal, tam je to navýšenie sedla a budeme robiť s tými prevodmi, keďže tu máme pripravený nový 
model, ktorý má inak nastavené prevodovanie. Na druhej strane treba povedať, horský bicykel z neho sa nestane 
tou prestavbou, čiže je to bicykel, ktorý slúži na to, aby ho človek nechcel vlastniť alebo ho použil tam, kde ho 
akurát potrebuje na tú jazdu, na tých pár desiatok minút.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

23. Dobodaná bezdomovkyňa 
[12.11.2019; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: „Záchranné zložky v Spišskej Novej Vsi večer pomáhali bezdomovkyni, ktorá 

s viacerými reznými ranami vybehla na ulicu. Nožom mal na ňu zaútočiť muž, u ktorého trávila večer v jeho byte. 
Čo sa presne stalo, zisťoval Matúš Gavlák.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Dráma sa odohrala v jednom z bytov na sídlisku Mier. Podľa prvotných informácií 
mal muž zaútočiť na ženu s nožom, tá skrvavená vybehla z bytu na ulicu. Svedčia o tom aj kvapky krvi, ktoré 
mapovali jej cestu k úteku. Boli na spoločnej chodbe a aj na chodníku pred panelákom. Ako prví na miesto 
dorazili spišskonovoveskí PMJ-čkári aj so záchranármi. Kým v sanitke žene pomáhali, policajtov zaujímal 
páchateľ. Muž v byte už nebol, preto sa spustilo rozsiahle pátranie. Po chvíľke ho PMJ-čkári zadržali na jednej z 
ulíc sídliska, potom ho eskortovali na vyšetrovacie úkony naspäť na miesto činu. Zranená žena skončila v 
nemocnici, kde jej rezné rany na rukách a hlave museli zašiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Odvolaný šéf ŽSR: Odnášam si dobrý pocit, žiadne zbohatnutie ani kšefty 
[12.11.2019; dennikn.sk; Ekonomika; 16:08; Daniela Krajanová] 

 
https://dennikn.sk/1648144/odvolany-sef-zsr-odnasam-si-dobry-pocit-ziadne-zbohatnutie-ani-ksefty/ 

 
 

Juraj Tkáč pred necelými tromi rokmi náhle zmenil kariéru. Po rokoch v bankovníctve prišiel do Železníc 
Slovenskej republiky, najprv ako ekonomický námestník, neskôr postúpil na riaditeľa. 

V októbri ho dal minister dopravy Árpád Érsek odvolať bez riadneho vysvetlenia. Náhlej zmene v ministrovej 
nálade nerozumie celkom ani Tkáč. 

Hovorí, že minister bol o dianí vo firme informovaný a že aj v mimoriadne náročnom období ju nový tím 
manažérov zvládol nielen riadiť ale aj strategicky usmerniť tak, aby nemala v budúcnosti ešte väčšie problémy. 
V rozhovore vysvetľuje aj: 

* prečo do firmy pozval analytikov z Útvaru hodnota za peniaze, 
* čo si z toho majú ŽSR vziať, 
* kedy bude trať prerobená na 160-ku až do Košíc, 
* čo bude s bratislavskou hlavnou stanicou, 
* či jeho odchod môže súvisieť s dobiehaním tendrov ŽSR, ale aj 
* prečo potrebujú stavbári špeciálny certifikát od SBS ak chcú najväčšie zákazky ŽSR. 
Kedy ste zistili, že končíte na vašom poste? 
Keď pán minister (Árpád Érsek minister dopravy) po tom, ako som sám odmietol odstúpiť, požiadal Správnu 

radu ŽSR o schválenie návrhu na moje odvolanie. 
Na čom ste sa nezhodli? 
To, čo sa udialo, je pre mňa celkom málo pochopiteľné. V kontexte financovania ŽSR ale aj pripravovaných 

projektov, o ktorých bol minister pravidelne informovaný, vnímam jeho argumentáciu za málo presvedčivú. 
Čo povedal vám? 
Dôvod, ktorý bol na Správnej rade - dlhodobá nespokojnosť s technickou situáciou na železniciach. Ja som 

iné od neho nepočul. 
Juraj Tkáč. Foto N - Tomáš Benedikovič 
Čo teda vidíte ako pravý dôvod?  
Ja som ekonóm, nechcem špekulovať. Možno budúcnosť ukáže čo je za tým, v tejto chvíli to neviem 

identifikovať. Spoločnosť v rámci finančných možností fungovala, zaviedli sme veľa progresívnych zmien. 
O tom, ako ŽSR rozhodujú o zákazkách za pol miliardy 
Štyri dni predtým, ako sa verejne začalo riešiť vaše odvolanie, poslali ŽSR list taliansko-slovenskému 

konzorciu ICM - Váhostav. Označili ich za víťazov takmer 300-miliónového tendra. Súvisí to? 
To je pre mňa nová informácia. Ako štatutár som nebol členom hodnotiacej komisie vyhodnocovania ponúk. 

Informácie z komisie sa dozvedáme tak ako ostatní účastníci - buď z Úradu pre verejné obstarávanie alebo keď 
informáciu odosielame. Túto informáciu som nemal, ale podľa všetkého to bude zhoda okolností, pretože tento 
tender je rozbehnutý od februára 2017. 

Takže je to dobrá správa? 
Pre Slovensko aj pre ŽSR. Nemusí to byť koniec, ešte môžu prísť námietky, odvolania. V tomto tendri sme ich 

už v minulosti veľa prežili. 

https://dennikn.sk/1648144/odvolany-sef-zsr-odnasam-si-dobry-pocit-ziadne-zbohatnutie-ani-ksefty/


Ponuka od víťaza je 275 miliónov eur. To je blízko k 300 miliónom, čo je suma, ktorá podľa Útvaru hodnota za 
peniaze stačí na investície do automatizácie strategickej pre ŽSR. Nebolo múdrejšie presunúť ich tam? 

Tento projekt je veľmi potrebný, pretože spája česko-slovenskú hranicu s Devínskou Novou Vsou, zvyšuje 
rýchlosť tohto koridoru na 200 kilometrov za hodinu. Za normálnych podmienok musí byť ukončený do roku 2022, 
aby nám ho preplatili zo zdrojov EÚ. Tento projekt je financovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) 
a spravuje ho Európska komisia, tam nemôžete presúvať prostriedky ako pri bežnom národnom operačnom 
programe, ktorý spravujeme ako krajina. 

To sa určite nestihne. 
Komunikovali sme s agentúrou INEA a s najväčšou pravdepodobnosťou sa pristúpi k fázovaniu projektu. 

Projekt sa realizačne rozdelí na dve samostatné časti. Prvá by sa riešila v rámci tohto eurofondového obdobia 
a druhá v rámci nového programovacieho obdobia 2021 - 2027. 

Nie je to hazard? 
Nie. Navyše máme záväzky voči českej strane. Česi tento projekt dotiahli až po rieku Moravu a čaká sa, kým 

my postavíme svoju časť. 
Pokiaľ viem, tak v Česku sa od Prahy po naše hranice jazdí najviac 160-kou a nie 200 kilometrov za hodinu. 

Čo presne urobili Česi? 
Na českej strane bola modernizácia koridoru ukončená pred 10 rokmi. Na slovenskej strane trať zatiaľ nie je 

vôbec modernizovaná, navyše problémom je hraničný most cez rieku Moravu, ktorý je v zlom stave a jeho oprava 
sa dlhodobo odkladá. 

To je ten koridor, na ktorom vraj museli medzinárodné vlaky spomaľovať aj na 10 kilometrov za hodinu pre 
našu výhybku? 

Myslím, že to bolo na tomto úseku. Ale v poslednom čase sa výrazne zlepšil stav takzvaných pomalých jázd 
na koridorových tratiach. 

O tom, ako viac než peniaze chýbajú časti výhybiek 
Vyriešili ste ten problém s výhybkami, o ktorom sa hovorilo? 
Keď som nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa ŽSR, prechodných obmedzení traťovej rýchlosti na trase 

Bratislava - Žilina - Košice bolo 25. Keď som odchádzal, zostalo ich 7. Splnil by som aj svoj záväzok, ktorý som 
dal pánovi ministrovi, že do konca roka 2019 budú všetky prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti na hlavnej 
trase úplne odstránené. 

To spomaľovanie to je to, čo sľuboval váš predchodca Martin Erdössy keď varoval, že vplyvom slabého 
rozpočtu sa môže stať, že začnú namiesto opráv tratí vlaky spomaľovať? 

Na tento jeho sľub si nespomínam. Dokonca sa nám podarilo veľmi dobré obstarávanie a sme vo finále 
procesu obstarania rámcovej dohody na dodávateľa náhradných dielov na železničné výhybky a výhybkové 
konštrukcie. 

Problém boli chýbajúce súčiastky do výhybiek a nie peniaze? 
Niekedy bol dôvodom aj problém v stave koľajového lôžka, podvalov prípadne koľajníc. 
Výhybiek alebo ich súčastí bol nedostatok alebo neboli vôbec? Ako ste ich kupovali, keďže ste nemali 

kontrakt? 
Postupovali sme zákonným spôsobom, uplatňovali sme postup podľa internej smernice pre podlimitné 

zákazky a zároveň sme pracovali na “veľkom” obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Prečo je toto obstarávanie komplikované? 
Problém je tam trochu komplexnejší. Dodávateľom týchto súčastí je historicky jedna firma, je to monopol na 

česko-slovenskom trhu, vlastní celé know-how k výrobe týchto súčiastok, je vlastníkom projektovej dokumentácie. 
Museli sme urobiť tender dostatočne otvorený pre uchádzačov tak, aby ho pri kontrole nezrušil Úrad pre verejné 
obstarávanie (UVO). 

Nerozumiem. Tender bol blokovaný na UVO? 
Nie, práve naopak, otvorenou komunikáciou  s UVO-m sa nám podarilo pripraviť dobré súťažné podklady 

a celková spolupráca sa výrazne zlepšila, bolo to skôr o vysvetľovaní technických detailov a dnes sme v situácii, 
že uzatvorenie tohto tendra je na spadnutie. 

V sumáre: Na viacerých miestach sa cestovalo pomalšie, lebo neboli výhybky alebo ich časti, pretože sa 
naťahoval tender? 

V zásade áno. Problém s náhradnými dielmi na železničné výhybky sa začal riešiť už v roku 2017. Až teraz sa 
systematickou prácou vysvetľovaním na UVO urobila transparentná súťaž formou rokovacieho konania so 
zverejnením, ktorú nikto nenapadol a keď som odchádzal zo ŽSR, boli sme takmer na konci. 

Hovoríte o problémoch s námietkami od konkurencie pri monopole. 
Hlásili sa do toho aj firmy, ktoré by tie výhybky museli najprv naprojektovať a potom vyrobiť. To by trvalo 

dlhšie a bolo by to drahšie. 
Ten monopol je DT - Slovenská výhybkáreň? 
Ak hovoríme o výhybkových súčastiach. Pri nových výhybkách sa už dá vybrať zo širšej ponuky firiem. 
TSS Grade je v tom prečo? Vraj sa výhybky od DT kupujú cez ňu a navyšuje to cenu o 19 %. Tak to 

naznačuje ÚHP a hovoria to poslanci z OĽaNO. 
TSS Grade je významný partner ŽSR, ktorý sa zúčastňuje investičných akcií. Zapojil aj do súťaže na nákup 

výhybiek rovnako ako aj ďalší dodávatelia. Výsledná cena je výsledkom transparentnej súťaže. 
O tom, ako zákazky riešia diplomati 
TSS Grade je tradičný miestny hráč typu Doprastav, Váhostav či Strabag. Ich ceny pôsobia v porovnaní 

s novou konkurenciou z Kazachstanu (Integra Construction), ktorá sa hlási ŽSR do najväčších tendrov občas 
vysoké. Kazašskú konkurenciu zasa podozrievajú z podliezania cien či neskúsenosti. Vy komu veríte? 



To je veľmi subjektívne. Iste, mali sme v ŽSR návštevu aj na diplomatickej úrovni, kedy sme komunikovali vo 
všeobecnej rovine o ich aktivitách na Slovensku (zoskupenie Integra - Todini sa uchádza o modernizáciu trate 
Devínska Nová Ves - štátna hranica s ČR, pozn. red.). 

Akú návštevu? 
Bola to vyslovene diplomatická návšteva, myslím, že kazašský veľvyslanec (Serzhan Abdykarimov, pozn. 

red.). Vysvetlili sme zákonné postupy. Písali sa rôzne vysvetľujúce listy, dopyty boli myslím aj z Úradu vlády. Ale 
nie je to nič neprimerané. O tento tender bol mimoriadny záujem. Ťažko povedať či je tá cena (216 mil. eur od 
Integra Construction) reálna, bola hlboko nižšia, než bola predpokladaná hodnota zákazky (305 mil. eur) a my si 
dobre pamätáme Višňové. Tento tender navyše beží už od februára 2017. ŽSR ako vyhlasovateľ nevedia 
ovplyvniť to čo sa deje na stavebnom trhu. 

Takže ste pokojnejší v situácii, kedy oznam o víťazstve odišiel do konzorcia s Váhostavom? Ten má históriu 
odpisovania dlhov. 

Prvoradé je, aby sme neprišli o eurofondy, aby sa začalo reálne stavať, pretože sme v časovej tiesni. 
Hodnotiaca komisia je na to, aby posúdila splnenie podmienok účasti a kvalitu ponuky jednotlivých uchádzačov. 

Predtým, ako ste z firmy odišli, poslali ŽSR na poslednú formálnu kontrolu na UVO takmer 100-miliónový 
tender na zrýchlenie trate od Popradu po Lučivnú (na 160-ku). To ešte bola vaša iniciatíva? 

Áno, bolo to za môjho pôsobenia. Je to štandardný postup pred podpisom zmluvy, nakoľko má byť výstavba 
financovaná z eurofondov. Mám pocit, že ŽSR by mohli v krátkom čase odovzdať stavenisko víťazovi 
(pravdepodobne konzorciu vedenom spoločnosťou Swietelsky), pretože pre námietky a odvolania tento tender už 
v minulosti UVO kontroloval. 

Na rozdiel od iných veľkých kontraktov na modernizáciu tratí, v tomto ŽSR nežiada od záujemcov predloženie 
certifikátu systémového integrátora C4? To je bezpečnostný certifikát, ktorý majú na Slovensku iba tri firmy, 
medzi nimi Bonul Miroslava Bödöra. Načo je to dobré? 

To už je príliš veľká technikalita. 
Boli ste šéf ŽSR. Prečo ak chce stavebná firma získať stavebnú zákazku za stovky miliónov eur, musí sa 

dohodnúť s jednou z troch miestnych SBS? 
Až také detailné informácie nemám. Navyše procesy obstarávania, na ktoré sa pýtate, boli začaté pred mojím 

príchodom na ŽSR (apríl 2017). Od bývalých kolegov viem, že ten certifikát sme mávali na všetkých 
modernizačných akciách a je to v prostredí ŽSR zaužívané od roku 2006. Raz sme sa na to aj pýtali. 

Predpokladám, že hodnotiacej komisie, ktorá skladá tendrové podmienky. Čo vám na to povedali? 
Že je to kritická infraštruktúra a že to zvykne UVO akceptovať. Priznám sa, mám pri tomto len čiastkové 

informácie. Viem že ten systém je potrebný z hľadiska ochrany infraštruktúry, pretože je to kritická infraštruktúra. 
Toto už boli tendre, ktoré za môjho pôsobenia prebiehali. 

V októbri ste vyhlásili tender na modernizáciu žilinského železničného uzla za 354 miliónov eur. Aj tam je 
podmienka preukázať sa certifikátom C4. 

To vysvetlenie bolo stále v tom duchu, že všetky modernizačné akcie to majú a jednotlivé systémy ako napr. 
EPS, CCTV a atď. sa integrujú cez tento systém do jedného centra v rámci procesu modernizácie úsekov tratí. 

Zrýchlenie trate od Popradu po Lučivnú bolo tiež také kľúčové, že sa peniaze nedali presunúť na 
automatizáciu? 

Aj tento projekt je financovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a spravuje ho Európska komisia a nie je 
jednoduché tieto prostriedky realokovať, sú určené na kľúčové medzinárodné koridory. Pre automatizáciu sme 
pripravili desať národných projektov z eurofondov, ktoré by sa mali týkať dispečerizácie tratí. 

Čo je to dispečerizácia? 
Zjednodušene to znamená, že úsek trate v dĺžke niekoľko desiatok kilometrov bude riadený z jedného centra 

a nie po jednotlivých železničných staniciach ako doteraz. 
Čo z toho? 
Budeme potrebovať menej manuálnej práce napríklad pri ovládaní výhybiek a riadení dopravy v staniciach 
Ak sa trati niečo pokazí, stlačím gombík? 
Mnohé stanice majú ručné prestavovanie výhybiek. ŽSR má často takzvané stavadlá na začiatku a na konci 

stanice, kde je človek, ktorý ovláda výhybky či už mechanicky, ale niekedy aj ručne. Navyše je vo firme vysoký 
vekový priemer - 47,3 roka. Do piatich rokov by malo odísť do dôchodku 2 600 ľudí. Dispečerizácia by mohla tých 
ľudí nahradiť a tiež znížiť osobné náklady. Tie tvoria 63 % celkových nákladov firmy. 

O tom, ako železničiari vychádzajú s analytikmi z ÚHP 
Koľko by to stálo? 
Dispečerizácia pre celé územia Slovensku by stála viac ako 1 miliardu eur. Podľa prepočtov ÚHP v rámci 

auditu ŽSR sa počítalo s približne 300 miliónmi eur. My sme začali pripravovať projekty za približne 200 miliónov 
eur. 

Toto sú výsledky, ku ktorým ste dospeli spoločnou prácou s ÚHP? 
Naša spolupráca je korektná. Po mojom nástupe do funkcie sa prehĺbila tým, že sme na návrh ÚHP pristúpili 

k detailnému auditu. Začal sa v januári tohto roka, v júni bola záverečná správa. Audit vyčíslil možné úspory na 
približne 150 miliónov eur. Po audite by mal byť spracovaný implementačný plán a potom začne samotná 
implementácia, ktorá určí aj reálne vyčíslenie úspor a nákladov na zmenu. Audit hovorí o hrubých úsporách, ak 
prejdeme do praxe, môžu vzniknúť náklady, s ktorými sa ešte v audite nekalkuluje. Napríklad ak dôjde k odchodu 
zamestnancov, tak sa platí odstupné, v audite nebola zahrnutá zostatková hodnota predávaného dlhodobého 
majetku ani náklady súvisiace s realizáciou zmien v informačných systémoch. 

OĽaNO na tlačovej konferencii vyzývala už predtým na vaše odvolanie s tým, že ignorujete odporúčania ÚHP. 



Železnice potrebujú strategický prístup namiesto politizácie odborných tém. Aj preto zásadne odmietam 
tvrdenie OĽaNO a súhlasím s tvrdením pána ministra. Návrh na moje odvolanie bol Správnej rade predložený 
ešte predtým než hnutie OĽaNO urobilo tlačovú konferenciu. Navyše, ŽSR sú treťou firmou, ktorá vôbec 
podstúpila audit ÚHP. Pred nami to bol ešte Slovenský vodohospodársky podnik, potom Všeobecná zdravotná 
poisťovňa. 

Mohli ste ho odmietnuť? 
Mandát na takýto audit ÚHP má, (vyplýva z plnenia opatrení na revíziu výdavkov na dopravu),  ale pokiaľ 

dobre viem, tak keď chceli tento audit urobiť aj v ďalších štátnych firmách, tak s tým viaceré nesúhlasili. Viem si 
predstaviť, že sa tomu dá vyhnúť nejakou obštrukčnou politikou. ŽSR ale potrebujú vážne štrukturálne a procesné 
zmeny a ten audit ukázal miesta, kde sa dá šetriť. 

Kedy ste povedali ministrovi, že púšťate do ŽSR audit ÚHP a čo vám na to povedal? 
Mám taký pocit, že o tomto audite som s ministrom nejednal a rozhodol som sám ako štatutárny orgán 

spoločnosti. 
A keď to zistil, potešil sa? Vo výsledkoch auditu sú politicky citlivé možnosti ako prepúšťanie. 
V mojej prítomnosti nadšenie neprejavil, ja som ale ekonóm a nie politik, pre mňa boli tie čísla a zistenia 

podstatné. 
Váš predchodca kritizoval rozpočet pre ŽSR a potom z funkcie odišiel. Aj vy ste od ministra pýtali viac peňazí? 
Stav v roku 2019 je taký, že dotácia schválená v štátnom rozpočte pre ŽSR na výkon činnosti manažéra 

infraštruktúry bola 270 miliónov eur a dodatkami k zmluve sa zvýšila o 14,32 milióna eur takže v tejto chvíli má 
ŽSR dotáciu 283,5 milióna eur. Ale podarilo sa nám aj ušetriť a tiež získať nové zdroje príjmov. 

Napríklad? 
Začali sme s napĺňaním výsledkov auditu. Poradenské a právne služby v oblasti verejného obstarávania sme 

prestali nakupovať, robili sme si ich sami. Vo vlastnej réžii sme si spracovávali štúdie realizovateľnosti, naši 
prevádzkoví zamestnanci vlastnými kapacitami realizovali niektoré opravy tratí. Takto sme ušetrili možno 7 až 8 
miliónov eur. Máme výhodný kontrakt so spoločnosťou Jaguar Land Rover pri nitrianskom priemyselnom parku, 
kde máme sklad hotových výrobkov a potom aj nakladacie rampy, ktoré využíva táto spoločnosť. Tam je koncesia 
na 30 rokov a výnos je predpokladaný cez 100 miliónov eur. Navyše v decembri som podpísal zmluvu 
s koncesionárom prekladiska v Žiline - Tepličke, čo nám garantuje výnos 72 miliónov eur za obdobie 30 rokov 
a navyše sme predišli vráteniu investičnej pomoci vo výške 25,04 miliónov eur. 

O tom, čo ďalej s hlavnou stanicou v Bratislave 
Ako by o 5 rokov vyzerala bratislavská hlavná stanica, ak by vaši nástupcovia pokračovali v tom, čo ste 

začali? 
Štúdia uskutočniteľnosti uzla Bratislava ukázala päť variantov. Ďalší krok je EIA, teda environmentálne 

posudzovanie jednotlivých variantov. Dohodli sme sa s Jaspers (orgán Európskej investičnej banky zameraný na 
efektívne používanie eurofondov) a so zástupcami ministerstva, že na tento účel rozdelíme bratislavský 
železničný uzol na dve časti: východ a západ. 

Východ a západ? 
Západná časť je od hlavnej stanice cez Lamač až po hranice s Rakúskom, tam sme začali pripravovať 

podklady na vyhlásenie súťaže na spracovateľa EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Východ je 
Filiálka a všetky okolité trate. EIA štúdia na Filiálku bude veľmi náročná a my sme teraz navyše ešte len 
v procese, kedy Bratislavský samosprávny kraj pripravuje takzvaný plán udržateľnej mobility, má byť hotový 
v januári 2020 na ktorý naväzuje takzvaný proces strategického hodnotenia enviromentalných dopadov (SEA). 

To znie na štúdie a ďalšie štúdie a ďalšie roky. 
Plus je tu požiadavka Jaspers, aby na celé územie Filiálky bola urobená takzvaná urbanistická štúdia, ktorá 

posúdi rozvoj celého územia a poukáže na možné prínosy, ktoré realizáciou stanice Filiálka môžu nastať. 
Nesmieme zabúdať na to, že cieľom je získať na projekt uzla Bratislava financie zo zdrojov EÚ a zároveň 
neohroziť financovanie iných projektov na území mesta Bratislava. 

Považujete posun k štúdii EIA na tej západnej časti za posun? 
Určite, len investičné náklady na modernizáciu infraštruktúry Hlavnej stanice sú kalkulované na cca 140 

miliónov eur a chceli sme maximum z toho odfinancovať cez eurofondy, preto tá úzka spolupráca s Jaspers. 
V rámci nej sa budú posudzovať aj také varianty, ako je pridanie tretej koľaje medzi hlavnou stanicou a Lamačom, 
zdvojkoľajnenie medzi Devínskou Novou Vsou a Rakúskom, lebo Rakúšania tam tiež pracujú na dvojkoľajke. Pri 
samotnej stanici je ešte o jeden problém navyše. Viete, že je tu firma Transprojekt, ktorá mala revitalizovať celé to 
územie a má na to právoplatné územné rozhodnutie. 

ŽSR jej vypovedali zmluvu pre chýbajúci zápis do registra partnerov verejného sektora. Problém to môže byť 
už len pred stanicou. 

Iste, zmluvu sme vypovedali, ale argumentujú tým, že majú právoplatné územné rozhodnutie. Zatiaľ sú 
v spore len s mestom (vlastní Predstaničné námestie), so ŽSR nie. Ale ozvali sa s tým, že majú záujem 
 investičný zámer realizovať. Stalo sa to potom, ako sme začali komunikovať s mestom, vytvorili pracovnú 
skupinu a začali sme pracovať na medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaži návrhov. Tá situácia sa 
môže ešte vyvinúť rôzne. 

Východiskom pre tú štúdiu bude situácia, kedy sa odstráni socialistické opláštenie hlavnej stanice? Tak to 
avizoval minister. 

Asi by sa išlo tým spôsobom, ktorý načrtol minister Érsek, a to, aby boli zachované historické prvky hlavnej 
stanice. Ale výsledok určia až štúdie. Teraz ŽSR obstarávajú prechod pre peších zo zastávky Sokolská na hlavnú 
stanicu. Možno štúdia odporučí aj priame prepojenie MHD z Pražskej ulice. 



Nedávno sa na stanici investovalo do upratovania a kozmetických zmien na pred hokejovými majstrovami. To 
bude nadlho posledná väčšia investícia? Dostali ste rozrobené plány aj peniaze na rekonštrukciu za 2,8 milióna 
eur. Malo sa rekonštruovať plechové opláštenie, plánovali sa zmeny v hale. 

Ak by sme použili tú účelovú dotáciu, bola by to zmarená investícia, pretože stanica bude aj potom potrebovať 
oveľa zásadnejšiu zmenu. Tieto peniaze sme odložili a sú pripravené na tie štúdie, o ktorých som hovoril. 

Stanica pred a po úpravách pre hokejové majstrovstvá. Foto N - Tomáš Benedikovič 
O tom, kedy bude 160-ka až do Košíc 
Trať je upravená alebo ju upravujú na 160 km/hod od Bratislavy do Žiliny. Čo je s plánmi potiahnuť ju do 

Košíc? 
Štúdia z roku 2016 ukázala, že nie všade sa to oplatí. Boli by to náklady v miliardách eur. 
To je známe niekoľko rokov. Čo ďalej? 
V rámci tohto programovacieho obdobia sa obstaráva modernizácia trate od Popradu po Lučivnú 

a spracováva sa projektová dokumentácia pre úsek Poprad - Spišská Nová Ves. Na ďalších úsekoch medzi 

Liptovským Mikulášom a Košicami sa spracováva EIA. Kým som bol riaditeľom ŽSR, tak bol vydaný pokyn na 
začatie pripravovania EIA od Žiliny po Liptovský Mikuláš, pretože úsek bol jediný, kde sa vôbec nezačala príprava 
a to napriek tomu, že ide o priame pokračovanie zo Žiliny a úsek s najvyššou návratnosťou. To nám vyčítal aj 
Jaspers, že sme nemali funkčnú stratégiu ani pripravené projekty na financovanie z eurofondov. 

Rozumiem správne, že so 160-kou od Žiliny na východ sa takmer nehýbalo, lebo všetci čakali, že na to aj tak 
nebudú peniaze v tomto eurofondovom období a tak sa ani nepripravovali projekty? 

Myslím, že v minulosti takáto vízia mohla byť. Gro severnej trasy by malo byť z ďalšieho programovacieho 
obdobia 2021 - 2027 alebo ešte neskôr. 

Boli ste riaditeľom ŽSR iba rok, ale predtým ste boli dva roky ich ekonomický námestník. Nemali ste na to 
vplyv? 

V ŽSR je špecifická forma rozhodovania, to nie je ako v akciovkách. Veľa závisí na odvahe generálneho 
riaditeľa. Ako ekonomický námestník som sa staral hlavne o financie. Normálne by sa vrcholový manažment 
železníc mal venovať strategickým záležitostiam a nemal tráviť veľa času vyjednávaním na rezortnom 
ministerstve ohľadom prevádzkového aj investičného financovania ŽSR. Je to len otázka toho, kto má širšie lakte 
v rámci vlády a v rámci ministerstiev. 

Koalícia je široká. Koho vplyv je najviac prítomný v ŽSR? 
Spoločnosť je v tomto smere kompaktná. Skôr hovorím o vzťahu ministerstva k jednotlivým firmám, 

k Národnej diaľničnej spoločnosti, ŽSR, Železničnej spoločnosti Slovensko a iné. 
Vás kto oslovil, či by ste chceli ísť do ŽSR? Pôvodne ste bankár. 
V minulosti som pôsobil  vo veľkých firmách a bankových inštitúciách. Oslovili ma ľudia, ktorí pracovali na 

železniciach. 
Hovorí sa, že ŽSR je jediná štátna firma, ktorú si v koalícii vyjednali poslanci odídení zo Siete okolo Andreja 

Hrnčiara. 
S ním som sa nikdy ani nestretol. Snažím sa byť apolitický a doslova si odnášam zo ŽSR dobrý pocit , žiadne 

zbohatnutie ani kšefty. 
Dostali ste odstupné? 
Nie, mal som podpísanú zmluvu s ministerstvom dopravy o výkone funkcie štatutárneho orgánu, teda som 

nebol v pracovnom pomere so ŽSR. Odchádzam s odmenou za výkon funkcie štatutára za mesiac október, to je 
všetko. 

Juraj Tkáč 
Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. V začiatkoch kariéry pôsobil vo 

firme Stavbár ako vedúci výpočtového strediska. V rokoch 1993 až 2003 pracoval pre VÚB ako školiteľ 
a implementátor. V rokoch 2003 až 2005 riadil prešovskú pobočku OTP Banky, neskôr podobnú pozíciu zastával 
pre ČSOB. Do ŽSR prišiel z firmy OPENServices, v ktorej bol partnerom. Pôsobil tu desať rokov a mal 
zodpovednosť za riadenie pobočkovej siete na Slovensku, v Maďarsku a v Česku. Do ŽSR prišiel v apríli 2017 do 
pozície ekonomického námestníka. V decembri 2018 sa stal riaditeľom ŽSR, z funkcie ho odvolali koncom 
októbra. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Dobodaná bezdomovkyňa 
[12.11.2019; TV JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; Matúš Gavlák / Dana Čapkovičová] 

 
 

Dana Čapkovičová, moderátorka: „Záchranné zložky v Spišskej Novej Vsi večer pomáhali bezdomovkyni, 

ktorá s viacerými reznými ranami vybehla na ulicu. Nožom mal na ňu zaútočiť muž, u ktorého trávila spočiatku 
pohodový večer v jeho byte. Podrobnosti vám už ale priamo z miesta prináša Matúš Gavlák.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Dráma sa odohrala v jednom z bytov na sídlisku Mier. Podľa prvotných informácii 
mal muž zaútočiť na ženu s nožom. Tá skrvavená vybehla z bytu na ulicu. Svedčia o tom aj kvapky krvi, ktoré 
mapovali jej cestu úteku. Boli na spoločnej chodbe aj na chodníku pred panelákom. Ako prví na miesto dorazili 
spišskonovoveskí PMJ-čkári aj so záchranármi. Kým v sanitke žene pomáhali, policajtov zaujímal páchateľ. Muž v 
byte už nebol, preto sa spustilo rozsiahle pátranie. Po chvíľke ho PMJ-čkári zadržali na jednej z ulíc sídliska. 



Potom ho eskortovali na vyšetrovacie úkony naspäť na miesto činu. Zranená žena skončila v nemocnici, kde jej 
rezné rany na rukách a hlave museli zašiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Na Spiši žiak udrel vodiča autobusu, zranený skončil na chirurgii 
[12.11.2019; aktuality.sk; Krimi; 09:49; Aktuality.sk] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/740172/na-spisi-ziak-udrel-vodica-autobusu-zraneny-skoncil-na-chirurgii/ 

 
 

ilustračné foto 
Zdroj: PZ SR 
Incident sa stal pri osade Dobrá Vôľa. 
Žiak základnej školy napadol vodiča autobusu pri osade Dobrá Vôľa neďaleko Spišských Vlách. Dnes o tom 

informovala TV Joj s tým, že incident nasledoval po tom, ako dvere autobusu privreli školskú tašku žiaka. 
Po otvorení dverí dostal vodič ranu päsťou do tváre. „Vodič odišiel do nemocnice, kde mu bola zašitá tržná 

rana,“ cituje televízia riaditeľa dopravcu DZ Spišská Nová Ves Ľubomíra Pastirana. Vodič má tri stehy na ústach. 

Krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva. 
Aj keď mladý bitkár po incidente z miesta utiekol, mnoho svedkov ho spoznalo. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Celoslovenská anketa spoznala víťazov: Naj mestom je Trnava, naj obcou 

sú Smižany 
[12.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:55; šiš;kz;kil;mim;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/908455/celoslovenska-anketa-spoznala-vitazov-naj-mestom-je-trnava-naj-
obcou-su-smizany/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Víťazi sú opäť známi! Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil tohtoročné výsledky súťaže o 

naj mesto, obec, starostu a primátora Slovenska. 
Fotogaléria 
17 
fotiek v galérii 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra. Víťazom v kategórii miest sa so 

ziskom 22 381 hlasov stala Trnava. V kategórii obcí zase s 16 882 hlasmi triumfovali Smižany (okr. Spišská 
Nová Ves), pre ktoré nejde o prvé víťazstvo. Rovnako bol zvolený aj naj starosta a primátorka. Čo hovoria 

ocenení na úspech a na ktoré veci sú právom hrdí? 
Naj mesto 2019 
1. Trnava 
2. Spišská Nová Ves 
3. Púchov 
4. Hlohovec 
5. Zvolen 
6. Rožňava 
7. Prievidza 
8. Bojnice 
9. Liptovský Mikuláš 
10. Bardejov 
Veľký uspech Malého Ríma Otvoriť galériu 
Víťazom súťaže spomedzi miest sa stala Trnava. „Do zlepšovania nášho mesta, jeho skrášľovania a 

skvalitňovania podmienok na život v ňom, investujeme veľa energie i fi nančných prostriedkov a je skvelé vidieť, 
že ľudia tieto z m e n y vnímajú a reagujú na ne pozitívne. Čaká nás ešte veľa práce, ale každé povzbudenie či 
ocenenie funguje ako silný hnací motor, preto ďalej pracujeme na tom, aby sa v Trnave žilo čo najlepšie a aby sa 
v nej dobre cítili jej obyvatelia aj návštevníci,“ prezradil primátor Peter Bročka. 

Naše 3 skvosty 
1. Katedrála sv. Jána Krstiteľa 
2. Štadión Antona Malatinského 

https://www.aktuality.sk/clanok/740172/na-spisi-ziak-udrel-vodica-autobusu-zraneny-skoncil-na-chirurgii/
https://www.cas.sk/clanok/908455/celoslovenska-anketa-spoznala-vitazov-naj-mestom-je-trnava-naj-obcou-su-smizany/
https://www.cas.sk/clanok/908455/celoslovenska-anketa-spoznala-vitazov-naj-mestom-je-trnava-naj-obcou-su-smizany/


3. Kamenný mlyn 
Obyvatelia: Z úspechu sa tešíme 
Miroslav Blažek (41), čašník Otvoriť galériu 
- Som pyšný na to, že môžem bývať v meste, ktoré je pre mňa určite top. Malý Rím je podľa mňa mesto, kde 

sa všetci musia cítiť dobre a hlavne každý si tu vie nájsť to, čo ho baví, čo má rád. Historické mesto nadchne 
každého, kto sem príde. 

Peter Kovačovic (32), majster a manželkaVeronika (26), na materskej so synčekom Samkom (3) Otvoriť 
galériu 

- Trnava je pre nás mestom duchovna. Všetko to tu dýcha históriou, kostolmi a Katedrála sv. Jána Krstiteľa je 
neuveriteľná. Kto ju nevidel, nech sa príde pozrieť. Je to super, že Trnava vyhrala túto súťaž, lebo sa má naozaj 
čím pochváliť. 

Smižany - Úspech si zopakovali 
Najväčšou obcou sú už dávno, no najkrajšou na Slovensku „len“ druhýkrát. Pred tromi rokmi a teraz. Reč je o 

Smižanoch. Všetci sa tešia, že sa tu žije dobre, príjemne, a to majú dokopy už vyše 9 000 obyvateľov. Starostka 
Miroslava Szitová Novému Času potvrdila, že sa z víťazstva tešia. „Určite hlasovali aj ľudia, ktorí už v Smižanoch 
boli, lebo nás je dokopy menej. Je to pocta a vďaka. Otvoriť galériu 

Uspeli sme opakovane, takže hoci som novou starostkou, v zastupiteľstve som pôsobila až štyri volebné 
obdobia. Vysvetľujeme si to tým, že Smižany sa aj iným páčia,“ vraví. Ako najkrajšie miesta v obci spomenula 
Námestie Matúša Pajdušáka, Základnú umeleckú školu s až 4 odbormi pre vyše 600 žiakov, kaštieľ, folklór, ale aj 
neďalekú vstupnú bránu do Slovenského raja. 

Naj obec 2019 
1. Smižany 
2. Nižná Olšava 
3. Ortuťová 
4. Spišské Tomášovce 
5. Nižná 
6. Dolné Orešany 
7. Sedliacka Dubová 
8. Vydrná 
9. Dolná Krupá 
10. Hliník nad Hronom 
Naše 3 skvosty 
1. Námestie Matúša Pajdušáka 
2. Základná umelecká škola 
3. Kaštieľ 
Obyvatelia: Máme tu všetko 
Ľudovít Ondra (60), strojmajster, Smižany Otvoriť galériu 
-Naša obec je pekná, všetci sa snažia, aby sa zveľaďovala. Aj preto sa mi páči. 
Anastázia Adamcová (47), adminstratívna pracovníčka Otvoriť galériu 
- Pre ľudí sú tu dostupné služby, opravené verejné priestranstvá, cesty i chodníky, stúpa návštevnosť. Proste 

radosť tu žiť. 
Katarína Marciová (78), dôchodkyňa Otvoriť galériu 
- Máme tu všetko, čo potrebujeme. Dobrú starostku, dobrých ľudí, vitálny klub dôchodcov a veľa dobrých 

nápadov. 
Naj starosta čístí plesá Otvoriť galériu 
Radomír Brtáň (41) sa o svojom víťazstve dozvedel správou cez sociálne siete od známeho. „Veľmi ma to 

prekvapilo, pretože som ani nevedel, že takáto súťaž práve prebieha. Je to však veľmi príjemné prekvapenie,“ 
vraví spokojne starosta obce Košeca (okr. Ilava). Ten je vyše 20 rokov aj zanieteným potápačom. To, čo vidí pod 
vodou, mu často vyrazí dych. Aj preto sa rozhodol, že za čistejšiu prírodu bude bojovať nielen na súši, ale aj v 
neopréne na dne slovenských jazier a plies. To, čo ľudia odhodia, ho často ohúri. „Kolegovi sa na Velickom plese 
podarilo nájsť zabudnutú lopatu zo stavebných prác. Bola pekne zhrdzavená,“ prezradil a dodal, že minulý rok sa 
v Štrbskom plese našiel pozostatok z natáčania filmu Náčelník Veľký had s Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe z 
roku 1967 – tomahawk. 

Naj primátorku triumf prekvapil Otvoriť galériu 
Lenka Balkovičová sa v ankete stala tohtoročnou víťazkou o najlepšieho primátora. „Ja sa priznám, že pre 

mňa je to prekvapenie. A to dosť veľké. Na jednej strane prekvapenie a na druhej strane to veľa pre mňa 
znamená z hľadiska mesta Zvolen, že sa pozitívne zviditeľňuje a som všetkým za to vďačná. Je to pocta nielen 
mne, ale celému môjmu tímu, kolegom a všetkým, čo robia niečo pre mesto Zvolen. Vnímam to teda skôr ako 
ocenenie pre mesto,“ vysvetlila s tým, že sa snažia využiť každú príležitosť, aby pre mesto niečo spravili. 

Foto: 
Malý Rím Zdroj: istock 
Malý Rím Zdroj: istock 
Miroslav Blažek Zdroj: kz 
Peter Kovačovic Zdroj: šiš 
1. Námestie Matúša Pajdušáka Zdroj: archív obce smižany 
Ľudovít Ondra Zdroj: šiš 
Anastázia Adamcová Zdroj: šiš 



Katarína Marciová Zdroj: šiš 
Radomír Brtáň Zdroj: arb 
Zvolen: Lenka Balkovičová (57) Zdroj: anc 
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28. Najprestížnejšie divadelné ocenenia: Udelili ceny Dosky 2019, FOTO a 

VIDEO 
[12.11.2019; dnes24.sk; Kultúra; 04:30; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/najprestiznejsie-divadelne-ocenenia-udelili-ceny-dosky-2019-foto-a-video-346104 

 
 

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 3×20 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. 

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Meteorológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami 
[12.11.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22258584/meteorologovia-varuju-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami.html 

 
 

Neodporúča sa využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. 
BRATISLAVA. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 

Brezno, Poltár, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča 

hrozí povodeň z trvalého dažďa. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Pre okresy na 

severe Slovenska platí výstraha do stredy do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka do 14.00 h. 

https://www.dnes24.sk/najprestiznejsie-divadelne-ocenenia-udelili-ceny-dosky-2019-foto-a-video-346104
https://domov.sme.sk/c/22258584/meteorologovia-varuju-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami.html


SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 
stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 
Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Žena mala stráviť u muža kľudný večer. Odrazu vybehla na ulicu s reznými 

ranami 
[12.11.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/484779-zena-mala-stravit-u-muza-kludny-vecer-odrazu-vybehla-na-ulicu-s-
reznymi-ranami 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Záchranné zložky v Spišskej Novej Vsi v pondelok večer pomáhali bezdomovkyni, 

ktorá s viacerými reznými ranami vybehla na ulicu. Nožom mal na ňu zaútočiť muž, u ktorého trávila spočiatku 
pohodový večer v jeho byte. 

Dráma sa odohrala v jednom z bytov na sídlisku Mier. Podľa prvotných informácií mal muž zaútočiť na ženu s 
nožom. Tá skrvavená vybehla na ulicu. Svedčia o tom aj kvapky krvi, ktoré mapovali jej cestu úteku. Boli na 
spoločnej chodbe aj na chodníku pred panelákom. 

Ako prví na miesto dorazili spišskonovoveskí PMJčkári aj so záchranármi. Kým v sanitke žene pomáhali, 
policajtov zaujímal páchateľ. Muž v byte už nebol. Preto sa spustilo rozsiahle pátranie, po chvíľke ho hliadka PMJ 
zadržala na jednej z ulíc sídliska. Potom ho eskortovali na vyšetrovacie úkony naspäť na miesto činu. Zranená 
žena skončila v nemocnici, kde jej rezné rany na rukách a hlave museli zašiť. 

Pozrite si reportáž o žiakovi, ktorý napadol vodiča autobusu: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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31. Meterológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami na Slovensku 
[12.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/meterologovia-varuju-pred-vetrom-daz/429683-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto Foto: TASR 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) 

do 14.00 h. 
Bratislava 12. novembra (TASR) - V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, 

Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, 

Gelnica a Levoča hrozí povodeň z trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto 
súvislosti výstrahu prvého stupňa. Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, 
pre ostatné do štvrtka (14. 11.) do 14.00 h. Výstrahy SHMÚ. Foto: SHMÚ 

SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 
stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň 
výstrahy pred intenzívnym dažďom až do polnoci. Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v 
Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa 
pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

[Späť na obsah] 
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32. Košice si pripomenú Nežnú revolúciu bohatým programom 
[12.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; SITA] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22258036/kosice-si-pripomenu-neznu-revoluciu-bohatym-programom.html 

 
 

Pripravené je verejné zhromaždenie, živá hudba aj výstavy. 
KOŠICE. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie organizujú občianske iniciatívy November ´89 a Za 

slušné Slovensko verejné zhromaždenie Pocta novembru. 
Uskutoční sa 17. novembra o 18.00 hod. na mieste, ktoré sa v novembrových dňoch roku 1989 stalo 

symbolickým námestím revolúcie. 
Na balkóne Štátnej vedeckej knižnice na Hlavnej ulici v Košiciach vystúpia osobnosti novembrových udalostí 

aj zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko. 
Na utorkovom brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), predseda KSK 

Rastislav Trnka (nezávislý), organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová a Peter Neuwirth z občianskej iniciatívy 
November ’89. 

Diskusia aj pietna spomienka 
Mesto Košice organizuje podujatia v spolupráci s občianskymi združeniami a iniciatívami, aby si pripomenulo 

významný historický medzník. 
„Podujatia k výročiu 17. novembra sa konajú pod názvom Pocta novembru a začínajú sa už vo štvrtok 

diskusiou Reflections 30 Years of Democracy, ktorú spoločne so spoločnosťou GLOBSEC organizuje mesto 
Košice. 

V piatok si pietnou spomienkou pripomenieme tieto udalosti pri pamätných tabuliach na Hlavnej ulici a víkend 
ukončia podujatia, ktoré organizujú Občianske združenia Res Cassovia a Staromestské divadlo v spolupráci s 
mestom,” uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. 

Pre všetkých, ktorí chcú spomínať 
Dôstojnú spomienku na tých, ktorí tu už nie sú, pripomenú historické projekcie, príhovory aj posolstvo a 

myšlienky, ktoré aktuálne rezonujú Slovenskom. 
„Pozývame všetkých, ktorí nezabudli,… aj tých, ktorí si chcú spolu s nami pripomenúť atmosféru nádeje a 

eufórie a niesť ďalej odkaz slobody a zodpovednosti za vlastnú budúcnosť. Veríme, že silné myšlienky obohatené 
o projekcie, mapping a živú hudbu budú poďakovaním sa všetkým, ktorí projekt podporili vo verejnej zbierke, 
rovnako aj našim partnerom a spoluorganizátorom - Košickému samosprávnemu kraju, mestu Košice, MČ 
Košice-Staré Mesto a mestskej organizácii CIKE,“ uviedla organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová. 

Program v celom kraji 
Košický samosprávny kraj taktiež významne vstupuje do ponuky spomienkových aktivít na november 1989 v 

meste Košice. 
„Vytvorili sme rad akcií a sprievodných podujatí pre obyvateľov a návštevníkov Košíc. Za všetky spomeniem 

výstavy vo Východoslovenskom múzeu či Východoslovenskej galérii. Kľúčovou je výstava pod názvom Prvý dotyk 
so slobodou s interaktívnymi prvkami a dokumentmi, ktoré doposiaľ neboli publikované, vo Verejnej knižnici Jána 
Bocatia. Chceme ňou vyprovokovať mladú generáciu, aby sa zamyslela, že sloboda nie je zadarmo,“ uviedol 
predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Ako ďalej dodal, v celom kraji, od Rožňavy, cez Spišskú Novú Ves, Trebišov až po Michalovce, je 

pripravených počas celého mesiaca november a december viac ako 40 aktivít - výstavy, komentované prehliadky, 
besedy, workshopy a projekcie filmov. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Autobusár dostal bombu do tváre: FOTO Udrel ho žiak základnej školy, 

vodiči sa už detí boja 
[12.11.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1837895/Autobusar-dostal-bombu-do-tvare–FOTO-Udrel-ho-ziak-
zakladnej-skoly–vodici-sa-uz-deti-boja 

 
 

SPIŠSKÉ VLACHY - Šofér autobusu sa stal terčom surového útoku. Ranu päsťou mu uštedril žiak základnej 
školy, ktorému sa privrela školská taška do dverí autobusu. Vodič skončil na chirurgii, mladý bitkár zbabelo ušiel. 
Incident mal ale niekoľko svedkov, ktorí školáka spoznali. Policajtom preto netrvalo dlho, kým ho vypátrali. 

Krvavý incident sa udial na autobusovej zastávke, keď sa deti vracali zo školy. Jednému zo žiakov sa privrela 
školská taška do dverí autobusu. „Keď vodič išiel situáciu riešiť, po otvorení dverí dostal úder od žiaka,“ opísal pre 
televíziu JOJ Ľubomír Pastiran, riaditeľ dopravcu DZ Spišská Nová Ves. 

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22258036/kosice-si-pripomenu-neznu-revoluciu-bohatym-programom.html
https://www.topky.sk/cl/100370/1837895/Autobusar-dostal-bombu-do-tvare--FOTO-Udrel-ho-ziak-zakladnej-skoly--vodici-sa-uz-deti-boja
https://www.topky.sk/cl/100370/1837895/Autobusar-dostal-bombu-do-tvare--FOTO-Udrel-ho-ziak-zakladnej-skoly--vodici-sa-uz-deti-boja


Mladý bitkár po útoku zbabelo ušiel. Keďže ho mnoho svedkov spoznalo, policajtom zo Spišských Vlách 
netrvalo dlho, kým školáka vypátrali. „Policajti však už disponujú informáciou o osobe páchateľa tohto skutku a v 
súvislosti s jeho spáchaním už vykonávajú potrebné procesné úkony,“ povedala krajská policajná hovorkyňa 
Lenka Ivanová. „Vodič odišiel do nemocnice, kde mu bola zašitá tržná rana,“ dodal Pastiran. 

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk 
Čítajte aj: Vyšetrovanie surového útoku na manželov v bratislavskej MHD ukončili: Nespratníci sa možno 

postavia pred súd 
Autobusárovo zranenie v oblasti úst si vyžiadalo tri štichy. Útok vraj bol taký rýchly a nečakaný, že sa ani 

nestihol brániť. „Bolo v zmysle Trestného zákona začaté trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva,“ uviedla 
Ivanová. 

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk 
Autobusári sa už detí boja 
Linka na trase Spišské Vlachy - Žehra je pre dopravcu problémová, pretože menšie incidenty sú tam na 

dennom poriadku. 
Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk 
Najproblémovejšie sú tri spoje, ktoré vezú deti z osady do a zo školy. Po tomto útoku sa osadníkov už boja aj 

samotní vodiči autobusov. „Po tejto udalosti je problém ešte väčší obsadiť miesto vodiča, pri týchto ťažkých 
spojoch. Sme komunikovali s obcou Žehra, že absentujú komunitní pracovníci. A problémy, ktoré sú tam 
dennodenne, tak sa stupňujú,“ povedal Pastiran. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Pre alkohol prišiel o prácu učiteľa 
[12.11.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/532392-pre-alkohol-prisiel-o-pracu-
ucitela/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Prišiel o funkciu riaditeľa a za školskú katedru sa Peter Fischer nepostaví dva roky. Bývalého riaditeľa ešte 
vlani prichytili policajti za volantom a namerali mu v dychu dve promile, obvinený bol z trestného činu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. Od sudkyne si dvakrát vypočul trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových 
vozidiel po dobu 24 mesiacov, prokurátor sa v oboch prípadoch odvolal. Pred pár dňami krajský súd v Košiciach 
rozhodol, že k dvojročnému zákazu ešte previnilec musí zaplatiť 1 000 eur, inak poputuje na štyri mesiace do 
väzby. Rozsudok sa stal okamžite právoplatný. 

Základná škola v Rudňanoch je momentálne bez riaditeľa, obec vyhlási výberové konanie. Autor: Robo Hakl, 
Pravda 

„Ide o úmyselný trestný čin, a tak stráca možnosť pôsobiť ako učiteľ až do uplynutia trestu,“ konštatoval 
advokát Roman Frnčo. 

„Čakáme na doručenie rozsudku a s daným učiteľom rozviažeme pracovný pomer,“ reagoval starosta Rudnian 
Rastislav Neuvirth, ktorého teraz čaká povinnosť vyhlásiť konkurz na funkciu riaditeľa školy. „V najbližšej dobe sa 
rozhodneme o vyhlásení výberového konania. Máme na to lehotu pol roka, takže chceme dôkladne pripraviť 
podmienky pre uchádzačov,“ dodal Neuvirth. 

Starosta do poslednej chvíle nechával Fischera na poste riaditeľa, aj keď bol stíhaný. „Počkáme na 
právoplatný rozsudok a potom rozhodneme. Ak bude právoplatne odsúdený, budeme postupovať v zmysle 
zákona,“ trval v minulosti na svojom starosta. Zdôvodňoval to aj tým, že komunikoval po incidente aj s radou 
školy. „Bolo zasadnutie, kedy sme to riešili. Z rady školy bolo podporné stanovisku smerom k dôvere a súhlasné 
stanovisko s doterajším postupom zriaďovateľa,“ dodal Neuvirth. 

S tým nesúhlasil personál školy, ktorý to dal najavo na pojednávaní Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Aj 

podľa ministerstva školstva mal zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť riaditeľovi výkon 
pedagogickej činnosti, ak proti nemu bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu. 

Až 11. októbra, teda viac ako po roku, odkedy sa riaditeľ školy previnil proti zákonu, došlo na škole k zmene a 
viesť ju začal zástupca. Fischerovi bol priznaný až do rozhodnutia súdu plat vo výške 50 percent. Starosta tak 
musel konať po tom, čo od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch. Podľa nej je učiteľ povinný oznámiť zamestnávateľovi vznesenie obvinenia voči 
jeho osobe vo veci spáchania trestného činu a zároveň je povinný oznámiť aj podanie obžaloby na jeho osobu vo 
veci spáchania trestného činu. V druhom prípade má zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu 
pozastaviť výkon pracovnej činnosti takému zamestnancovi. 

Riaditeľa zastavila na jednej z ulíc v Spišskej Novej Vsi policajná hliadka vlani v septembri. Šoféroval auto po 

tom, čo si dal podľa slov, ktoré uviedol v zápisnici, tri vodky. Namerali mu dve promile alkoholu. V superrýchlom 
konaní mu sudkyňa uložila trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. 
Riaditeľ svoje konanie oľutoval a uviedol vtedy, že si je vedomý toho, že príde o prácu, pretože stratil 
bezúhonnosť. K vine sa priznal a uznal ju a neodvolal sa. 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/532392-pre-alkohol-prisiel-o-pracu-ucitela/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/532392-pre-alkohol-prisiel-o-pracu-ucitela/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


V prípade druhého rozsudku sudkyňa potvrdila trest 24 mesiacov zákazu šoférovať všetky motorové vozidlá, 
jeho advokát sa vyjadril, že nemajú dôvod sa odvolávať, no urobil tak prokurátor. Až na košickom krajskom súde 
sa celá záležitosť uzavrela sprísnením trestu. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
[Späť na obsah] 

 
 

35. V Košiciach si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenú verejným 

zhromaždením Pocta novembru 
[12.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosiciach-30-vyrocie-neznej-revolucie-pripomenu-verejnym-zhromazdenim-
pocta-novembru/1952552 

 
 

Košice 12. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény, TASR-František Iván) 
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie organizujú občianske iniciatívy November 89 a Za slušné 

Slovensko verejné zhromaždenie Pocta novembru. Uskutoční sa 17. novembra o 18:00 na mieste, ktoré sa v 
novembrových dňoch roku 1989 stalo symbolickým námestím revolúcie. Na balkóne Štátnej vedeckej knižnice na 
Hlavnej ulici v Košiciach vystúpia osobnosti novembrových udalostí aj zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko 

Na snímke Rastislav Trnka 
Na dnešnom brífingu o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, predseda KSK Rastislav 

Trnka, organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová a Peter Neuwirth z občianskej iniciatívy November 89. 
Mesto Košice organizuje podujatia v spolupráci s občianskymi združeniami a iniciatívami, aby si pripomenulo 

významný historický medzník. „Podujatia k výročiu 17. novembra sa konajú pod názvom Pocta novembru a 
začínajú sa už vo štvrtok diskusiou REFLECTIONS: 30 YEARS OF DEMOCRACY, ktorú spoločne so 
spoločnosťou GLOBSEC organizuje mesto Košice. V piatok si pietnou spomienkou pripomenieme tieto udalosti 
pri pamätných tabuliach na Hlavnej ulici a víkend ukončia podujatia, ktoré organizujú Občianske združenia Res 
Cassovia a Staromestské divadlo v spolupráci s mestom,” uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. 

Na snímke Jaroslav Polaček Dôstojnú spomienku na tých, ktorí tu už nie sú, pripomenú historické projekcie, 
príhovory aj posolstvo a myšlienky, ktoré aktuálne rezonujú Slovenskom. „Pozývame všetkých, ktorí nezabudli,… 
aj tých, ktorí si chcú spolu s nami pripomenúť atmosféru nádeje a eufórie a niesť ďalej odkaz slobody a 
zodpovednosti za vlastnú budúcnosť. Veríme, že silné myšlienky obohatené o projekcie, mapping a živú hudbu 
budú poďakovaním sa všetkým, ktorí projekt podporili vo verejnej zbierke, rovnako aj našim partnerom a 
spoluorganizátorom – Košickému samosprávnemu kraju, mestu Košice, MČ Košice – Staré Mesto a mestskej 
organizácii CIKE,“ uviedla organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová. 

Košický samosprávny kraj taktiež významne vstupuje do ponuky spomienkových aktivít na november 1989 v 
meste Košice. „Vytvorili sme rad akcií a sprievodných podujatí pre obyvateľov a návštevníkov Košíc. Za všetky 
spomeniem výstavy vo Východoslovenskom múzeu či Východoslovenskej galérii. Kľúčovou je výstava pod 
názvom Prvý dotyk so slobodou s interaktívnymi prvkami a dokumentmi, ktoré doposiaľ neboli publikované, vo 
Verejnej knižnici Jána Bocatia. Chceme ňou vyprovokovať mladú generáciu, aby sa zamyslela, že sloboda nie je 
zadarmo,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ako ďalej dodal, v celom kraji, od 
Rožňavy, cez Spišskú Novú ves, Trebišov, až po Michalovce, je pripravených počas celého mesiaca november 

a december viac ako 40 aktivít – výstavy, komentované prehliadky, besedy, workshopy a projekcie filmov. 
[Späť na obsah] 

 
 

36. Ako využiť peniaze v meste efektívnejšie ? 
[12.11.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/520815/ako-vyuzit-peniaze-v-meste-efektivnejsie.html?ref=rss 

 
 

V nedávnej dobe som sa stretol s mestským poslancom. Rozprával som sa s ním o tom, ako môžme zlepšiť 
Spišskú Novú Ves. V tomto článku Vám opíšem niekoľko možností. 

Uvedomujem si, že naše mesto v súčasnej dobe nemá veľa peňazí. Práve preto ma zaujímajú možnosti ako 
ušetriť. Pred niekoľkými rokmi prebehla v meste Spišská Nová Ves komplexná výmena verejného osvetlenia. 

Svietivosť sa však znížila svetlo nemá dosah na okolie lampy, iba poď ňu. Predstavitelia mesta deklarovali 
päťdesiat percentnú úsporu energie. 

https://www.hlavnespravy.sk/kosiciach-30-vyrocie-neznej-revolucie-pripomenu-verejnym-zhromazdenim-pocta-novembru/1952552
https://www.hlavnespravy.sk/kosiciach-30-vyrocie-neznej-revolucie-pripomenu-verejnym-zhromazdenim-pocta-novembru/1952552
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/520815/ako-vyuzit-peniaze-v-meste-efektivnejsie.html?ref=rss


V danej dobe však na výmenu 95% svietidiel a rozvodov nemalo finančné prostriedky. Výmenu verejného 
osvetlenia tak spláca doteraz. Výberom inej firmy by dokázalo ušetriť určitú časť peňazí. Tie by sa použili na 
nákup a výmenu starých autobusov, či rekonštrukcií chodníkov a ostatnej infraštruktúry. 

V nedávne dobe prebehli komunálne voľby. Pred nimi sa primátori a starostovia miest a obcí snažia udržať pri 
moci. Práve preto narýchlo a ku koncu volebného obdobia rekonštruujú budovy či chodníky aby sa zapáčili 
voličom. Namiesto toho by však mali tieto výdavky realizovať v priebehu ich volebného obdobia a hospodáriť 
transparentne a systémovo. V rebríčku hospodárenia miest sa v roku 2019 umiestnila Spišská Nová Ves na 131. 

MIESTE zo 140 !!! Za tento stav nesú svoju zodpovednosť predošlý predstavitelia mesta. 
Viem aj to, že opoziční poslanci nedokážu za tak krátky čas urobiť zázraky. Oceňujem ich snahu o 

konštruktívnu diskusiu s primátorom. Jej výsledkom bude v dohľadnej dobe zvýšenie dane za komunálny odpad o 
vyše 10 eur. Mesto chce aj takýmto spôsobom získať peniaze do rozpočtu. Procesy rekonštrukcií a zlepšovania 
života v meste sú však dlhodobé a nedajú sa vykonať za jedno volebné obdobie. 

Myslím si však , že jedným z kľúčových bodov k zlepšeniu postavenia mesta v regióne, ako aj jeho 
ekonomického rastu je výstavba diaľničného privádzača. V predchádzajúcich rokoch rokovalo mesto s niekoľkými 
investormi, ktorí mali priniesť do mesta pracovné miesta. Tí však odišli do neďalekej Levoče, kde diaľničný 
privádzač už bol zhotovený. To Levoču ekonomicky naštartovalo a profituje z toho dodnes. 

Chcel by som v budúcnosti žiť v lepšom meste a práve preto som v tomto článku a aj v predošlých prišiel s 
niekoľkými riešeniami ako ho zlepšiť. Verím, že aspoň časť sa ich podarí zrealizovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Najbližšie dni bez dáždnika ani nevychádzajte. Meteorológovia varujú pred 

počasím 
[12.11.2019; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/175180/bez-dazdnika-ani-nevychadzajte-meteorologovia-varuju-pred-
pocasim-na-najblizsie-dni 

 
 

Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. 
Tweet 
Bratislava 11. novembra (TASR) - Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. 

Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. . 

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v 
Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 

v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v 
Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Na Slovensku sa môže miestami vyskytovať dážď pri ktorom úhrn zrážok dosiahne 65 až 100 milimetrov. 
SHMÚ preto vydal výstrahu 1. stupňa. Tá platí od utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. „Predpokladaný 
úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," 
upozornili. 

Výstraha pred dažďom Foto: shmu.sk 
V Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji môže na horách fúkať silný vietor, ktorý v polohách nad 

2000 metrov môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu a krátkodobo, v nárazoch, 135 
až 160 kilometrov za hodinu. V polohách nad 1400 metrov očakávajú meteorológovia výskyt vetra, ktorý dosiahne 
v priemere rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu a krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. Pre tieto kraje platí výstraha 1. a 2. stupňa. 

V Trenčianskom a Košickom kraji platí výstraha 1. stupňa pred silným vetrom na horách. Meteorológovia tu 
očakávajú v polohách nad 1000 metrov výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 110 až 135 
kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť 70 kilometrov za hodinu. 

Silný vietor na horách predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. 
TASR 
· Dnes o 08:35 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 
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38. SHMÚ varuje pred vetrom, dažďom aj povodňami v niektorých okresoch 

Slovenska 
[12.11.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / SŠ] 
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https://kosicednes.sk/udalosti/shmu-varuje-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-v-niektorych-okresoch-
slovenska/ 

 
 

Foto: TASR 
TASR / SŠ 
autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 

Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z 

trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) 

do 14.00 h. 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 

stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 
Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Meterológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami na Slovensku 
[12.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/meterologovia-varuju-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-na-slovensku-
cl719927.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 

Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, … 

Bratislava 12. novembra (TASR) - V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, 
Banská Bystrica, Brezno, Poltár, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, 

Gelnica a Levoča hrozí povodeň z trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto 
súvislosti výstrahu prvého stupňa. 

Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) 
do 14.00 h. 

SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 
stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 
Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

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

 
 

40. SHMÚ varuje pred vetrom, dažďom aj povodňami v niektorých okresoch 

Slovenska 
[12.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

https://kosicednes.sk/udalosti/shmu-varuje-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-v-niektorych-okresoch-slovenska/
https://kosicednes.sk/udalosti/shmu-varuje-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-v-niektorych-okresoch-slovenska/
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https://www.24hod.sk/meterologovia-varuju-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-na-slovensku-cl719927.html


 
https://www.info.sk/sprava/162277/shmu-varuje-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-v-niektorych-
okresoch-slovenska/ 

 
 

Meteorológovia vydávajú niekoľko výstrah. 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 

Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z 

trvalého dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 h, pre ostatné do štvrtka (14. 11.) 

do 14.00 h. 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. Pri výstrahe prvého 

stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho rozsahu, pripomínajú 
meteorológovia. 

Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 
intenzívnym dažďom až do polnoci. 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 
Bratislavskom kraji. 

Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 
vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

41. Meteorológovia varujú pred vetrom, dažďom aj povodňami v niektorých 

častiach Slovenska 
[12.11.2019; hnonline.sk; Slovensko; 00:00; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2040564-meteorologovia-varuju-pred-vetrom-dazdom-aj-povodnami-v-
niektorych-castiach-slovenska 

 
 

Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom napríklad v Nitrianskom, Trenčianskom, 
Trnavskom a Bratislavskom kraji. 

V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Poltár, 
Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča hrozí povodeň z 

trvalého dažďa. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Zdroj: 
SHMÚ 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do stredy (13. 11.) do 14.00 hod., pre ostatné do štvrtka (14. 

11.) do 14.00 hod. 
SHMÚ neodporúča využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. SHMÚ neodporúča 

využívať vodné toky v postihnutých okresoch na rekreačnú plavbu. 
Pri výstrahe prvého stupňa môžu povodne spôsobiť malé nebezpečenstvo a škody na majetku menšieho 

rozsahu, pripomínajú meteorológovia. 
Pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj je vyhlásený na stredu druhý stupeň výstrahy pred 

intenzívnym dažďom až do polnoci. 
Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pred dažďom v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom a 

Bratislavskom kraji. 
Pre Košický kraj je vydaná výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Výstrahu prvého stupňa pred 

vetrom vydalo SHMÚ pre Žilinský a Prešovský kraj. 
[Späť na obsah] 

 
 

42. Meteorológovia vydali výstrahy pred dažďom 
[12.11.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22257629/meteorologovia-vydali-vystrahy-pred-dazdom.html 
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https://mynovohrad.sme.sk/c/22257629/meteorologovia-vydali-vystrahy-pred-dazdom.html


 
 

Platia aj v našom regióne. 
BRATISLAVA. Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. Meteorológovia vydali tiež 

výstrahy pred silným vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na 
webovej stránke. 

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v 
Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 

v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v 
Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 
utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” upozornili. 

Výstrahy platia aj na horách v polohách nad 1400 m, prevažne na severe stredného a východného Slovenska. 
Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, v priemere asi 20 metrov za 
sekundu. Výstraha platí od 9.00 h. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Cesta za snom 
[04.11.2019; Môj dom; na návšteve; s. 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55; KATARÍNA 

PAUKEJE] 

 
 

text KATARÍNA PAUKEJE FOTO MIRO POCHYBA 
Manželia zo Spišskej Novej Vsi si svoj dom postavili aj zariadili vo vlastnej réžii, bez pomoci architekta či 

interiérového dizajnéra. Je unikátny nielen svojou neobvyklou dispozíciou, ale i pôvabom, ktorý vniesla do 
interiéru šikovná a kreatívna majiteľka Silvia. 

rodinný dom 
počet podlaží 1 
zastavaná plocha 230 m2 
úžitková plocha 201 m2 
lokalita Spišské Tomášovce 
Od balkóna k terase 
Nie každý si trúfa svojpomocne stavať dom a už vôbec nie vo veku, keď už má dospelé deti. Manželia zo 

Spišskej Novej Vsi dlhé roky bývali spolu s dcérou Zuzkou v malom trojizbovom byte bez balkóna. Celý život 

však snívali o vlastnej záhrade a veľkej terase. Pôvodne premýšľali nad investíciou do balkóna, ktorý by sa dal k 
bytu pristavať. Náklady naň však boli také vysoké, že sa rozhodli svoje financie radšej vložiť do stavby rodinného 
domu. „Keď starostka obce Spišské Tomášovce predávala pozemky na výstavbu rodinných domov, bolo 
rozhodnuté. Cena bola priaznivá, a tak nebolo o čom premýšľať. Náš dom bol postavený medzi prvými. Postupne 
pribúdali mladé rodiny s malými deťmi. Predtým sme bývali v bytovke, kde sme sa vzájomne takmer nepoznali. 
Žili sme v anonymite a rýchlo. Každý deň bol rovnaký: práca – domov – práca. Teraz je to iné. Je tu živo a 
príjemne, všetci naokolo spolu dobre vychádzame,“ vysvetľuje Silvia, ktorá pri nákrese pôdorysu odmietla 
akékoľvek kompromisy: „Najdôležitejšia bola pre mňa veľká terasa. Nie však prilepená k domu, chcela som, aby 
bola jeho prirodzenou súčasťou. Od nej som potom odvíjala ostatné izby. A hoci je dispozícia domu neobvyklá, s 
výsledkom som spokojná. Terasa je pre nás najobľúbenejším miestom domu.“ 

V jednej ruke brúska, v druhej štetec 
Keďže si Silvia všetko navrhovala sama, potrebovala na premýšľanie čas a priestor. Preto ako prvú postavili 

na pozemku hojdačku. „Zo začiatku to vyzeralo zvláštne – interiér ani záhrada ešte neboli hotové a hojdačka už 
visela. Z nej som však mala najlepší výhľad na dom. Tam vznikali všetky moje skice a nápady, ktoré som neskôr 
realizovala,“ vysvetľuje svoj neobvyklý postup. V útulnom interiéri nenájdeme veľa nábytku. Iba kuchynská linka je 
urobená stolárom na mieru. Väčšinu políc tvoria vstavané niky. „Zo starého bytu som si doniesla niekoľko 
masívnych skriniek z Ikey. Borovicové lakované dvierka nechal manžel opieskovať a potom som ich natierala a 
brúsila. Vďaka tomu vynikla štruktúra dreva. Celé dni som trávila na záhrade alebo v garáži s brúskou a so 
štetcom v ruke. Pretvorila som všetko, čo sa dalo. Nesmierne ma to baví a aj teraz stále niečo mením a 
vylepšujem,“ usmieva sa Silvia a pokračuje, „rada pracujem s farbami – vďaka nim sa náš interiér mení spolu s 
ročnými obdobiami. Leto sa u nás nieslo v tyrkysovomodrej, jeseň vo mne evokuje skôr hrejivé farby, a tak všetko 
mením niekoľkokrát do roka.“ 

„V exteriéri trávime viac času než v interiéri. Či je slnko, či zamračené, stále sme vonku. Omnoho radšej ako k 
filmu si sadneme na terasu s pohárom vína a rozprávame sa.“ 

Zuzka, majiteľkina dcéra 



„Som si vedomá, že dispozícia domu či niektoré riešenia, ktoré v ňom máme, by zrejme nevyhovovali 
každému. Pre našu rodinu je však zhmotnením všetkého, po čom sme roky túžili. Nepotrebujeme mať všetko 
perfektné. Hľadáme dokonalosť v tom, čo dokonalé nie je.“ 

Silvia, majiteľka 
„Milujem košíky. Používam ich omnoho radšej než zásuvky či dvierka. Každý člen domácnosti má v kúpeľni 

ten svoj. Podobné máme aj v obývačke. Veľkou výhodou je, že si ich môžem celé vytiahnuť a jednoducho 
preniesť tam, kam práve potrebujem, i na terasu.“ 

Silvia, majiteľka 
Kto tu býva 
Silvia, jej manžel Peter a kokeršpaniel menom Denny. Príležitostne ich navštevuje aj dospelá dcéra Zuzka so 

svojím priateľom. Inšpirácie od Silvie nájdete aj na jej Instagrame @ateliervraji. 
Farby, štruktúry, materiály 
Severská elegancia a vidiecky šarm. Farebná kombinácia bielej a dreva je príjemne harmonická a nadčasová. 

Dáva priestor kedykoľvek dotvoriť interiér farebnejšími dekoráciami a doplnkami, čo majiteľka domu s radosťou 
využíva. Rôzne povrchové štruktúry, teplé drevo, príjemné textílie a kožušiny vytvárajú príjemnú a hrejivú 
atmosféru. 

Katkin pohľad 
To, že sa manželia zo Spiša nedali nahovoriť na balkón v byte, ale kúpili si rovno pozemok, bolo veľmi 

správne rozhodnutie. Ako inak by Silvia v sebe objavila svoje skryté talenty a zručnosti? Veď ja si ani nedokážem 
túto elegantnú a útlu ženu predstaviť, ako premieňa staré trámy na záhradný stôl s brúskou v ruke. Obdivujem 
Silviinu odvahu pustiť sa do mnohých projektov takpovediac „po hlave“. Obaja manželia rozhodne potrebujú 
priestor, ktorý môžu zveľaďovať, pretože im to i očividne spôsobuje nevýslovnú radosť. A táto radosť sa šíri ďalej. 
Do domu obaja vložili svoj čas, energiu a to najpodstatnejšie – i kúsok seba. Veru, keď má dom dušu, je to vidieť 
a cítiť na každom kroku. 

foto: 
NAMIESTO SKRINKY starý stôl zo záhradnej chatky. V tejto domácnosti sa rozhodne staré veci nevyhadzujú. 

Silvia dáva šancu každému kusu nábytku a neustále hľadá nové možnosti, ako ich využiť. 
KÚZLO DOBRÉHO INTERIÉRU spočíva v detailoch. Silvii kreativita rozhodne nechýba – s citom a ľahkosťou 

zakomponovala do domu množstvo starých prvkov a nábytku. 
PRIESTRANNÁ KÚPEĽŇA. Je v nej dostatok miesta na vaňu i sprchový kút. Vidiecky nádych jej dodávajú 

biely betónový obklad na stenách, dlažba s dekorom dreva a prekrásne prútené koše. 
VYUŽIŤ SA DÁ SKUTOČNE VŠETKO. Starý rebrík opretý o stenu spraví spolu s vianočnými svetielkami 

mnohokrát krajšiu atmosféru než akékoľvek drahé lustre či bodové svietidlá. 
HLAVNÁ SPÁLŇA. Striedma farebnosť a svetlé drevo tvoria kombináciu typickú pre škandinávske interiéry. Aj 

tu majiteľka priložila ruku k dielu. Odrezala čelo postele, obšila ho vatelínom a ušila naň ľanový poťah. 
JEDNODUCHÉ A KRÁSNE. Dekorácie vôbec nemusia byť drahé. Silvia opäť použila svoju kreativitu a stenu 

za posteľou ozdobila kruhovým prestieraním z prírodných materiálov. 
DCÉRINA SPÁLŇA je plná nehy a romantiky. Zuzka v súčasnosti býva a pracuje v Bratislave, počas voľných 

dní však rada prichádza domov. Svoju izbu má stále pripravenú. Keď je doma, spoločnosť v izbe jej robí Denny. 
Prútený kôš a teplá kožušinka mu poskytnú dokonalé psie útočisko. 

DOM S NÁDHERNÝMI VÝHĽADMI v sebe spája to najlepšie – škandinávsku eleganciu a vidiecky šarm. 
Útulné a prívetivé miesto, z ktorého sa človeku nechce odísť, vytvorili manželia vlastnými rukami, a to najmä 
vďaka odvážnym nápadom a neustálemu hľadaniu nových riešení. 

UŽ PRI VSTUPE DO DOMU je každému jasné, v akom duchu sa bude niesť zvyšok interiéru. Všadeprítomná 
biela farba veľkorysú vstupnú halu ešte viac zväčšuje a presvetľuje. Rodinnú atmosféru zas vytvárajú obrázky a 
fotky v rámikoch na jednej zo stien. 

KREATÍVNA SIEŤ. Nápad použiť v chodbe oceľovú kari sieť vznikol v hlave pani domácej, keď premýšľala, 
ako ozvláštniť štruktúru dlhej steny tak, aby nebola nudná a zároveň zostala verná svojmu okoliu. Kari sieť 
nastriekaná nabielo je zaujímavým vizuálnym prvkom, navyše plní i praktický účel – rodina si na ňu pripína poštu 
a odkazy. Naozaj šikovné riešenie. 

STARÝ LODNÝ KUFOR je s rodinou od nepamäti. Jeho prednosťou je práve jeho vek – biely náter ešte viac 
zvýraznil popraskané drevo. Spolu s ručne vyrobeným masívnym rámom zrkadla tvoria nerozlučný tandem na 
konci haly. 

NÁBYTKU V DOME NIE JE MNOHO. Masívnu skrinku pri vstupe do kuchyne si Silvia pretvorila tiež podľa 
seba. Natrela ju nabielo a masívne plné dvierka vymenila za dvierka z pletiva, ktoré jej dodali vzdušnosť. 
Pôvabné sklenené fľaše a podnosy tak môžu byť neustále vystavené na obdiv. 

ODVÁŽNA KOMBINÁCIA. Kuchyňa s dvierkami s vysokým leskom je dosadená priamo do steny, ktorá 
zároveň oddeľuje kuchyňu od vstupnej haly. Úplným protikladom k nej sú vzdušné niky, teplé drevo, ratanové 
stoličky a vidiecke doplnky. Nevšedná a zaujímavá kombinácia, ktorá sa len tak nevidí. 

MAJITEĽKA DOMU NÁS Privítala nielen s príjemným úsmevom na perách, ale i s úžasne prestretým stolom. 
Pečené dobroty, ovocie, dekorácie a sviečky vykúzlili dokonalú vianočnú atmosféru. 

LÁKADLO NIELEN PRE oči. Silvia sa vo veľkej kuchyni rada zvŕta a my sme mali úžasnú príležitosť jej 
kuchárske umenie nielen vidieť, ale i ochutnať. Po jej malých Pavlovovej tortičkách sme sa oblizovali až za ušami. 

SPOLOČNÝM MENOVATEĽOM všetkých stien v dome je biela farba. Každá z nich má však inú povrchovú 
štruktúru a svojskú atmosféru. Drevený obklad z dosiek natretých nabielo v obývačke vyrábala Silvia spolu s 
dcérou Zuzkou. 



TEPLO DOMOVA. Drevo sa v dome vyskytuje často a v rôznych podobách: masívna podlaha na zemi, 
recyklované dosky ako obklad na stene či kmeň stromu ako príručný stolík. 

PRVÁ LASTOVIČKA. Jednou z prvých vecí, na ktorých majiteľka trvala ešte pred dokončením domu a 
záhrady, bola táto hojdačka. Je zhotovená zo starej lavičky, ktorú si manželia priniesli zo svojej záhradnej chatky. 
Poskytuje rodine najlepší výhľad na dom. Tu vznikali všetky ďalšie nápady a plány týkajúce sa interiéru, ktoré si 
Silvia trpezlivo zapisovala a neskôr i vlastnoručne realizovala. 

STENU S NIKAMI si majiteľka rozvrhla sama, s realizáciou jej pomohli zručný manžel so svojím bratom. 
Pôvodne bola navrhnutá ako knižnica, no zaplnená knihami sa jej stena zdala príliš mohutná. Teraz sú v nikách 
vystavené dekorácie a obľúbené knižné tituly sú schované v košíkoch pod nimi. 

NERUŠENÉ VÝHĽADY do záhrady boli od začiatku projektu domu jednou z priorít. Aby im naozaj nič nestálo 
v ceste, zvolila Silvia kožené sedačky s nízkym operadlom. 

STÔL VYROBILA SILVIA SAMA. Staré trámy, ktoré tri roky ležali v záhrade bez povšimnutia, s manželom 
obrúsili, upravili a naolejovali. Neskôr pribudla i lavica. Podobne opracovala i drevenú cievku alebo kmene zo 
starej lipy, ktoré využíva na terase ako malé odkladacie stolíky. 

OBYTNÝ EXTERIÉR bol hlavnou požiadavkou domácej panej. Veľkorysá terasa predstavuje pokojné 
útočisko, ktoré vďaka zastrešeniu odolá všetkým vrtochom počasia. Je na ňu prístup z kuchyne i z obývačky a 
vďaka veľkým zaskleným plochám príjemne prepája interiér s exteriérom. 

NA DOPLNKY NEDÁ SILVIA DOPUSTIŤ. Či už sú to dekorácie v kvetináčoch, svietniky, lampáše, alebo 
hrejivé kožušiny, človek sa vďaka nim cíti na terase ako v obývačke. Aj dcéra Zuzka priznáva, že hneď ako sa 
zababušia do kožušín, dovnútra sa už nikomu nechce. 

1 VIANOČNÁ HVIEZDA Linje od značky watt & Veke, papier, priemer 60 cm, výška 10 cm, 19,99 €, 
www.westwingnow.sk 

2 KAMENINOVÁ DÓZA s hermetickým zatváraním, 100 % porslin, silikón, 12,5 × 14,5 × 12,5 cm, 19,99 €/ks, 
www.zarahome.com/sk 

3 KAMENINOVÝ DŽBÁN, 100 % kamenina, 24 × 22 × 15,5 cm, 29,99 €, www.zarahome.com/sk 
4 LUSTER BAROCCO, krištáľ, kov, priemer 64 cm, výška 63 cm, 671 €, www.frefyshop.sk 
5 KRESLO King, ratan, dodávané v kuse, 88 × 125 × 100 cm, 704,99 €, www.nabytok-aldo.sk 
6 SVIETNIK Heima od značky Normann Copenhagen, kovová zliatina, 12 × 20 × 12 cm, 62,95 €, 

www.bellarose.sk 
7 JEDÁLENSKÝ STÔL Chichester od značky Neptune, dub, 175 × 75 × 90 cm, 1 175,42 €, www.lanatura.cz 
8 PRESTIERANIE LÄTTAD, morská tráva, priemer 37 cm, 3,99 €, IKEA 
9 POHÁR NA VODU Bernadotte od značky Villeroy & Boch, 24 % olovnatý krištáľ, objem 0,33 l, 21,24 €, 

www.bellatavola.sk 
10 MISA NA NÔŽKE od značky Villeroy & Boch, ručne vyrobená, krištáľ, priemer 24 cm, 51,10 €, 

www.bellatavola.sk 
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