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Cez víkend budú na celom Slovensku desiatky akcií k výročiu Nežnej revolúcie 
PIATOK 15. NOVEMBRA 
Bratislava 
8.00 Projekcia filmu ÚPN November +20, Budova Slovenského rozhlasu, Štúdio 5, Mýtna 1. 
9.00 Diskusia historikov ÚPN a aktérov Novembra ´89 so študentmi, Živé vysielanie diskusie na okruhu Rádio 

Devín, Budova Slovenské rozhlasu, Štúdio 5, Mýtna 1. 
9.30 Konferencia November ’89 – 30 Years After, Aula UK, Šafárikovo nám. č. 6, Medzinárodná konferencia, 

ktorú organizuje Historický ústav SAV a Univerzita Komenského. Konferencia bude prezentovať najnovší výskum 
o novembri 1989. Hlavní rečníci. historici Timothy Garton Ash z Univerzity v Oxforde a James Krapfl z McGill 
univerzity. 

10.15 Predpremiéra dvoch častí z cyklu Čakanie na Nežnú, Živé vysielanie 
– verejný odposluch relácie na okruhu Rádio Devín, Budova Slovenské rozhlasu, Štúdio 5, Mýtna 1. 
11.15 Diskusia s tvorcami cyklu Čakanie na Nežnú Budova Slovenského rozhlasu, Štúdio 5, Mýtna 1. 
15.00 Oslava slobody, stretnutie ľudí Novembra 1989 a ľudí slobody dnes, ktorých spája zodpovednosť, 

odvaha a podpora slobody pre všetkých. (vstup na pozvánky), Galéria Umelka, Dostojevského rad 2. 
16.30 BookObrazy. Petr Sís. Múr, SNG – Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4. 
17.00 Protestsongy. Hlas slobody strednej Európy, Štúdio č. 2 Slovenského rozhlasu, Mýtna 1. 
18.30 Stredoeurópske fórum, Verejnosť proti strachu, Galéria Umelka, Dostojevského rad č. 2, diskutovať 

budú aj Timothy Garton Ash (Veľká Británia), László F. Földényi (Maďarsko), Marko Martin (Nemecko). 
20.30 Koncert Velvet, Nová Cvernovka, Račianska 78. 
Košice 
20.00 Film Nežná, Tabačka Kulturfabrik Gorkého 2. Film je spomienkou na magické obdobie revolúcie 1989, 

ako ho opisujú samotní protagonisti. 
21.00 Koncert Výročie Nežnej. Čavalenky, Tabačka Kulturfabrik Gorkého 2. 
Banská Bystrica 
17.00 Kľúčové okamihy, Foyer Radnice, Námestie SNP 1. Otvorenie interaktívnej výstavy dobových 

dokumentov a predmetov z obdobia Nežnej revolúcie v Banskej Bystrici. 
19.00 Číra radost, Prvá premiéra projektu, ktorý spája tvorivú energiu umeleckého súboru a detských 

tanečníkov. Divadlo Štúdio Tanca, Komenského 12. 
Prešov 
8.14 17. november v novodobých dejinách, SPŠE, Plzenská 1. Študentom priblížia udalosti spojené s 

dátumom 17. november v novodobých dejinách (relácia v školskom rozhlase, divadelné predstavenie, 
prezentácie. 

19.00 Spomienkový večer 30 rokov slobody, Kino Scala. 
Žilina 
8.00 Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, Nadácia Polis, Mariánske námestie 
31. Slávnostná študentská konferencia. 
Prievidza 
17.11 Oslava Nežnej revolúcie Prievidza Za slušné Slovensko, Námestie Slobody. 
Bánovce nad Bebravou 
17.00 30 rokov po – stále Za slušné Slovensko, Námestie Ľudovíta Štúra. 
18.00 Chceme pravdu, nie lož, Mestské kultúrne stredisko. 
Hlohovec 
16.30 Filmový piatok. 30 rokov slobody, Kino Úsmev, M. R. Štefánika 1. 
Rožňava 
16.00 Výstava Spomienka na November, Galéria baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25. 



17.00 November 89 – 30 rokov po, diskusia s Fedorom Gálom a Rastislavom Káčerom. Galéria Baníckeho 
múzea, Námestie baníkov 25. Púchov 

9.00 Nežne o nežnej, program študentov. Gymnázium Púchov, Mestské divadlo. 
SOBOTA 
16. NOVEMBRA 
Bratislava 
15.00 MDPOH spomína na November 89, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20. Program, ktorý 

je súčasťou Noci divadiel, ponúkne výstavy, premietanie záznamu hry Doktor Macbeth a živú diskusiu s jej 
tvorcami. 

17.00 Pochod bratislavských vysokoškolákov po 30 rokoch, Hodžovo námestie. Niekdajší študenti pripravili 
rekonštrukciu pochodu bratislavských vysokoškolákov spred 30 rokov. 

17.30 Uvedenie Námestia Nežnej revolúcie, Námestie Nežnej revolúcie (pred Starou tržnicou). 
18.30 Stredoeurópske fórum, Stará tržnica, Námestie Nežnej revolúcie. Diskutovať budú aj Zuzana Čaputová 

a brat Václava Havla. 
19.00 Nežná dráma, Štúdiu 12, Jakubovo nám. 12. Diskusia o slovenskej dráme na prelome 80. a 90. rokov 

spojená s hranými ukážkami dramatických textov slovenských dramatikov a dramatičiek. 
19.30 Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie, Historická budova Slovenského národného divadla. 

(vstup na pozvánky) Košice 
19.00 Václav Havel. List Gustávovi Husákovi, Štátne divadlo Košice. 
19.00 30 rokov slobody – spomienkový večer, Fuga, Moyzesova 62. 
20.00 Film Nežná, Tabačka Kulturfabrik Gorkého 2. Film je spomienkou na magické obdobie revolúcie 1989, 

ako ho opisujú samotní protagonisti. 
20.30 Koncert Výročie Nežnej. Bez ladu a skladu, Tabačka Kulturfabrik Gorkého 2. 
Banská Bystrica 
16.00 Číra radost, druhá premiéra projektu, ktorý spája tvorivú energiu umeleckého súboru a detských 

tanečníkov. Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12. 
17.00 Kľúčové námestie, Radnica Cikkerova sieň, Námestie SNP 1. Slávnostné uvedenie knihy, ktorá 

podrobne mapuje revolučné dianie v meste od 17. novembra 1989 do slobodných volieb v júni 1990. 18.00 Ženy 
Novembra, Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14. Prezentácia knihy politologičky Zuzany Maďarovej Ako 
odvrávať novembru 1989. 

19.00 Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie, Štátna opera, Národná 11, Vokálny koncert laureátov 
Medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej. 

19.30 Stredoeurópske fórum s Jiřinou Šiklovou, Artforum, Horná Strieborná 10. 
Nitra 
17.00 Verejné zhromaždenie Slávnostná pripomienka 30. výročia Nežnej revolúcie – November 89, Pešia 

zóna, pri pamätnej tabuli na Dome módy. 
18.00 Stena slávy Divadla Andreja Bagara v Nitre, Foyer Divadla Andreja Bagara v Nitre. Doplnenie steny 

slávy. 
19.30 nežná.nr – spomienky, Kaviareň Divadla Andreja Bagara v Nitre. Stretnutie a spomienky divadelníkov 

na udalosti 
17. novembra 1989 počas turné v Moskve (12. – 23. 11. 1989) a po návrate domov. Diskusia pamätníkov 

doplnená inscenovaným čítaním vybraných vyhlásení hercov DAB v Moskve a neskorších vyhlásení štrajkového 
výboru DAB. 

Trnava 
14.00 Pocta slobode – koncert Pražský výběr, Longital, The plastic people of the universe, Trojičné námestie. 
15.00 Noc divadiel, Divadlo Jána Palárika v Trnave. 
Martin 
Celý deň – Výstava fotografií. Príbehy 4 ľudí, tzv. živých kníh, doložené fotografiami z obdobia pred 

revolúciou, počas revolúcie a po revolúcii. Výstavné priestory v obchodnom dome Galéria. 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Komentovaná prehliadka divadla SKD Martin. 
15.30 Ďakujeme, spomienka obetiam komunizmu, Mestský úrad Martin. 
16.00 November ´89, Pešia zóna, vernisáž exteriérových častí výstavy fotografií Juraja Antala. 
16.00 Nezabudneme, Námestie pred SKD, zapálenie sviečok pre Jána a Martinu. 
17.00 verejná diskusia Martin si pripomína November ´89. 30-ročná výzva. 
19.00 November ´89, prehliadka interiérovej časti výstavy fotografií, Dvorana Národného domu. 
20.00 Divadelné predstavenie Biológia politika – Fouché!!!, Štúdio SKD. 
Považská Bystrica 
17.11 30 rokov po – stále Za slušné Slovensko Považská Bystrica, Cooltajner. 
Liptovský Mikuláš 
18.00 Diskusia Komu patrí sloboda? Diera do sveta, Námestie osloboditeľov 1. 
Nové Mesto nad Váhom 
16.00 Sloboda nie je samozrejmosť, Námestie slobody. Svit 
14.30 Deň študentstva, Dom kultúry vo Svite. Premietanie filmu Katka, podtatranskí Alexandrovci, Jánošík, 

FSK Batizovce, Montana. Výstava predmetov a vecí z čias pred rokom 1989. 
Bánovce nad Bebravou 
18.00 Filmový večer s nežnou – Pražská päťka a archívne zábery. Mestské kultúrne stredisko. 
Trebišov 



17.30 November ’89, Mestské kultúrne stredisko. Sobrance 
13.00 Láskavosť, úcta, dôstojnosť, pamäť. Odhalenie pamätníka utečencom, ktorí zahynuli pri prechode 

ukrajinsko-slovenskej hranice. Podujatia sa zúčastní Fedor Gál a ďalšie osobnosti. Spišské Podhradie – Levoča 
8.30 Putovanie – 30 rokov slobody. Medzinárodné putovanie po Jakubskej ceste bez hraníc, ktoré spolu s 

totalitným systémom padli pred 30 rokmi. Kojšovská hoľa 
8.30 Putovanie – 30 rokov slobody. Kubínska 7, Žilina. 
NEDEĽA 17. NOVEMBRA 
Bratislava 
9.00 18 príbehov revolučných zmien na TEDxUniverzitaKomenského, Univerzita Komenského, Šafárikovo 

námestie 6, Bratislava. 9.30 Cyklojazda za slobodu, miesto. Cyklokuchyňa. Skoro tradičný cyklovýlet na miesto, 
kde sa stretáva hranica Slovenska, Maďarska a Rakúska ako symbolická pripomienka ešte nedávnej Železnej 
opony. 10.00 Víkend zatvorených hraníc, Cyklomost Slobody. 17.11. sa cez hranice na Cyklomoste slobody 
nedostane nikto bez výjazdnej doložky, ktorá sa bude dať vybaviť na mieste. 

13.00 Cez prah / Přes práh, Štefánikova 16 (Foajé) a byty na Björnsonovej 2, 5 a 10. 
14.00 Nežné rozHRANIE, Bratislavské bábkové divadlo, Škultétyho 5. Séria tvorivých workshopow, 

výtvarných, či divadelných dielní. 
14.00 30 rokov slobody, spomienková akcia venovaná 30. výročiu pádu Železnej opony. (Program. 14.00 

Bunker za oponou, 15.00 Príbehy obyčajných ľudí, 16.00 Srdce slobody). 
16.00 Biela vrana, Slovenské národné divadlo. Verejne prístupné slávnostné udeľovanie prestížneho 

ocenenia Biela vrana za občiansky odvážne a spoločensky prínosné činy. 
16.00 Todes fuge, Zichyho palác, Jana Orlická a Pražský jazzový kvartet pripomenú v deň 30. výročia Nežnej 

revolúcie revolučnými piesňami v rôznych jazykoch sporné historické momenty. 
16.00 30 rokov slobody, Námestie pri fontáne na Balkánskej ulici Rusovce. Spomienkové kultúrne podujatie. 
16.30 Bohoslužba vďaky za dar slobody, Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci. 
17.00 Čakanie na Nežnú, Štúdio č. 5 Slovenského rozhlasu, Mýtna 1. Verejný odposluch Rádia Devín 

ponúkne cyklus premiér 8 pôvodných rozhlasových hier s tematikou obdobia blížiacej sa zmeny v roku 1989. 
17.11 30 rokov po – stále Za slušné Slovensko. 
18.00 30 rokov potom, Historická budova NR SR, Župné nám. 12, Spomienkový večer s významnými 

osobnosťami Nežnej revolúcie a zástupcami krajín, ktoré sú na ceste k demokracii, slobode a lepšej perspektíve. 
18.30 Stredoeurópske fórum, Stará tržnica, Námestie Nežnej revolúcie (Námestie SNP 25). Vystúpi napríklad 

Chimamanda Ngozi Adichie. 
19.00 Koncert pre všímavých, Umelka a Fuga. V galérii Umelka vystúpia Bez ladu a skladu a Ještě jsme se 

nedohodli, v klube Fuga Chór vážskych muzikantov, The Wilderness a Drť. 
19.00 Keď ste spolu, nemáš strach, audio-vizuálna projekcia, Filozofická fakulta UK, fasáda fakulty, Gondova 

2. 
19.00 Remember November. Revolutions Reloaded, Pistoriho palác, Štefánikova 25. Unikátne divadelné 

predstavenie, ktoré vzniklo štýlom work in progress so skupinou stredoškolských žiačiek. Pripravil Marián 
Prevendarčík. 

19.00 Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Koncertná sieň Slovenskej filharmónie. 
20.00 Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie organizované premiérom Petrom 

Pellegrinim. Slovenské národné divadlo. (vstup na pozvánky) 
Košice 
17.00 Multižánrový festival Matrioshka Mecheche s Korben Dallas a B-Complex, Tabačka Kulturfabrik, 

Gorkého 2, Košice. 
18.00 Pocta Novembru 89 – spájanie generácií, Dolná brána. Rekonštrukcia mítingov a dialóg medzi 

generáciami novembra 1989 a marca 2018. 
18.00 Pocta Novembru, podujatie iniciatívy Za slušné Slovensko. Hlavná ulica. 
19.00 Film Národní třída, Kino Úsmev. 
Banská Bystrica 
16.00 Pocta verejnosti proti násiliu, Národná 6. Odhalenie pamätnej tabule na niekdajšom sídle krajského 

Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu. 
16.30 Superar – Za slobodu, vystúpenie veľkého detského speváckeho zboru, Hlavné pódium, Námestie 

SNP. 
17.00 Kľúčová je sloboda! Námestie SNP. Stretnutie občanov, osobností Novembra a ich mladých nástupcov, 

ktorí si odovzdajú pomyselné kľúče k slobode. 
17.00 Koncert orchestra Camerata Novisoliensis a jeho sólistov, Robotnícky dom, Robotnícka 2. 
19.00 Odkrývanaie II. Záhrada – CNK, Benického pasáž – Nám. SNP 16. Znovuodhalenie zrekonštruovaného 

pamätníka Jánovi Langošovi – Odkrývanie. 
19.15 Demokracia. Ako si spravíš, tak máš, Záhrada – CNK, Benického pasáž – Nám. SNP 16. Priestorová 

inštalácia na počesť novembrových udalostí v roku 1989. 
Nitra 
19.00 Diskusia November ’89 v Nitre, Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 2741/65. 
Trnava 
17.00 Pocta slobode – koncert (Ľudové mladistvá, Spectrum quartett, Hostia Peter Lipa, Strapo, Zuzana 

Mikulcová, pamätníci novembra), Trojičné námestie. 
19.30 „Vďační za Slobodu“ koncert gregoriánskeho chorálu, Kostol sv. Jakuba. 
Trenčín 



16.00 Položenie vencov pri pamätníku obetiam komunizmu , Námestie sv. Anny. 
16.30 30 rokov po – stále Za slušné Slovensko, Mierové námestie. 
18.00 Poďakovanie za slobodu – sv. omša, Piaristický kostol. 
Martin 
17.00 30. výročie Nežnej revolúcie, Divadelné námestie. Spomienka na 30. výročie boja za slobodu a 

demokraciu, s účasťou martinských umelcov a pamätníkov Novembra ´89. 
Poprad 
17.00 VODKA A CHROM (GUNAGU Bratislava), Dom kultúry Poprad. Retrokomédia z čias, keď odvaha 

nebola lacná ako dnes. 
18.30 Sľúbili sme si lásku, spomienkové stretnutie, Námestie sv. Egídia. 
19.30 Balón, Kino Tatran, Východné Nemecko v čase studenej vojny podľa skutočných udalostí. 
Levice 
15.30 Zápas o slobodu neskončil podujatie Za slušné Slovensko, Námestie hrdinov. Svit 
17.00 Diskusia Čo nám prinieslo 30 rokov slobody, P. Jilemnického. 
Čadca 
17.11 30 rokov po – stále Za slušné Slovensko. 
Nové Zámky 
15.00 November 1989 v Nových Zámkoch, Spomienka na revolučné dni zachytená fotografiami a umocnená 

besedou s pamätníkmi udalostí, Vunar Product, T. G. Masaryka 1. 
Spišská Nová Ves 
16.00 Nežná a Spišská Nová Ves, Park pred Redutou. Spomienka a pripomienka udalostí Nežnej revolúcie v 

Spišskej Novej Vsi. Svoje svedectvá podajú organizátori protestov a zaznejú aj piesne Karla 

Kryla Handlová 
17.00 30 rokov od nežnej, Dom kultúry. Diskusia, premietanie týždenníkov z revolučného obdobia a koncert 

venovaný piesňam Karla Kryla, Dubnica nad Váhom 
17.00 Dubnica ’89 – „Nežná“ pod tvojím oknom, Dom kultúry, Kino Lastovička. Diskusia s organizátormi a 

tvárami protestov v Dubnici. Premiéra jedinečných filmových záberov, fotovýstava Ľ. Jakubáška a piesne v 
podaní D. Dobiaša. Lučenec 

16.00 Nežná 30, spomienkové stretnutie. Radnica, Mestské múzeum. Topoľčany 
16.30 30 rokov slobody a demokracie, verejné zhromaždenie. Námestie M. R. Štefánika 1/1. Stropkov 
17.00 Diskusný večer 30 rokov slobody, divadelná sála Kultúrneho strediska. Kežmarok 
17.00 Spomienka na Nežnú revolúciu, Pri Redute. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Počasie bude vyčíňať aj dnes 
[14.11.2019; Pravda; Slovensko; s. 6; sita] 

 
 

V obci Ždiar museli v noci na stredu zasahovať hasiči, pre silný vietor tam popadalo niekoľko stromov a cesta 
bola neprejazdná (na snímke). Popadané stromy boli aj medzi obcami Vikartovce a Šuňava v Popradskom 
okrese. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav 
výstrahu 3. stupňa pred povodňami. Výstraha 2. stupňa platí pre okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Brezno a 
Revúca. V okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Poltár, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a 

Levoča stále platí výstraha 1. stupňa pred povodňami. Výstrahy pre väčšinu okresov platia do štvrtka do 14. 
hodiny. V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad meteorológovia varujú aj pred vetrom na horách, ktorý 
dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 -160 km/h. 

sita 
[Späť na obsah] 

 
 

3. STRUČNE 
[14.11.2019; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 20; PETER DODEK] 

 
 

Slovenská veda je podfinancovaná, vyplýva zo správy ministerstva školstva. Výdavky na výskum a vývoj boli v 
roku 2018 na úrovni 0,83 percenta HDP, teda o 2,05 % menej ako je priemer Európskej únie. 

Rozpočet Ústavu pamäti národa na rok 2020 v sume 2 008 292 eur bude doteraz najvyšší v histórii. V 
porovnaní s rokom 2019 je vyšší o viac ako 92-tisíc eur. 

Strana SaS má svoju kandidačnú listinu do parlamentných volieb 2020 už schválenú. Jednotkou je predseda 
Richard Sulík, nasledujú europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonovaná a odborník na školstvo Branislav Gröhling. 



Na kandidačnej listine hnutia OĽaNO do volieb 2020 bude aj Kresťanská únia, jej predsedníčke Anne 
Záborskej ponúkol líder OĽaNO Igor Matovič 4. miesto. Matovič bude na poslednom, 150. mieste. 

Štátna ochrana prírody spúšťa nový dotačný Program ochrany prírody. Môžu sa doňho zapojiť obce, 
združenia a organizácie tretieho sektora, ako aj fyzické osoby. 

Členovia Činohry SND včera vyzvali ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú na verejné transparentné stretnutie, 
kritizujú odvolanie šéfa Činohry SND Michala Vajdičku. 

V jadrovej elektrárni Mochovce včera zasahoval špecializovaný tím Elektro Národnej kriminálnej agentúry. 
Zadržali dve osoby – manažéra akciovej spoločnosti a konateľa jedného z dodávateľov prác a služieb. 

Na Slovensku hrozia povodne, dážď a vietor na horách. Výstraha 3. stupňa pred povodňami platí dnes do 14. 
h v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica. 

Pre popadané stromy v dôsledku silného vetra vyhlásili v goralskej obci Ždiar mimoriadnu situáciu. Hasiči tam 
zasahovali od utorka od 19. h do stredy do 2.45 h. 

Na trati Spišské Vlachy – Olcnava v okrese Spišská Nová Ves prišiel v utorok popoludní pod kolesami vlaku 

o život 30-ročný muž zo Žehry. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Vlak zrazil muža. Na mieste bol mŕtvy 
[14.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

Kráčal po koľajisku, rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vlak v utorok pred pol piatou popoludní zrazil 30-ročného muža z obce Žehra. 

Nešťastie sa stalo v úseku trate Spišské Vlachy - Olcnava v okrese Spišská Nová Ves. „Podľa doterajších zistení 

rušňovodič videl kráčať osobu na pravej strane koľajiska vo vzdialenosti asi 80 metrov pred vlakom. Ihneď použil 
zvukové znamenie na upozornenie blížiaceho sa vlaku a rýchločinnú brzdu, ale zrážke už nedokázal zabrániť. Pri 
zrážke muž utrpel zranenia nezlučiteľné zo životom. Rušňovodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym 
výsledkom," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Polícia udalosť zadokumentovala. 
„Poverený príslušník Policajného zboru oddelenia železničnej polície PZ Spišská Nová Ves začal trestné 

stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," 
doplnila Mésarová. MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. V Dobšinej voda strhla most. Podmývalo aj cestu 
[14.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; TASR;MARTIN BELEJ] 

 
 

Vytrvalý dážď rozvodnil rieky na východe, dosiahli povodňové stupne. 
DOBŠINÁ. Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu samospráva Dobšinej v okrese Rožňava. 

Informovala o tom Viera Krížová z Mestského úradu Dobšiná, ktorá má na starosti civilnú a protipovodňovú 
ochranu. „Voda z Dobšinského potoka nám strhla starý most na betónových pilieroch, ktorý slúžil ako prístupová 
cesta k jednej nehnuteľnosti. Okrem toho podmýva cestu vyše mesta v lokalite Ľudová záhrada, preto sme 
vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity," uviedla Krížová. Dodala, že okolo 11.00 h v meste prestalo pršať, 
vysoký stav vody však pretrvával. „Už nemá stúpajúcu tendenciu, ale zatiaľ ani neklesá," povedala Krížová. 

Dvíhali sa hladiny viacerých riek 
Výdatné dažde zasiahli časť východného Slovenska v noci na stredu a predpoludním. Hoci postupne 

prestávalo pršať, v súvislosti s množstvom zrážok, ktoré spadli od začiatku novembra, sú povodia pomerne 
nasýtené a v stredu sa dvihli hladiny viacerých riek na úrovne povodňovej aktivity (PA). Podľa informácií 
Slovenského hydrometeorologického ústavu bola v stredu o 16.30 hodine na najvyššom treťom stupni PA rieka 
Hnilec v Stratenej (145 cm, klesala). Vo Švedlári bol Hnilec na 2. stupni PA (276 cm, klesal) a taký istý aj na 
Muráni v Bretke (221 cm, stúpala). Prvý stupeň platil na Dobšinskom potoku v Dobšinej (119 cm, ustálená 
hladina), Veľkej Bielej vode v Hrabušiciach (105 cm, klesala), na Štítniku v Plešivci (124 cm, klesal), na Hornáde 
v Hranovnici (179 cm, klesal), v Spišskej Novej Vsi (262 cm, stúpal) a v Spišských Vlachoch (257 cm, stúpal), na 

Hnilci v Jaklovciach (278 cm, stúpal) a na Poprade v Kežmarku (167 cm, ustálená hladina). Prvý stupeň bol aj na 
Hornáde v Kysaku, Košiciach a v Ždani, tam však výšku hladiny ovplyvňuje regulované vypúšťanie vody z nádrže 
Ružín a hladiny sú ustálené, resp. mierne klesajú. 

Napršali vysoké úhrny 
Na niektorých miestach východu, najmä v oblasti Slovenského Rudohoria a východu Nízkych Tatier, boli 

úhrny zrážok nadnormálne. V stredu o 13. hodine boli v tomto ukazovateli nad úrovňou 50 mm zrážok za 24 
hodín viaceré merné stanice. Najviac napršalo v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni (79,1 mm), nasleduje Stratená (66,8 



mm), Vernár (66,1 mm), Vyšná Slaná (59,1 mm), Liptovská Teplička (58,0 mm), Mlynky (52,9 mm) a Dobšiná 
(50,8 mm). TASR, MARTIN BELEJ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Rastislav Staňa uvažuje smerom k MS do 20 rokov viac o hráčoch 

pôsobiacich v zámorí 
[14.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/421814/rastislav-stana-uvazuje-smerom-k-ms-do-20-rokov-viac-o-hracoch-
posobiacich-v-zamori 

 
 

Prokop Tomáš 
Zrejme najťažšie rozhodnutie smerom k majstrovstvám sveta do 20 rokov čaká na Rastislava Staňu. Tréner 

brankárov pri tíme musí vybrať trojicu, s ktorou môže Slovensko zabojovať o dobré umiestnenie. 
Dúfa, že mu brankári sťažia výber 
Na turnaji v Piešťanoch dala niekdajšia reprezentačná jednotka šancu dvojici Jakub Lackovič, Eugen Rabčan. 
„Oboch chalanov poznám dlhšie, rovnako ako ostatných adeptov. Je dôležité, aby už brankári v tejto kategórii 

pričuchli k mužom. Jakub aj Eugen už chytajú pravidelne v prvej lige za Žilinu, respektíve Spišskú Novú Ves. Na 

turnaji v Piešťanoch nesklamali, aj keď prvý zápas so Švajčiarmi nevyšiel celému tímu. Musel som Lackoviča 
striedať, ale za góly nemohol. Mal v dueli málo práce, šance Švajčiarov boli skoro všetky gólové. Potom to bolo 
lepšie,“ povedal nám Rastislav Staňa, ktorý sa vyjadril aj ku kvalite našej druhej najvyššej súťaže smerom k 
prevereniu brankárov bojujúcich o šampionát dvadsaťročných. 

„Ukáže až čas, či to stačí. Samozrejme by som bol radšej, keby už mali brankári skúsenosti z extraligy. Tam 
máme aspoň Mateja Bátoryho, ktorý dostáva šancu v Liptovskom Mikuláši. Nie sme v ideálnej situácii, ale je to 
lepšie, akokeby mali chytať len v juniorskej súťaži.“ 

Brankár Samuel Hlavaj. Zdroj: iihf.com/en/events/2019/wm18 
Tréner Staňa má našťastie z čoho vyberať. Okrem spomínanej trojice brankárov v slovenských súťažiach, 

bojujú o reprezentačný dres ďalší hráči pôsobiaci v zahraničí. 
„Máme v Severnej Amerike Samuela Hlavaja, ktorý už okúsil majstrovstvá sveta do dvadsať rokov, chytáva v 

kanadskej juniorke. S ním bol dvojička Samuel Vyletelka v osemnástke, ten je v USA a ešte máme v Amerike 
sedemnásťročného Šimona Latkoczyho, ktorý môže zabojovať aj o svetový šampionát do osemnásť rokov. Ešte 
do úvahy pripadá Patrik Kozel, ktorý pôsobí vo Fínsku,“ vymenoval košický rodák adeptov pre MS hráčov do 20 
rokov v Třinci a Ostrave. 

Najväčšími kandidátmi sú brankári zo zámoria. „Uvidíme, ako na tom budú všetci zdravotne. Verím, že si 
udržia formu, aby mi sťažili výber.“ 

Rastislav Staňa spomenul až sedem mien, ale toľko určite nechce mať na decembrovom finálovom kempe v 
príprave na šampionát. „Šesť, sedem chalanov by bolo veľa. Ak všetko pôjde dobre, tak počítame s chalanmi zo 
zámoria. Možno odtiaľ zavoláme dvoch a tretí bude z Európy. V príprave odohráme dva, možno tri zápasy, tak by 
bolo zbytočné brať veľa hráčov. Vsadíme na náš inštinkt a aktuálnu formu,“ pokračoval jeden z najlepších 
brankárov slovenskej histórie. 

Pri útočníkoch či obrancoch býva zvykom, že ak sú vyrovnaní, tak väčšiu šancu má na turnaj mladší. „U 
brankároch to je skôr naopak. Ak budú vyrovnaní, tak zrejme dám dôveru staršiemu a skúsenejšiemu brankárovi. 
Našou výhodou je, že už všetci chalani boli na šampionátoch do osemnásť rokov a Hlavaj bol už a j na 
dvadsiatkach,“ uzavrel Rastislav Staňa. 

Číslo 7 
brankárov bojuje o šancu na majstrovstvá sveta do 20 rokov, ktoré budú na prelome rokov v Česku. 
Denník Šport 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Popradčania o zdieľané bicykle neprídu 
[13.11.2019; Noviny Poprad; Titulná strana; s. 1; mav] 

 
 

Mesto Poprad sa v auguste pridalo k trom slovenským mestám, ktoré prevádzkujú bikesharing, čiže zdieľané 
bicykle v spolupráci so spoločnosťou Antik. Po troch mesiacoch radnica úspešnosť tejto služby vyhodnotila a v 
tomto projekte chce pokračovať. 

V Poprade bol bikesharing oficiálne spustený 8. augusta a presne po troch mesiacoch sa prvá sezóna 
zdieľaných bicyklov skončila. Bicykle však oddychovať nebudú. Prejdú výraznou úpravou a budú slúžiť 

https://sport.aktuality.sk/c/421814/rastislav-stana-uvazuje-smerom-k-ms-do-20-rokov-viac-o-hracoch-posobiacich-v-zamori
https://sport.aktuality.sk/c/421814/rastislav-stana-uvazuje-smerom-k-ms-do-20-rokov-viac-o-hracoch-posobiacich-v-zamori


Popradčanom aj v novej sezóne. Zhodli sa na tom minulý týždeň v piatok primátor mesta Poprad Anton Danko a 
Peter Blaas zo spoločnosti Antik. „Táto služba bola veľmi pozitívne prijatá a preto v nej chceme pokračovať. 
Dohodli sme sa, že v budúcom roku zvýšime počet bicyklov. Bude však potrebné urobiť na nich zopár základných 
úprav, ako je nastavenie výšky sedadla či zmena prevodov. Peter Blaas prišiel aj s ďalšími návrhmi. Zvažujeme 
prevádzku elektrobicyklov, motoriek alebo kolobežiek na elektrický pohon. V budúcom roku by sme chceli spustiť 
bikesharing 1. mája a sezóna by trvala opäť do konca októbra,“ uviedol primátor mesta Poprad Anton Danko. „V 
slovenských mestách najazdili „bikesharingisti“ spolu 277 tisíc kilometrov a v samotnom Poprade absolvovali viac 
ako 6 a pol tisíc jázd počas troch mesiacov. Priemerný počet jázd za deň bol 70 a v deň najvyššej úspešnosti to 
bolo okolo 160. Doposiaľ sme prevádzkovali v Poprade 65 bicyklov a v novej sezóne navýšime ich počet 
minimálne o dvadsať. Ak to bude málo, tak počas leta prejdeme aj na sto kusov,“ povedal Peter Blaas so 
spoločnosti Antik a dodal: „Zo štatistík vieme, že veľký počet jázd bol medzi mestom a mestskou časťou Veľká, 
taktiež smerom na sídlisko Juh a do Spišskej Soboty či AquaCity. Priemerná dĺžka jazdy bola pod deväť minút. 
Bicykle najazdili v Poprade za krátky čas spolu 6 800 kilometrov. Celkovo ľudia odjazdili 854 hodín. Napriek tomu, 
že mesto je čiastočne kopcovité, boli ochotní šliapať do sídlisk a aj do iných vyvýšených častí. Možno povedať, že 
Popradčania majú lepšiu kondičku, ako v iných mestách.“ 

Užívatelia zdieľaných bicyklov sa správali vcelku zodpovedne, ale menším nedostatkom sa nevyhol ani 
Poprad. „Bohužiaľ, v našom systéme sme zistili aj päť zmiznutých bicyklov spolu zo všetkých 700 kusov v štyroch 
mestách na Slovensku. Jeden sa stratil aj v Poprade. Nezaznamenali sme tu však žiaden zničený bicykel, v 
ostatných mestách ich bolo sedem. Mali sme aj kuriózny prípad, kedy sme jeden bicykel našli až v Spišskej 
Novej Vsi. Dotyčný pán na ňom však nebicykloval, ale cestoval s ním vlakom. Po požiadaní ho vrátil späť do 

Popradu,“ skonštatoval P. Blaas. 
Spoločnosť Antik bude v Košiciach skúšať experiment zo stovkou bicyklov aj počas zimy. Takáto služba nie je 

vylúčená ani v Poprade. „Uvidíme, ako sa bude vyvíjať počet jázd. So skúsenosťami sa podelíme v Poprade a 
možno vyskúšame podobný model aj tu. V zimnom období však existuje riziko úrazov a tomu by sme sa chceli 
vyhnúť,“ uzavrel P. Blaas. 

(mav) 
[Späť na obsah] 

 
 

8. 18.kolo SHL ligy: Smutný debut Homera, vynikajúca otočka Spišskej Novej 

Vsi 
[13.11.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 20:35; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/18kolo-shl-ligy-smutny-debut-homera-vynikajuca-otocka-spisskej-
novej-vsi/95972 

 
 

Hokejová SHL liga mala v stredu na programe zápasy 18.kola. 
SHL liga 2019/20 - 18.kolo - 13.11.2019 
TRNAVA - POVAŽSKÁ BYSTRICA 2:3 (0:0, 1:2, 0:1) 
Góly: 31. Hrbáčik (Jurák, Schmidt), 46. Lukačovič (Klein) - 21. Drevenák (Niník, Augustín), 38. Knudsen 

(Dmitriev, A. Zlocha), 57. J. Zlocha (Knudsen), Rozhodovali: Hatala - Hanko, Ševčík, Vylúčení: 6:6, Presilovky: 
1:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 38:45, 210 divákov. 

Trnava: Ivanovič - Mrázik, Schmidt, Mrva, Vidovič, Klein, Jakab, Burian, Lindeman - F. Hudec, Hrbáčik, Jurák - 
Kamenický, Ševčík, Mrava - Marguš, Lavrenov, Ibolya - Litavec, Adamčík, Lukačovič. 

Tréner: Štefan Mega. 
Považská Bystrica: Lamper - Saboš, Nahálka, Augustín, Niník, A. Zlocha, Knudsen, Maniaček - Jakubec, J. 

Zlocha, Cíger - Ligas, Rufati, Drevenák - L. Urbánek, Dmitriev, Švantner - Krieger, Németh, Rodionov. 
Tréner: Juraj Firit. 
MARTIN - DUBNICA 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) 
Góly: 7. Langhammer (Nauš), 19. Dírer (Videlka), 38. Videlka (Šimon, Pokrivčák), 58. Šimon (Rusina, 

Poliaček) - 21. Matejka (Kokavec, Švec), 23. Klimenta (Jakúbek, Nemček), 40. Chatrnúch (Jakúbek), 
Rozhodovali: Tvrdoň – Knižka, Staššák, Vylúčení: 4:5, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:0, Strely: 34:45, 902 divákov. 

Martin: Bernát - Matejka, Dvořák, Tabaček, Burzík, Šimon, Rusina, Themár, Ligas - Brezniak, Murček, 
Poliaček - Rudzan, Jurášek, Paulíny - Videlka, Dírer, Pokrivčák - Babka, Langhammer, Nauš. 

Tréner: Ernest Bokroš. 
Dubnica: Lakosil - Homer, Švec, Košecký, Chatrnúch, Hefka, Trška, Dúžek, Plavecký - Kanaet, Matejka, 

Kokavec - Klimenta, Nemček, Jakúbek - Kristín, Ďuriš, Jakubík - Prna, Hudák, Bodnár. 
Tréner: Roman Chatrnúch. 
ŽILINA - TOPOĽČANY 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) 
Góly: 32. P. Halama (Magdolen), 42. Ondruš (D. Rehák), 45. D. Rehák (Nádašdi, Ondruš) - 3. Bystričan 

(Podstavek, Ďurčo), 13. Uhnák (Pätoprstý), 24. Kubek (Špankovič), 44. Pekarčík (Špankovič), 52. Lantoš (Bečka, 
Hřebíček), Rozhodovali: Smerek – Janiga, Hájnik, Vylúčení: 6:5, navyše D. Rehák (Žilina) 10 minút nešportové 
správanie, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:0, Strely: 56:32, 282 divákov. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/18kolo-shl-ligy-smutny-debut-homera-vynikajuca-otocka-spisskej-novej-vsi/95972
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Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Turian, Nádašdi, Patlevič, Pišoja, Housa, Coma - S. Rehák, Minárik, Markovič 
- D. Rehák, Húževka, Ondruš - Macek, Prášil, Záhradník - Chlepčok, P. Halama, Magdolen. 

Tréner: Stanislav Škorvánek. 
Topoľčany: Kompas - Huba, Ďurčo, Hřebíček, Kováčik, Hrudík, Bystričan, Španko, Bulák - Podstavek, Uhnák, 

Pätoprstý - Kluka, Lantoš, Bečka - Gergel, Laššo, Pekarčík - Olejník, Špankovič, Kubek. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
LEVICE - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) 

Góly: 13. P. König (Mihálik), 16. Mihálik (M. Novák), 32. M. Novák (Tužinský) - 29. L. Novák (Vartovník), 35. 
Kövér (Vartovník, L. Novák), 44. Vartovník (L. Novák, Boldižár), 56. Ondov (Cibák, Koky), Rozhodovali: 
Valachovič – Junek, Šefčík, Vylúčení: 5:3, navyše Klenko (Levice) 2+10 za napadnutie hlavy a krku, Findura 
(Sp.Nová Ves) 2+2 za hru so zdvihnutou hokejkou, Bdžoch (Sp.Nová Ves) 2+10 za napadnutie zozadu, 
Presilovky: 0:0, Oslabenia: 1:0, Strely: 28:31, 598 divákov. 

Levice: Pavličko - Kuzma, Kohút, Romaňák, M. Novák, Šturdík, P. König, Bujanov, Matejovie - Kropotin, 
Mrázik, Vorobyev - D. König, Tužinský, Sarvaš - Piačka, Mihálik, Tábi - Adámik, Klenko, Gubo. 

Tréner: Pavel Takáč. 
Spišská Nová Ves: Rabčan - Boldižár, Cibák, Vantroba, Alvo, Bdžoch, Knižka, Chovanec, Semaňák - L. 

Novák, Vartovník, Kövér - Polomský, Koky, Ondov - Havrila, Halász, Findura - Bača, T. Ludányi, I. Novák. 
Tréner: Richard Rapáč. 
BRATISLAVA - SKALICA 2:2 po III.tretine (1:2, 1:0, 0:0) 
Góly: 11. R. Varga, 27. T. Varga (Selleck, Slovák) - 11. Klučiar (Janík), 17. Klučiar (Nemec, Trnka), 
Bratislava: Gajan - Martinelli, Bohunický, Sloboda, Biro, Jankovič, Bača, Lukáčik, Danišovský - T. Varga, Buc, 

R. Varga - Selleck, Slovák, Holovič - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Šálka, Smolka, Vašaš. 
Tréner: Peter Oremus. 
Skalica: Trutt - Škápik, Horváth, Janík, Mikéska, Hílek, Hohl, P. Kotzman, Moritz - Štumpf, Šmída, Okoličány - 

A. Kotzman, Pulščák, D. Mikula - Klučiar, Nemec, Trnka - Koziot, Dvonč, Trenčan. 
Tréner: Michal Ružička. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Východ Slovenska ohrozujú povodne a výdatný dážď, vyhlasujú druhý a tretí 

povodňový stupeň 
[13.11.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 18:35; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vychod-slovenska-ohrozuju-povodne-a-vydatny-dazd-vyhlasuju-druhy-a-treti-
povodnovy-stupen/ 

 
 

Na Okresný úrad Košice bol podaný návrh na vyhlásenie druhého stupňa povodňovej aktivity na vodných 
tokoch Hnilec, Dobšinský potok a na vodných stavbách Palcmanská Maša a Vlčia dolina. Agentúru SITA o tom 
informoval referent komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku Tomáš Januš. 

„Hladiny na tokoch v povodí rieky Hnilec a Dobšinský potok dosiahli úroveň brehových čiar a majú stúpajúcu 
tendenciu. Zároveň na sústave vodných stavieb Dobšiná prebieha mimoriadna manipulácia z dôvodu dlhodobej 
odstávky prečerpávacej vodnej elektrárne Vlčia Dolina. Vzhľadom na stúpajúcu tendenciu je predpoklad 
vyhlásenia tretieho stupňa povodňovej aktivity,“ uviedol Januš. 

Ako ďalej dodal tretí povodňový stupeň bol vyhlásený i v obciach Mlynky, kde prietok ohrozuje rodinné domy. 
V obciach Betlanovce a Hranovnica došlo taktiež vybreženiu vodného toku. 

„Na väčšine územia v západnej časti východoslovenského kraja sme za uplynulých 24 hodín zaznamenali 
výdatné zrážky. V zrážkomernej stanici Stratená-Dobšinská Ľadová Jaskyňa dosiahli 75,9mm. Podľa 
predpokladanej meteorologickej situácie sa očakáva na východnom Slovensku vo večerných a nočných hodinách 
na mnohých miestach dážď, ojedinele aj výdatný,“ uviedla pre agentúru SITA Martina Holubecká zo SHMU. 

Momentálne sú vydané hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa na povodeň z trvalého dažďa. Pre 
okres Gelnica je to výstraha tretieho stupňa, pre okresy Spišská Nová Ves a Košice-okolie výstraha druhého 

stupňa a výstrahy prvého stupňa pre okres Košice. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Árvízveszély az ország középső részén, 70-100 mm csapadék is eshet! 
[13.11.2019; bumm.sk; Belföld; 10:16; tasr/shmu/bum] 

 
https://www.bumm.sk/belfold/2019/11/13/arvizveszely-az-orszag-kozepso-reszen-70-100-mmm-csapadek-
is-eshet 
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Tartós esőkre és árvízveszélyre figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). Gömörben és a 
Breznóbányai járásban másodfokú-, északon – a Liptószentmiklósi-, Rózsahegyi- és Gölnicbányai járásban 
harmadfokú árvízveszély van! Gömörben néhol akár 70-100 mmm csapadék is eshet! 

TASR-HÍR 
Éjfélig riasztás lesz érvényben az esőzések miatt az egész ország területén – figyelmeztet a Szlovák 

Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A Pozsonyi-, Nagyszombati- és Trencséni- kerületben elsőfokú, míg a 
Pozsonyi-, Eperjesi-, Kassai- és Zsolnai kerületben másodfokú riasztás lesz érvényben. 

.Az árvízveszély miatt is figyelmeztetnek a meteorológusok: ezzel összefüggésben a Liptószentmiklósi-, 
Rózsahegyi- és Gölnicbányai járásban harmadfokú riasztás lesz érvényben. A kitartó intenzív esőzések miatt 
kiléphetnek medrükből a folyók és patakok, eláraszthatja a víz a pincéket és utakat. 

A Rimaszombati-, Nagyrőcei- és Rozsnyói járásban a Sajó kiáradásának kockázata miatt adtak ki másodfokú 
figyelmeztetést. A Garamnál is árvízveszélyre figyelmeztetnek a Breznóbányai járásban. Emellett elsőfokú 
riasztás van érvényben a Zólyomi-, Gyetvai-, Besztercebányai-, Poltári-, Turdossini (Tvrdošín), Késmárki- 
(Kežmarok), Poprádi-, Iglói- (Spišská Nová Ves) és Lőcsei (Levoča) járásban. 

Mindemellett a meteorológusok az erős szél (90km/ó) miatt is figyelmeztetnek a hegyekben a 
Besztercebányai-, Breznóbányai- (Brezno) és Poprádi járásban, valamint a Zsolnai kerület legtöbb járásában. A 
hegyekben 1800 m felett 135-160 km/ó-s széllökések is előfordulhatnak! 

(tasr/shmu/bumm) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. S výstrahami sa roztrhlo vrece. Na Slovensku prší, na horách silno fúka a 

hrozia aj povodne 
[13.11.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 09:07; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/s-vystrahami-sa-roztrhlo-vrece-na-slovensku-prsi-na-horach-silno-fuka-a-
hrozia-aj-povodne/ 

 
 

Na Slovensku hrozia povodne, dážď a vietor na horách. Výstrahu 3. stupňa pred povodňami Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica. „Vzhľadom na 
očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch,“ 
varujú meteorológovia. 

Výstraha 2. stupňa pred povodňami platí pre okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Brezno a Revúca. V 
okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Poltár, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Levoča 

stále platí výstraha 1. stupňa pred povodňami. Výstrahy pre väčšinu okresov platia do štvrtka do 14:00. 
V niektorých okresoch Žilinského, Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja meteorológovia 

upozorňujú na dážď, ktorý môže spôsobiť zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, pričom je aj vysoká 
pravdepodobnosť vzniku škôd. Výstraha 2. stupňa platí do polnoci. 

„Ojedinele sa očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 – 100 mm,“ uvádza SHMÚ. V 
niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Košického a v Trenčianskeho kraja stále platí výstraha 1. 
stupňa pred dažďom. 

V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad meteorológovia varujú aj pred vetrom na horách, ktorý 
dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 – 160 km/h. V týchto oblastiach výstraha 2. stupňa platí do polnoci. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Počasie ako zo zlého sna: K vetru a silnému dažďu sa pridá aj niečo oveľa 

nebezpečnejšie 
[13.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:52; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/908999/pocasie-ako-zo-zleho-sna-k-vetru-a-silnemu-dazdu-sa-prida-aj-nieco-
ovela-nebezpecnejsie/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 

pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
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Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého 
stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 

SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 
výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 

Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami. 
Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 
Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého stupňa. Vývoj 

hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
Foto: 
Počasie na Slovensku bude ako zo zlého sna (ilustračné foto). Zdroj: iStock 
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13. Streda bude upršaná, na týchto miestach hrozia povodne 
[13.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 08:50; SLOVENSKO/TASR] 

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

 
 

Meteorológovia vydali výstrahy. 
Zdieľať článok 
Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 

pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého 

stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 
SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 

výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 

Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami. 
Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 
Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého stupňa. Vývoj 

hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
–> 
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14. Na Liptove sa už vylievajú rieky, vyhlásili tam 3. stupeň povodňovej aktivity 
[13.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 08:50; SLOVENSKO/TASR] 

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

 
 

Meteorológovia vydali výstrahy pred dažďom. 
Zdieľať článok 
Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 

pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého 

stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 
SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 

výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 

Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami. 
Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 

http://www.tvnoviny.sk/a/1982167
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Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého stupňa. Vývoj 

hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
Problémy v Demänovskej doline 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V 

obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. 
zdroj: Facebook/PolíciaSR - ŽilinskýKraj 
–> 
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15. Výstraha pre okresy na severe Slovenska 
[13.11.2019; Fun rádio; Headliny; 08:00; R] 

 
 

Redaktorka: "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 vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do dnešného popoludnia, a ostatné do zajtra." 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Čaká nás upršaný deň, pre Liptov platí najvyššia povodňová výstraha 
[13.11.2019; ta3.com; Slovensko; 07:30; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1169063/caka-nas-uprsany-den-pre-liptov-plati-najvyssia-povodnova-
vystraha.html 

 
 

Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy pred 
dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a 
Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a 
Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 

SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 
výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 

Zdroj: SHMÚNa rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy 
pred povodňami. Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, 
Banská Bystrica, Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého 

stupňa. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
[Späť na obsah] 

 
 

17. SHMÚ vydal výstrahu pred povodňami 
[13.11.2019; Fun rádio; Headliny; 07:00; R] 

 
 

Redaktorka: "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 vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do dnešného popoludnia, a ostatné do zajtra." 

[Späť na obsah] 
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18. Z trvalého dažďa hrozia povodne 
[13.11.2019; Fun rádio; Headliny; 06:00; R] 

 
 

Redaktorka: "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 vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. 
Pre okresy na severe Slovenska platí výstraha do dnešného popoludnia, a ostatné do zajtra." 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Tragická nehoda na východe. Vlak usmrtil 30-ročného muža 
[13.11.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / JH] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/tragicka-nehoda-na-vychode-vlak-usmrtil-30-rocneho-muza/ 

 
 

ilustračné foto: TASR 
TASR / JH 
Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Polícia vyšetruje okolnosti nehody na Spiši, pri ktorej vlak zrazil a usmrtil 30-ročného muža z obce Žehra. 
Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová, nehoda sa stala v utorok (12. 11.) krátko po 

16. hodine v úseku trate Spišské Vlachy - Olcnava v okrese Spišská Nová Ves. 

„Podľa doterajších zistení rušňovodič videl kráčať osobu na pravej strane koľajiska vo vzdialenosti asi 80 
metrov pred vlakom. Ihneď použil zvukové znamenie na upozornenie blížiaceho sa vlaku a rýchlo činnú brzdu, ale 
zrážke už nedokázal zabrániť. Pri nehode muž utrpel zranenia nezlučiteľné zo životom. Rušňovodič bol 
podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ ozrejmila hovorkyňa. 

Polícia udalosť dôkladne zadokumentovala a v tejto súvislosti poverený príslušník oddelenia železničnej 
polície zo Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti tejto tragickej 

udalosti sú podľa Mésarovej predmetom ďalšieho vyšetrovania. 
Čítajte aj: 
* V Košiciach sa zrazili vlaky 

[Späť na obsah] 

 
 

20. V nominácii florbalistiek SR na MS v Neuchateli figuruje 12 legionárok 
[13.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/v-nominacii-florbalistiek-sr-na-ms-v-ne/429755-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer 
Majstrovstvá sveta sa budú konať v dňoch od 7. do 15. decembra 2019. 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Tréner slovenskej florbalovej reprezentácie žien Michal Jedlička oznámil 

nomináciu na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa od 7. do 15. decembra 2019 uskutočnia vo švajčiarskom 
Neuchateli. Vo výbere figuruje dvanásť legionárok, najviac hráčok dodala česká extraliga - deväť. Nomináciu 
zverejnil Slovenský zväz florbalu (SZFB). Slovenky si postup na svetový šampionát vybojovali na začiatku roka na 
kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie 
umiestnenie ženskej reprezentácie SR, poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. Účinkovanie na MS 
2019 tak začnú v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu 
Švédky, Lotyšky a Češky. Z A- a B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach 
pôjdu do štvrťfinále priamo, krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole 
play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. Nominácia SR na MS vo Švajčiarsku (7. - 15. decembra 
2019): Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) Obrankyne: 
Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová (ŠK 98 Pruské), 
Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) Útočníčky: Denisa Papierniková 
(NTS FK-ZŠ Nemšová), Alexandra Faktorová (FBK Kysucké Nové Mesto), Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish 
Vítkovice/ČR), Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová 

https://kosicednes.sk/udalosti/tragicka-nehoda-na-vychode-vlak-usmrtil-30-rocneho-muza/
https://www.teraz.sk/sport/v-nominacii-florbalistiek-sr-na-ms-v-ne/429755-clanok.html


(FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC 
Ostrava/ČR), Sára Adamcová (Kométa Spišská Nová Ves), Michaela Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína 

Belicová (Florbal Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová Ves), Kristína Hudáková (FBC 
Ostrava/ČR) 

[Späť na obsah] 

 
 

21. V nominácii florbalistiek na MS sa nachádza 12 legionárok 
[13.11.2019; sport.sme.sk; Šport / Ďalšie športy - Ostatné športy; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22258906/v-nominacii-florbalistiek-na-ms-sa-nachadza-12-legionarok.html 

 
 

Slovenky si postup na šampionát vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji. 
BRATISLAVA. Tréner slovenskej florbalovej reprezentácie žien Michal Jedlička oznámil nomináciu na blížiace 

sa majstrovstvá sveta, ktoré sa od 7. do 15. decembra 2019 uskutočnia vo švajčiarskom Neuchateli. 
Vo výbere figuruje dvanásť legionárok, najviac hráčok dodala česká extraliga - deväť. Nomináciu zverejnil 

Slovenský zväz florbalu (SZFB). 
Slovenky si postup na svetový šampionát vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. 
Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie 

SR, poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. 
Účinkovanie na MS 2019 tak začnú v jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne 

narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. 
Z A- a B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach pôjdu do štvrťfinále 

priamo, krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play off s 
najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. 

Nominácia SR na MS vo Švajčiarsku 
Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová 

(ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Alexandra Faktorová (FBK Kysucké Nové Mesto), 

Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC 
Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish 
Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára Adamcová (Kométa Spišská Nová Ves), Michaela 

Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová 
Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR) 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Vlak zrazil 30-ročného muža, polícia prípad vyšetruje 
[13.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/162287/vlak-zrazil-30rocneho-muza-policia-pripad-vysetruje/ 

 
 

Polícia vyšetruje nehodu, pri ktorej vlak usmrtil 30-ročného muža. 
Polícia vyšetruje okolnosti nehody na Spiši, pri ktorej vlak zrazil a usmrtil 30-ročného muža z obce Žehra. 

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že nehoda sa stala v utorok (12. 11.) krátko po 
16. hodine v úseku trate Spišské Vlachy - Olcnava v okrese Spišská Nová Ves. 

„Podľa doterajších zistení rušňovodič videl kráčať osobu na pravej strane koľajiska vo vzdialenosti asi 80 
metrov pred vlakom. Ihneď použil zvukové znamenie na upozornenie blížiaceho sa vlaku a rýchlo činnú brzdu, ale 
zrážke už nedokázal zabrániť. Pri nehode muž utrpel zranenia nezlučiteľné zo životom. Rušňovodič bol 
podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ ozrejmila hovorkyňa. 

Polícia udalosť dôkladne zadokumentovala a v tejto súvislosti poverený príslušník oddelenia železničnej 
polície zo Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti tejto tragickej 

udalosti sú podľa Mésarovej predmetom ďalšieho vyšetrovania. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 
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23. Meteorológovia varujú: Na Slovensku hrozia povodne, v troch okresoch 

platí výstraha 3. stupňa 
[13.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovensku-hrozia-povodne-troch-okresoch-plati-vystraha-3-stupna/1953579 

 
 

Bratislava 13. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová) 
Na Slovensku hrozia povodne, dážď a vietor na horách. Výstrahu 3. stupňa pred povodňami Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica 
Ilustračné foto 
„Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných 

hladín na tokoch,“ varujú meteorológovia. 
Výstraha 2. stupňa pred povodňami platí pre okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Brezno a Revúca. V 

okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Poltár, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Levoča 

stále platí výstraha 1. stupňa pred povodňami. Výstrahy pre väčšinu okresov platia do štvrtka do 14:00. 
V niektorých okresoch Žilinského, Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja meteorológovia 

upozorňujú na dážď, ktorý môže spôsobiť zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, pričom je aj vysoká 
pravdepodobnosť vzniku škôd. Výstraha 2. stupňa platí do polnoci. 

„Ojedinele sa očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 – 100 mm,“ uvádza SHMÚ. V 
niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Košického a v Trenčianskeho kraja stále platí výstraha 1. 
stupňa pred dažďom. 

V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad meteorológovia varujú aj pred vetrom na horách, ktorý 
dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 – 160 km/h. V týchto oblastiach výstraha 2. stupňa platí do polnoci. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Dážď a vietor neutíchne. Pre tieto okresy platí výstraha 3. stupňa pred 

povodňami 
[13.11.2019; noviny.sk; Slovensko; 00:00; redakcia/LS] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/485015-dazd-a-vietor-neutichne-na-slovensku-plati-vystraha-3-stupna-
pred-povodnami 

 
 

BRATISLAVA / Na Slovensku hrozia povodne, dážď a vietor na horách. Meteorológovia vydali výstrahu až 3. 
stupňa pre niektoré okresy. 

Výstrahu 3. stupňa pred povodňami Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil v okresoch 
Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť 
povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch,” varujú meteorológovia. Výstraha 2. stupňa pred 
povodňami platí pre okresy Rožňava, Rimavská Sobota, Brezno a Revúca. V okresoch Banská Bystrica, Zvolen, 
Detva, Poltár, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Levoča stále platí výstraha 1. stupňa pred 

povodňami. Výstrahy pre väčšinu okresov platia do štvrtka do 14:00. 
V niektorých okresoch Žilinského, Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja meteorológovia 

upozorňujú na dážď, ktorý môže spôsobiť zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, pričom je aj vysoká 
pravdepodobnosť vzniku škôd. Výstraha 2. stupňa platí do polnoci. “Ojedinele sa očakáva výskyt intenzívneho 
dažďa s úhrnom zrážok 70 - 100 mm,” uviedli. V niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Košického a v 
Trenčianskeho kraja stále platí výstraha 1. stupňa pred dažďom. 

9 fotografií 
Mimoriadny stav na severe Slovenska. Pre silný vietor uzatvárali cesty 
V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad meteorológovia varujú aj pred vetrom na horách, ktorý 

dosiahne krátkodobo rýchlosť 135 - 160 km/h. V týchto oblastiach výstraha 2. stupňa platí do polnoci. 
Pozrite si reportáž zo severu Slovenka, kde vietor spôsobil nemalé škody: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/SITA 
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25. V Tatrách vyhlásili MIMORIADNY stav! FOTO Sever zasiahla víchrica a 

začínajú sa vylievať rieky 
[13.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASRVIDEO: TASR/Oliver Ondráš;FB/Štátne lesy TANAPu] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav–FOTO-Sever-zasiahla-vichrica-
a-zacinaju-sa-vylievat-rieky 

 
 

SLOVENSKO – Na hrebeňoch Tatier zúril extrémny vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
vydal tretí výstražný stupeň. Očakával, že v utorok večer v nárazoch dosiahne rýchlosť až 180 kilometrov za 
hodinu. Meteorológovia napokon namerali rýchlosť cez 190 km/h. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v 
obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne 
komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. SHMÚ aj dnes varuje pred vetrom, dažďom i povodňami. 

VÝZVA: Máte videá či fotky z vyčíňania počasia vo vašom regióne? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk. 
V Tatrách fúkal extrémny vietor 
Mimoriadne silný vietor fúkal v utorok večer vo Vysokých Tatrách. „Rýchlosť vetra presiahla hodnotu 190 

km/h. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla úroveň víchrice,“ uviedol meteorologický portál iMeteo.sk. „Dôvodom je 
vysoký tlakový gradient (veľká zmena tlaku na relatívne malej horizontálnej vzdialenosti) medzi oblasťou nízkeho 
tlaku vzduchu na západ od nášho územia a tlakovou výšou nad západným Ruskom,“ dodal. 

Zdroj: FB/HZS 
Najsilnejšie poryvy vetra pozorovali na poľskej strane Vysokých Tatier. „Na stanici na Kasprovom vrchu 

namerali o medzi 21:50 a 22:00 náraz vetra o rýchlosti až 53,4 m/s, čo je v prepočte 192 km/h,“ spresnili 
meteorológovia. Tí na našich horách zaznamenali najsilnejší náraz vetra na Chopku o 17:50. Bolo to 115 km/h. 

Zdroj: FB/HZS 
Výdatné zrážky boli v posledný hodinách najmä v Nízkych Tatrách 
Meteorológovia zaregistrovali v uplynulých hodinách výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej 

planine a vo východnom cípe Stolických vrchov. „V našej oblasti sa v južnom prúdení udržiava frontálne 
rozhranie, ktoré prinieslo výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej planine a do východného cípu 
Stolických vrchov, kde sme namerali za 24 hodín úhrn zrážok väčšinou 50-80 mm, v Nízkych Tatrách ojedinele aj 
viac - Magurka 90 mm, Demänovská Dolina - Jasná 101 mm,“ zhrnul na svojom Facebooku SHMÚ. 

Aktuálna vlna zrážok podľa SHMÚ už ustáva, no od juhu až juhozápadu sa blíži ďalšia a je spojená s tlakovou 
nížou, ktorej stred sa bude v najbližších hodinách presúvať po frontálnom rozhraní ďalej na sever. „Najviac zrážok 
prinesie na západné Slovensko, no vyššie úhrny sa opäť môžu vyskytnúť aj v okolí hôr na strednom Slovensku,“ 
varovali meteorológovia. 

Mimoriadna situácia v Ždiari 
Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo 

popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. Potvrdil to 
starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou. 

Silný vietor v noci z utorka na stredu pováľal na cesty v okolí podtatranskej obce Ždiar niekoľko desiatok 
stromov, na dvoch domoch poškodil strechu a padajúce vrcholky stromov poškodili aj elektrické vedenie. 

O obmedzení na ceste prvej triedy topky.sk informoval aj čitateľ, ktorý situáciu aj nafotil. „Momentálne je cesta 
medzi Ždiarom a Podspádami uzavretá,“ uviedol čitateľ krátko pred jedenástou večer. 

Zdroj: Tip čitateľa 
„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. 

Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj 
elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo 
stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a 
tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia 
boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, 

zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj 
na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad 
v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte 

v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na 
odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. 
Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
V Demänovskej Doline vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V 

obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. 

https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav--FOTO-Sever-zasiahla-vichrica-a-zacinaju-sa-vylievat-rieky
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„Výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas 
monitorujeme, robia sa všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať 
ďalej,“ priblížila starostka. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia situácia je podľa 

riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej 
práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na Liptove. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
„Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 

miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,“ doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej doliny monitorujú aj hliadky PZ a dohliadajú na bezpečnosť v cestnej premávke. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
V Liptovskom Hrádku vyčíňal vietor, následky momentálne odstraňujú 
„Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 

spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,“ priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. 

Zdroj: liptovskyhradok.sk 
Turisti, pozor! Túry si naplánujte na iné dni 
Štátne lesy TANAPu na sociálnej sieti odporúčajú turistom, aby si túry naplánovali na iné dni. „Silný vietor, 

ktorý v oblasti Tatier avizovali meteorológovia, zasiahol počas noci najmä oblasť Tatranskej Javoriny a Ždiaru, 
stromy padali i na Orave. Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z 
Oravíc a Habovky. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a 
miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali na iné dni,“ uviedli štátne lesy. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
Biela pena na Hrone v Banskej Bystrici 
Obyvateľov Banskej Bystrice prekvapila biela pena na hladine Hrona. „Ihneď sme udalosť preverili a bolo 

zistené, že pena sa tvorí len od malého vodopádu v časti Uhlisko. Na tomto mieste sa voda mieša a spenená 
pokračuje ďalej,“ informovali na sociálnej sieti policajti. Túto udalosť pravdepodobne spôsobilo náhle zvýšenie 
prietoku a hladiny vplyvom dažďa. „Naďalej však tento jav monitorujeme,“ dodali muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred dažďom 
Výstraha 2. stupňa pred dažďom, ktorá nadobúda platnosť od dnešnej 18-tej hodiny do polnoci, platí pre 

nižšie uvedené regióny. Ojedinele sa v nich očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 až 100 mm. 
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita 
zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôraznil 
SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen 
Košický kraj: Rožňava 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
Výstraha 1. stupňa pred dažďom sa vzťahuje aj na nasledujúce okresy. 
Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok 
Banskobystrický kraj: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská 

Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča 
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín 
Hydrologické výstrahy 1., 2. i 3. stupňa 
Pre okresy Gelnica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňou z 

trvalého dažďa. Varovanie platí od 08:00 do štvrtka 14:00. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a 
nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia 
vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Hydrometeorologický ústav varuje aj regióny Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, v ktorých platí 

druhý výstražný stupeň. Povodne hrozia aj v okresoch Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Poprad, 
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, kde platí výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. 

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. 

Výstraha 1. a 2. stupňa pred vetrom na horách 
Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš. V 

menovaných okresoch sa na horách v polohách nad 1800 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý 



dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže 
dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). Stať sa tak môže od 16:00 do polnoci. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje SHMÚ. 
V Hnúšti zatopilo viaceré ulice 
Viaceré ulice v meste Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese zaplavila v stredu voda v dôsledku intenzívnych 

zrážok počas posledných dní. Pod vodou bolo aj priestranstvo na Francisciho ulici pred budovou mestského 
úradu. 

„Môže za to predovšetkým nezodpovedné lesné hospodárstvo. Mesto v tomto roku vyčistilo všetky svoje 
kanalizačné zberače a splnilo si svoje povinnosti, avšak pri tomto prítoku sa viac robiť nedá,“ uviedol na sociálnej 
sieti primátor Roman Lebeda. Okrem Francisciho ulice bola podľa miestnych obyvateľov vodou najviac 
zasiahnutá Jilemnického ulica. Živel vytopil aj niektoré pivnice rodinných domov v meste. 

V neďalekej obci Rimavská Baňa síce zrážky podľa starostky Eleny Polóniovej zatiaľ nespôsobili žiadne škody 
ani problémy, v pohotovosti sú však miestni dobrovoľní hasiči. „Keďže sa už vyjasňuje, hádam to najhoršie máme 
za sebou,“ povedala starostka. 

[Späť na obsah] 
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Mimoriadna správa: 
Hasiči zasahujú v Demänovskej doline. Foto: Polícia Žilinský kraj 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy 1. stupňa, 

pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy 2. stupňa. 
,aktualizované 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa, 
pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. SHMÚ na stredu varuje aj 
pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. 
“Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín 
na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej 
aktivity,” uviedli meteorológovia. Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý 
stupeň výstrahy pred povodňami. Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch 
Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia 

výstrahy prvého stupňa. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. Okrem toho SHMÚ 
vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a 
väčšine okresov Žilinského kraja. Demänovská Dolina 13. novembra (TASR) – Tretí stupeň povodňovej aktivity 
vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V obci aktuálne zasahujú 
profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. “Výstrahy Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas monitorujeme, robia sa 
všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,” priblížila 
Klepáčová pre TASR. Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia 
situácia je podľa riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši 
Evy Krajčiovej práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na 
Liptove. “Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 
miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,” doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej Doliny monitorujú aj hliadky Policajného zboru, ktoré zároveň dohliadajú na bezpečnosť v 
cestnej premávke. “Silné dažde dvíhajú hladiny vodných tokov na Liptove, pričom na niektorých miestach hrozí 
zaplavenie ciest,” informovali policajti na sociálnej sieti. SHMÚ na stredu varuje pred povodňami. V okresoch 
Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a 
pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 
Intenzívny dážď sprevádzaný silným vetrom napáchal v uplynulých hodinách v Liptovskom Hrádku viaceré škody. 
Na ich odstránení pracujú zamestnanci Odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. 
“Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 
spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,” priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. Mesto 
informácie zverejnilo v stredu dopoludnia na oficiálnej webovej stránke. Spoločnosť Východoslovenská 
distribučná (VSD) zaznamenala v noci na stredu na svojom distribučnom území, najmä v okrese Poprad, výpadky 
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v distribúcii elektriny v niekoľkých stovkách domácností. „Dôvodom bol silný vietor na horách, kde je výstraha 
tretieho stupňa, ale takisto dážď, pre ktorý platí výstraha druhého stupňa. Tieto nepriaznivé poveternostné 
podmienky spôsobili, že na elektrické vedenia spadli stromy, potrhali vodiče a poškodili izolátory,“ informovala 
Andrea Forbergerová z VSD. Celkovo bolo v najkritickejšom čase nezásobených približne 3600 odberných miest. 
Pracovníci VSD okamžite začali s vymedzovaním porúch a do terénu nastúpili pohotovostné zložky, aby odstránili 
následky vplyvov počasia. „Najvážnejšiu poruchu z pohľadu obyvateľstva na napäťovej hladine NN - nízke 
napätie - sme zaznamenali v obci Malá Frankovka, kde došlo až k poškodeniu podperných bodov, teda stĺpov a 
vodičov. Niektoré vodiče totiž spadli až na cestu,“ upozornila Forbergerová. Aktuálne sa podarilo obnoviť 
distribúciu elektriny do viac ako 82 percent odberných miest. V prípade zostávajúcich nezásobených častí obcí 
ako Tatranská Javorina, Lysá Poľana, Podspády a Ždiar, VSD intenzívne pracuje na obnovení dodávky elektriny. 
Pre silný vietor vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar mimoriadnu situáciu. Cesta I/66 smerom na Poľsko bola 
niekoľko hodín neprejazdná. Obyvatelia neďalekej Tatranskej Javoriny sú bez elektriny už od utorkového (12. 11.) 
večera. Meteorológovia zaregistrovali v uplynulých hodinách výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej 
planine a vo východnom cípe Stolických vrchov, kde namerali za 24 hodín úhrn zrážok väčšinou 50 až 80 
milimetrov. V Nízkych Tatrách ojedinele aj viac, na Magurke 90 a v Demänovskej doline - Jasná 101 milimetrov. 
“Aktuálna vlna zrážok už ustáva, no od juhu až juhozápadu sa blíži ďalšia a je spojená s tlakovou nížou, ktorej 
stred sa bude v najbližších hodinách presúvať po frontálnom rozhraní ďalej na sever,” spresnil Slovenský 
hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti. Najviac zrážok očakávajú meteorológovia na západnom Slovensku, 
no vyššie úhrny sa podľa nich opäť môžu vyskytnúť aj v okolí hôr na strednom Slovensku. Viaceré ulice v meste 
Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese zaplavila v stredu voda v dôsledku intenzívnych zrážok počas posledných 
dní. Pod vodou bolo aj priestranstvo na Francisciho ulici pred budovou mestského úradu. „Môže za to 
predovšetkým nezodpovedné lesné hospodárstvo. Mesto v tomto roku vyčistilo všetky svoje kanalizačné zberače 
a splnilo si svoje povinnosti, avšak pri tomto prítoku sa viac robiť nedá,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Roman 
Lebeda. Okrem Francisciho ulice bola podľa miestnych obyvateľov vodou najviac zasiahnutá Jilemnického ulica. 
Živel vytopil aj niektoré pivnice rodinných domov v meste. V neďalekej obci Rimavská Baňa síce zrážky podľa 
starostky Eleny Polóniovej zatiaľ nespôsobili žiadne škody ani problémy, v pohotovosti sú však miestni dobrovoľní 
hasiči. „Keďže sa už vyjasňuje, hádam to najhoršie máme za sebou,“ povedala starostka. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. V slovenskej nominácii na MS florbalistiek je 12 legionárok 
[13.11.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 
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Slovenská reprezentantka Denisa Ferenčíková (uprostred). Autor: SITA, Braňo Bibel 
Tréner slovenskej florbalovej reprezentácie žien Michal Jedlička oznámil nomináciu na blížiace sa 

majstrovstvá sveta, ktoré sa od 7. do 15. decembra 2019 uskutočnia vo švajčiarskom Neuchateli. 
Vo výbere figuruje dvanásť legionárok, najviac hráčok dodala česká extraliga – deväť. Nomináciu zverejnil 

Slovenský zväz florbalu (SZFB). 
Slovenky si postup na svetový šampionát vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. 

Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, 
poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. Účinkovanie na MS 2019 tak začnú v jednej z dvoch 
výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. 

Z A- a B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach pôjdu do štvrťfinále 
priamo, krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play off s 
najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. 

Nominácia SR na MS vo Švajčiarsku: 
Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová 

(ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Alexandra Faktorová (FBK Kysucké Nové Mesto), 

Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC 
Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish 
Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára Adamcová (Kométa Spišská Nová Ves), Michaela 

Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová 
Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR) 

[Späť na obsah] 

 
 

https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/532599-v-slovenskej-nominacii-na-ms-florbalistiek-je-12-legionarok/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/ostatne-sporty/clanok/532599-v-slovenskej-nominacii-na-ms-florbalistiek-je-12-legionarok/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


28. Veľká nehoda pri Nitre: Medzimestský autobus so stredoškolákmi sa zrazil 

s nákladiakom, hlásia najmenej 12 mŕtvych a 20 zranených. Premiér navrhne 

vyhlásenie štátneho smútku 
[13.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:SITA-Prezídium HaZ;TASR-Prezídium HaZ] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/velka-nehoda-pri-nitre-autobus-sa-zrazil-nakladiakomhlasia-
mrtvych/1954133 

 
 

Bratislava 13. novembra 2019 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:SITA-Prezídium HaZZ, TASR-Prezídium HaZZ) 
Mimoriadne tragickú nehodu, ku ktorej došlo v stredu v popoludňajších hodinách pri Nitre, spôsobil zrejme 

náhly balans nákladiaku 
Najmenej trinásť mŕtvych a približne 20 zranených si vyžiadala nehoda autobusu a nákladného auta pri 

Nitrianskych Hrnčiarovciach 
V okrese Nitra sa krátko po 13. hodine zrazil autobus a nákladné motorové vozidlo. Prvotné informácie hovorili 

o najmenej 4 mŕtvych a 10 ťažko zranených, v súčasnosti je už jasné, že zahynulo najmenej 12 ľudí, medzi nimi 
pravdepodobne prevažne stredoškoláci vracajúci sa domov zo školy, ktorí ostali po nehode zakliesnení pod 
prevrátený autobusom. Medzimestský autobus firmy Arriva bol totiž podľa medializovaných informácií naplnený 
hlavne stredoškolákmi a vyštartoval z Nitry. 

Podľa informácií TV Markíza za nehodou stojí balans nákladiaka naplneného zeminou, ktorý na ceste 
rozkývalo. Hoci sa vodič všetkými silami snažil zrážke vyhnúť, nákladiak ho trafil do boku, na čo sa autobus 
prevrátil do priekopy. Nákladiak následne ostal prevrátený na ceste. 

21:52 Členovia vlády sa zídu vo štvrtok doobeda na mimoriadnom rokovaní. Na programe bude návrh na 
vyhlásenie piatkového (15. 11.) štátneho smútku. Potvrdil to premiér Pellegrini, ktorý v stredu večer navštívil 
osobne miesto nehody. 

„Zajtra pravdepodobne na 11. hodinu zvolám rokovanie vlády SR, aby sme prerokovali vyhlásenie štátneho 
smútku, pretože pri takýchto udalostiach sme tak vždy spravili. Táto dopravná nehoda patrí k najhorším v našej 
novodobej histórii, a preto si myslím, že vyhlásenie štátneho smútku na piatok, aby sme si takto uctili obete 
dopravnej nehody, je na mieste,“ povedal Pellegrini. Verí, že to nebude vyvolávať diskusie. 

Premiér poďakoval všetkým záchranárom za profesionálny zásah. Verí, že sa počet obetí nebude zvyšovať, aj 
keď viacero ľudí je vo vážnom stave. 

Štátny smútok v SR vyhlasuje v zmysle zákona o štátnych symboloch a ich používaní vláda, a to v prípade 
úmrtia prezidenta, predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády. Kabinet tak však môže urobiť aj vtedy, ak ide o 
citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život alebo o vykonanie 
pietnej spomienky na tragicky zosnulé osoby na Slovensku, alebo mimo neho v prípade, že ich smrť otriasla 
celou spoločnosťou. 

Na Slovensku bol doteraz vyhlásený štátny smútok deväťkrát. Naposledy to bolo v súvislosti s úmrtím prvého 
prezidenta SR Michala Kováča v roku 2016. Pri podobnom dopravnom nešťastí vyhlásila štátny smútok vláda 
naposledy v roku 2009, a to po tragickej havárii autobusu na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno. 
Pri zrážke autobusu s vlakom vtedy zahynulo 12 ľudí. 

20:04 Rodinným príslušníkom obetí kondoluje aj český a maďarský prezident 
Rodinným príslušníkom obetí nehody kondoloval aj český prezident Miloš Zeman a maďarský prezident János 

Áder. Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Pri nehode dnes 
prišlo o život dvanásť ľudí vrátane štyroch maloletých a ďalších dvadsať ľudí previezli so zraneniami do 
nemocnice. 

„Slová môžu len ťažko vyjadriť bolesť a smútok nad zmarenými životmi. Dovoľte mi, aby som Vám, vo svojom 
mene aj v mene českej verejnosti, vyjadril hlbokú sústrasť. V tejto pohnutej chvíli sme myšlienkami s Vami,“ 
uviedol v sústrastnom telegrame Zeman. 

Maďarský prezident vyjadril úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom a priateľom obetí. Zraneným želá čo 
najskoršie uzdravenie. V Jelenci, kam autobus smeroval, je podľa webstránky obce približne štvrtina obyvateľov 
maďarskej národnosti. 

19:50 Ministerka Saková sa poďakovala hasičom 
„Jedno obrovské ďakujem všetkým zasahujúcim hasičom. Ste naši hrdinovia a ja vám chcem zo srdca 

poďakovať za to, že denno-denne zachraňujete životy,“ uviedla Denisa Saková. 
19:15 Premiér navrhne vyhlásenie štátneho smútku 
Premiér Peter Pellegrini zajtra zvolá mimoriadne rokovanie vlády a navrhne jej vyhlásenie štátneho smútku, 

aby si celá krajina uctila pamiatku obetí jednej z najtragickejších havárií v histórii Slovenska. 
19:00 Zranení sú v stabilizovanom stave 
Podľa aktuálnych informácií zranených bolo 20 ľudí. Všetci sú už v stabilizovanom stave. 
18:50 Dnešná dopravná nehoda je jedna z najtragickejších v histórii Slovensk 
„Dnešná dopravná nehoda, ktorej bilancia je mrazivá, je jedna z najtragickejších v histórii Slovenska. Podľa 

riaditeľa Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity pána profesora Gustava Kasanického sa najtragickejšia 
dopravná nehoda v histórii SR stala v roku 1995, keď český autobus havaroval v obci Kolárovice pri Makove s 
bilanciou 17 mŕtvych,“ uviedla na sociálnej sieti ministerka vnútra Denisa Saková. 
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„Ďalšou tragickou nehodou bola nehoda autobusu pri obci Uhorná pri Spišskej Novej Vsi v roku 2003 s 13-

timi mŕtvymi. Nehoda autobusu v Polomke si v roku 2009 vyžiadala 12 mŕtvych,“ dodala. 
17: 44 Na miesto nehody smeruje aj minister obrany Peter Gajdoš 
Na miesto nehody smeruje aj minister obrany Peter Gajdoš. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa 

rezortu Danka Capáková, minister vyjadruje pozostalým úprimnú sústrasť a zdôrazňuje, že ozbrojené sily sú 
pripravené poskytnúť pomoc pri odstraňovaní následkov tejto tragédie. V obci už zasadá aj krízový štáb. Starosta 
obce Jelenec Ivan Varga oznámil, že v zriadenom krízovom centre sa nazbieralo už dosť zdravotníkov na 
výpomoc a poďakoval sa všetkým za ochotu. 

Premiér Pellegrini zvažuje vyhlásenie štátneho smútku. Vláda by mohla mimoriadne zasadnúť vo štvrtok 14. 
novembra. Štátny smútok by mohol byť v piatok 15. novembra. Premiér to uviedol pred odletom z Cypru. 

„Ide o jednu z najväčších dopravných nehôd v našej histórii s nesmierne veľkým počtom obetí. Je veľmi 
pravdepodobné, že na zajtra zvolám mimoriadne rokovanie vlády a budeme vážne hovoriť o tom. A 
pravdepodobne je vhodné, aby vláda pri takejto veľkej tragédii vyhlásila štátny smútok, ktorý by mohol byť 
pravdepodobne v piatok,“ uviedol predseda vlády. 

Na snímke záchranár doprevádza zranenú ženu 
16:58 „Tragická udalosť ma naplnila veľkým zármutkom, o to väčším, že medzi obeťami sú aj stredoškoláci. 

Chcela by som vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám a blízkym, ktorých táto veľká strata postihla,“ uviedla ministerka 
Martina Lubyová na sociálnej sieti. 

Lubyová chce navštíviť krízové centrum, ktoré bolo zriadené v Jelenci, rovnako tak nemocnice, kam previezli 
zranených. „Zajtra pôjdem aj do škôl zabezpečiť podporu a pomoc pre spolužiakov a pedagógov, aby lepšie 
zvládli vyrovnanie sa s touto tragédiou. Modlím sa, aby už ďalšie obete nepribudli,“ dodala ministerka. 

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková vo svojom statuse na sociálnej sieti napísala, že sa na tragédiu 
nemôže pozrieť inak ako o očami mamy a starej mamy. „Stále mám pred očami obraz pokojne cestujúcich detí, 
ktoré netušia, ako sa v zlomku sekundy všetko nenávratne zmení. Nedokážem si predstaviť, akú hrôzu prežívajú 
pozostalí obetí. Som v duchu a v hlbokom smútku s nimi a je mi nesmierne ľúto každej jednej obete,“ uviedla 
ministerka. 

Pripojil sa aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. „Je mi nesmierne ľúto toho, 
čo sa stalo. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí prišli o blízkych či priateľov. Prajem veľa síl všetkým 
zraneným a pevné ruky lekárom a záchranárom,“ povedal. 

Minister životného prostredia László Sólymos hovorí, že nešťastie zasiahlo celé Slovensko. „Myslím, že 
všetkých nás dnes zasiahla obrovská tragédia. Všetci sme myšlienkami s rodinami, ktoré prišli o svojich blízkych,“ 
napísal Sólymos. 

16:40 Na miesto havárie smeruje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská a ministerka školstva Martina 
Lubyová. Medzi obeťami na životoch sú aj 4 maloleté deti. 

15: 55 Tragická správa zasiahla aj predstaviteľov katolíckej cirkvi. Arcibiskup Stanislav Zvolenský bude za 
obete slúžiť mimoriadnu sv. omšu 

Biskupi na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska, bratislavským arcibiskupom metropolitom 
Mons. Stanislavom Zvolenským vyjadrujú úprimnú sústrasť pozostalým, modlia sa za zosnulých a za uzdravenie 
zranených. 

„Táto správa sa ma veľmi bolestne dotkla; prosím všetkých veriacich o modlitbu a pomoc rodinám, ktorých 
nešťastie zasiahlo. Ďakujem záchranným zložkám i lekárom. Zajtra ráno obetujem za všetky obete havárie, aj za 
ich blízkych svätú omšu,“ reagoval na tragédiu arcibiskup Zvolenský. 

15:30 Situáciu na mieste komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky 
Polícia na sociálnej sieti informovala, že pre nehodu je uzatvorená cesta I/65 v smere od Nitry na Zlaté 

Moravce. Obchádzka je smerovaná obojsmerne cez obce Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre a späť na cestu I/65 
smer Zlaté Moravce. 

Na miesto tragickej nehody dorazil evakuačný autobus HaZZ z Trnavy, ktorý poskytne dočasné útočisko. Na 
miesto boli vyslaní psychológovia HaZZ, ktorí budú zabezpečovať krízovú intervenciu. Agentúru SITA o tom 
informovala Katarína Križanová z HaZZ. 

Na mieste príslušníci stavajú nafukovací stan pre zasahujúce zložky a zranené osoby. Situáciu na mieste 
komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky. Na mieste udalosti je aj prezident HaZZ Pavol Nereča. 

Podľa informácií portálu Sme do nitrianskej nemocnice boli prevezení prví zranení. 
Podľa hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej bolo doteraz na traumatológiu privezených päť ťažko 

zranených ľudí. Pacientom bola okamžite poskytnutá všetka dostupná zdravotná starostlivosť, uviedla Timková. 
Ako pripomenula, nemocnica už podnikla náležité opatrenia. Na jednotlivé oddelenia boli povolaní lekári a 

stiahnutý sesterský personál. Rodinným príslušníkom zranených cestujúcich bude poskytnutá aj psychologická 
pomoc, doplnila Timková. 

15: 20 Na miesto nehody smeruje premiér Pellegrini aj ministerka Saková 
Ministerka vnútra SR Denisa Saková spolu s prezidentom HaZZ Pavlom Nerečom a krajským riaditeľom 

KRPZ Nitra Miroslavom Michalčíkom v tejto chvíli smerujú na miesto tragickej dopravnej nehody. Agentúru SITA 
o tom informoval hovorca ministerstva Petar Lazarov. 

Premiér Peter Pellegrini na sociálnej sieti informoval, že ukončil oficiálnu návštevu Cypru. „Okamžite som 
ukončil moju oficiálnu návštevu Cypru a vraciam sa na Slovensko priamo na miesto tragédie. Hovoril som s 
ministerkami zdravotníctva a vnútra a dal som im príkazy, aby koordinovali činnosť záchranných a 
bezpečnostných zložiek. Cítim nesmiernu ľútosť k všetkým obetiam a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým 
pozostalým,“ uviedol premiér. 

Na miesto smeruje aj ministerka Kalavská. Zranených prevážajú do viacerých nemocníc 



Na miesto tragickej nehody smeruje aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Informovala o tom na 
svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Facebook. Podľa jej slov zranených transportorujú záchranári aj do 
nemocníc v Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Levíc a Zlatých Moraviec. Pri zrážke autobusu s nákladným autom 
zomrelo podľa hasičov 12 ľudí. Autobus podľa informácií televízie Markíza viezol stredoškolákov. 

„Je mi nesmierne ľúto tragickej hromadnej dopravnej nehody neďaleko Nitry. Okamžite som zrušila svoj 
pracovný program a smerujem na miesto nešťastia. Operačné stredisko ako aj všetky okolité nemocnice sú v 
pohotovosti a poskytujú prvú pomoc zraneným. Vo Fakultnej nemocnici Nitra už lekári operujú pacienta vo veľmi 
vážnom stave. Záchranné zložky rozvážajú ľudí aj do nemocníc v Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Levíc a 
Zlatých Moraviec. Nemocnice sú pripravené prevziať a poskytnúť zdravotnú starostlivosť všetkým zraneným,“ 
napísala ministerka. 

Leteckí záchranári v tlačovej správe spresnili, že do fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch bol prevezený 
15-ročný chlapec s vážnym úrazom hlavy. Druhá posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice si na 
mieste prevzala 61-ročného pacienta s podozrením na poranenie hlavy. Po ošetrení a podaní liečby bol v 
stabilizovanom stave záchranárskym vrtuľníkom prevezený do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej 
Bystrici. 

Starosta obce Jelenec Ivan Varga, ktorá sa nachádza neďaleko miesta nešťastia, vyzval ľudí so 
zdravotníckym vzdelaním, aby prišli pomôcť do kultúrneho domu v obci. 

Prezidentka Čaputová vyjadrila hlboký smútok zo správy 
Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila hlboký smútok zo správy o tragickej nehode. „Správa o zrážke 

autobusu s nákladným autom, ktorá mala také tragické následky, v nás všetkých vyvoláva hlboký smútok. V 
týchto chvíľach sme myšlienkami s rodičmi, ktorí prišli o svoje deti, o svojich drahých a blízkych. Myslíme tiež na 
zranených a na to, aby dostali najlepšiu možnú pomoc a opateru. Všetci dúfame, že počet obetí už nebude 
narastať,“ uviedla v stanovisku, ktoré TASR zaslal jej hovorca Martin Strižinec. 

„Po tejto hroznej tragédii prosím všetkých, jazdime opatrne a ohľaduplne, nech sa všetci šťastne vrátime k 
svojim rodinám,“ doplnila prezidentka. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Vlak na Spiši zrazil muža, na mieste bol mŕtvy 
[13.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Monika Almášiová] 
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Kráčal po koľajisku, rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vlak v utorok pred pol piatou popoludní zrazil 30-ročného muža z obce Žehra. 
Nešťastie sa stalo v úseku trate Spišské Vlachy - Olcnava v okrese Spišská Nová Ves. 

“Podľa doterajších zistení rušňovodič videl kráčať osobu na pravej strane koľajiska vo vzdialenosti asi 80 
metrov pred vlakom. Ihneď použil zvukové znamenie na upozornenie blížiaceho sa vlaku a rýchločinnú brzdu, ale 
zrážke už nedokázal zabrániť. Pri zrážke muž utrpel zranenia nezlučiteľné zo životom. Rušňovodič bol podrobený 
dychovej skúške s negatívnym výsledkom,” informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Polícia udalosť zadokumentovala. 
"Poverený príslušník policajného zboru oddelenia železničnej polície PZ Spišská Nová Ves začal trestné 

stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," 
doplnila Mésarová. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. SHL: Skaličania triumfovali v Bratislave po nájazdoch, doma zvíťazil iba 

Martin 
[13.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/421833/shl-skalicania-triumfovali-v-bratislave-po-najazdoch-doma-zvitazil-iba-
martin 

 
 

Hráči Skalice zvíťazili nad lídrom tabuľky Bratislava Capitals 3:2 po samostatných nájazdoch v stredajšom 
zápase 18. kola Slovenskej hokejovej ligy (SHL). 

Duel Bratislava Capitals - HK Skalica ste mohli sledovať ONLINE na Šport.sk! >> 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22258852/vlak-na-spisi-zrazil-muza-na-mieste-bol-mrtvy.html
https://sport.aktuality.sk/c/421833/shl-skalicania-triumfovali-v-bratislave-po-najazdoch-doma-zvitazil-iba-martin
https://sport.aktuality.sk/c/421833/shl-skalicania-triumfovali-v-bratislave-po-najazdoch-doma-zvitazil-iba-martin


Záhorákom zabezpečil dva cenné body útočník Dušan Klučiar, ktorý skóroval dvakrát v riadnom hracom čase 
a premenil aj rozhodujúci nájazd. Na rozdiel od hokejistov z hlavného mesta ostatné tímy z popredia tabuľky 
nezaváhali. 

Druhé Topoľčany zvíťazili v Žiline 5:3, tretí Martin si poradil s Dubnicou nad Váhom 4:3 a rovnakým 
výsledkom sa skončil aj súboj štvrtej Spišskej Novej Vsi s Levicami. 

SHL - 18. kolo: 
Bratislava Capitals - Skalica 2:3 pp a sn (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1) 
Góly: 11. R. Varga, 27. T. Varga - 11., 17. a rozhodujúci nájazd Klučiar 
Trnava - Považská Bystrica 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) 
Góly: 31. Hrbáčik, 46. Lukačovič - 21. Drevenák, 38. Knudsen, 57. J. Zlocha ml. 
Levice - Spišská Nová Ves 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) 

Góly: 13. Tábi, 16. J. Mihálik, 32. M. Novák - 29. L. Novák, 35. Köver, 44. Vartovník, 56. Ondov 
Martin - Dubnica nad Váhom 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) 
Góly: 7. Langhammer, 18. Dírer, 38. Videlka, 58. Šimon - 21. Matějka, 22. Klimenta, 40. Chatrnúch 
Žilina - Topoľčany 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) 
Góly: 32. P. Halama, 42. Ondruš, 45. D. Rehák - 3. Bystričan, 13. Uhnák, 24. Kubek, 44. Pekarčík, 52. Lantoš 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 19. kolo 
1 
X 
2 
HK Gladiators Trnava Trnava 
17:30 
15.11.2019 
Bratislava Capitals Bratislava 
HK Martin Martin 
18:00 
15.11.2019 
HK Skalica HK Skalica 
HK Levice Levice 
18:00 
15.11.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
15.11.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MsHK Žilina Žilina 
18:00 
15.11.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
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31. Slovensko bičuje dážď a vietor, 3600 domácností je bez elektriny 
[13.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/streda-bude-v-celej-sr-uprsana-na-via/429728-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Hasiči zasahujú v Demänovskej doline. Foto: Polícia Žilinský kraj 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy 1. stupňa, 

pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy 2. stupňa. 
,aktualizované 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa, 
pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. SHMÚ na stredu varuje aj 

https://www.teraz.sk/slovensko/streda-bude-v-celej-sr-uprsana-na-via/429728-clanok.html


pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. 
“Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín 
na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej 
aktivity,” uviedli meteorológovia. Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý 
stupeň výstrahy pred povodňami. Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch 
Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia 

výstrahy prvého stupňa. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. Okrem toho SHMÚ 
vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a 
väčšine okresov Žilinského kraja. Demänovská Dolina 13. novembra (TASR) – Tretí stupeň povodňovej aktivity 
vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V obci aktuálne zasahujú 
profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. “Výstrahy Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas monitorujeme, robia sa 
všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,” priblížila 
Klepáčová pre TASR. Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia 
situácia je podľa riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši 
Evy Krajčiovej práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na 
Liptove. “Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 
miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,” doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej Doliny monitorujú aj hliadky Policajného zboru, ktoré zároveň dohliadajú na bezpečnosť v 
cestnej premávke. “Silné dažde dvíhajú hladiny vodných tokov na Liptove, pričom na niektorých miestach hrozí 
zaplavenie ciest,” informovali policajti na sociálnej sieti. SHMÚ na stredu varuje pred povodňami. V okresoch 
Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a 
pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 
Intenzívny dážď sprevádzaný silným vetrom napáchal v uplynulých hodinách v Liptovskom Hrádku viaceré škody. 
Na ich odstránení pracujú zamestnanci Odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. 
“Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 
spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,” priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. Mesto 
informácie zverejnilo v stredu dopoludnia na oficiálnej webovej stránke. Spoločnosť Východoslovenská 
distribučná (VSD) zaznamenala v noci na stredu na svojom distribučnom území, najmä v okrese Poprad, výpadky 
v distribúcii elektriny v niekoľkých stovkách domácností. „Dôvodom bol silný vietor na horách, kde je výstraha 
tretieho stupňa, ale takisto dážď, pre ktorý platí výstraha druhého stupňa. Tieto nepriaznivé poveternostné 
podmienky spôsobili, že na elektrické vedenia spadli stromy, potrhali vodiče a poškodili izolátory,“ informovala 
Andrea Forbergerová z VSD. Celkovo bolo v najkritickejšom čase nezásobených približne 3600 odberných miest. 
Pracovníci VSD okamžite začali s vymedzovaním porúch a do terénu nastúpili pohotovostné zložky, aby odstránili 
následky vplyvov počasia. „Najvážnejšiu poruchu z pohľadu obyvateľstva na napäťovej hladine NN - nízke 
napätie - sme zaznamenali v obci Malá Frankovka, kde došlo až k poškodeniu podperných bodov, teda stĺpov a 
vodičov. Niektoré vodiče totiž spadli až na cestu,“ upozornila Forbergerová. Aktuálne sa podarilo obnoviť 
distribúciu elektriny do viac ako 82 percent odberných miest. V prípade zostávajúcich nezásobených častí obcí 
ako Tatranská Javorina, Lysá Poľana, Podspády a Ždiar, VSD intenzívne pracuje na obnovení dodávky elektriny. 
Pre silný vietor vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar mimoriadnu situáciu. Cesta I/66 smerom na Poľsko bola 
niekoľko hodín neprejazdná. Obyvatelia neďalekej Tatranskej Javoriny sú bez elektriny už od utorkového (12. 11.) 
večera. Meteorológovia zaregistrovali v uplynulých hodinách výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej 
planine a vo východnom cípe Stolických vrchov, kde namerali za 24 hodín úhrn zrážok väčšinou 50 až 80 
milimetrov. V Nízkych Tatrách ojedinele aj viac, na Magurke 90 a v Demänovskej doline - Jasná 101 milimetrov. 
“Aktuálna vlna zrážok už ustáva, no od juhu až juhozápadu sa blíži ďalšia a je spojená s tlakovou nížou, ktorej 
stred sa bude v najbližších hodinách presúvať po frontálnom rozhraní ďalej na sever,” spresnil Slovenský 
hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti. Najviac zrážok očakávajú meteorológovia na západnom Slovensku, 
no vyššie úhrny sa podľa nich opäť môžu vyskytnúť aj v okolí hôr na strednom Slovensku. Viaceré ulice v meste 
Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese zaplavila v stredu voda v dôsledku intenzívnych zrážok počas posledných 
dní. Pod vodou bolo aj priestranstvo na Francisciho ulici pred budovou mestského úradu. „Môže za to 
predovšetkým nezodpovedné lesné hospodárstvo. Mesto v tomto roku vyčistilo všetky svoje kanalizačné zberače 
a splnilo si svoje povinnosti, avšak pri tomto prítoku sa viac robiť nedá,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Roman 
Lebeda. Okrem Francisciho ulice bola podľa miestnych obyvateľov vodou najviac zasiahnutá Jilemnického ulica. 
Živel vytopil aj niektoré pivnice rodinných domov v meste. V neďalekej obci Rimavská Baňa síce zrážky podľa 
starostky Eleny Polóniovej zatiaľ nespôsobili žiadne škody ani problémy, v pohotovosti sú však miestni dobrovoľní 
hasiči. „Keďže sa už vyjasňuje, hádam to najhoršie máme za sebou,“ povedala starostka. Druhý stupeň 
povodňovej aktivity vyhlásila v stredu starostka dediny Stratená v okrese Rožňava Daša Ovšonková. Ako dodala 
pre TASR, vyhlásený stupeň platí až do odvolania. „V jednej časti obce sa vylial potok, popoludní sa však situácia 
upokojila. Uvidíme, čo bude ďalej, keďže meteorológovia ešte hlásia dážď,“ uviedla starostka. Voda z 
vybreženého potoka sa podľa jej slov zatiaľ vyliala len do záhrady a nespôsobila tak škody na majetku. 

[Späť na obsah] 

 
 



32. Skalica si z ľadu lídra odnáša cenné body, doma uspel iba Martin 
[13.11.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/532651-skalica-si-z-ladu-lidra-odnasa-cenne-body-doma-uspel-iba-
martin/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hráči Skalice zvíťazili nad lídrom tabuľky Bratislava Capitals 3:2 po samostatných nájazdoch v stredajšom 
zápase 18. kola Slovenskej hokejovej ligy (SHL). 

Záhorákom zabezpečil dva cenné body útočník Dušan Klučiar, ktorý skóroval dvakrát v riadnom hracom čase 
a premenil aj rozhodujúci nájazd. Na rozdiel od hokejistov z hlavného mesta ostatné tímy z popredia tabuľky 
nezaváhali. 

Druhé Topoľčany zvíťazili v Žiline 5:3, tretí Martin si poradil s Dubnicou nad Váhom 4:3 a rovnakým 
výsledkom sa skončil aj súboj štvrtej Spišskej Novej Vsi s Levicami. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 – 18. kolo: 
Trnava – Považská Bystrica 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) 
Góly: 31. Hrbáčik, 46. Lukačovič – 21. Drevenák, 38. Knudsen, 57. J. Zlocha ml. 
Levice – Spišská Nová Ves 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) 

Góly: 13. Tábi, 16. J. Mihálik, 32. M. Novák – 29. L. Novák, 35. Köver, 44. Vartovník, 56. Ondov 
Martin – Dubnica nad Váhom 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) 
Góly: 7. Langhammer, 18. Dírer, 38. Videlka, 58. Šimon – 21. Matějka, 22. Klimenta, 40. Chatrnúch 
Žilina – Topoľčany 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) 
Góly: 32. P. Halama, 42. Ondruš, 45. D. Rehák – 3. Bystričan, 13. Uhnák, 24. Kubek, 44. Pekarčík, 52. Lantoš 
Bratislava Capitals – Skalica 2:3 po sam. nájazdoch (1:2, 1:0, 0:0 – 0:0, 0:1) 
Góly: 11. R. Varga, 27. T. Varga – 11., 17. a rozhodujúci nájazd Klučiar 
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33. Skaličania triumfovali v Bratislave, doma zvíťazil iba Martin 
[13.11.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22259595/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-18-kolo-vysledky.html 

 
 

Capitals prehrali po samostatných nájazdoch. 
BRATISLAVA. Hráči Skalice zvíťazili nad lídrom tabuľky Bratislava Capitals 3:2 po samostatných nájazdoch v 

stredajšom zápase 18. kola Slovenskej hokejovej ligy (SHL). 
Záhorákom zabezpečil dva cenné body útočník Dušan Klučiar, ktorý skóroval dvakrát v riadnom hracom čase 

a premenil aj rozhodujúci nájazd. 
Na rozdiel od hokejistov z hlavného mesta ostatné tímy z popredia tabuľky nezaváhali. 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/532651-skalica-si-z-ladu-lidra-odnasa-cenne-body-doma-uspel-iba-martin/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/532651-skalica-si-z-ladu-lidra-odnasa-cenne-body-doma-uspel-iba-martin/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.sme.sk/c/22259595/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-18-kolo-vysledky.html


Druhé Topoľčany zvíťazili v Žiline 5:3, tretí Martin si poradil s Dubnicou nad Váhom 4:3 a rovnakým 
výsledkom sa skončil aj súboj štvrtej Spišskej Novej Vsi s Levicami. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 18. kolo - streda: 
Trnava - Považská Bystrica 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) 
Góly: 31. Hrbáčik, 46. Lukačovič - 21. Drevenák, 38. Knudsen, 57. J. Zlocha ml. 
Levice - Spišská Nová Ves 3:4 (2:0, 1:2, 0:2) 

Góly: 13. Tábi, 16. J. Mihálik, 32. M. Novák - 29. L. Novák, 35. Köver, 44. Vartovník, 56. Ondov 
Martin - Dubnica nad Váhom 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) 
Góly: 7. Langhammer, 18. Dírer, 38. Videlka, 58. Šimon - 21. Matějka, 22. Klimenta, 40. Chatrnúch 
Žilina - Topoľčany 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) 
Góly: 32. P. Halama, 42. Ondruš, 45. D. Rehák - 3. Bystričan, 13. Uhnák, 24. Kubek, 44. Pekarčík, 52. Lantoš 
Bratislava Capitals - Skalica 2:3 po sam. nájazdoch (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0, 0:1) 
Góly: 11. R. Varga, 27. T. Varga - 11., 17. a rozhodujúci nájazd Klučiar 

[Späť na obsah] 

 
 

34. V Tatrách vyhlásili MIMORIADNY stav! FOTO Sever zasiahla víchrica a 

začínajú sa vylievať rieky 
[13.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASRVIDEO: TASR/Oliver Ondráš] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav–FOTO-Sever-zasiahla-vichrica-
a-zacinaju-sa-vylievat-rieky 

 
 

SLOVENSKO – Na hrebeňoch Tatier zúril extrémny vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
vydal tretí výstražný stupeň. Očakával, že v utorok večer v nárazoch dosiahne rýchlosť až 180 kilometrov za 
hodinu. Meteorológovia napokon namerali rýchlosť cez 190 km/h. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v 
obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne 
komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. SHMÚ aj dnes varuje pred vetrom, dažďom i povodňami 

VÝZVA: Máte videá či fotky z vyčíňania počasia vo vašom regióne? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk. 
V Tatrách fúkal extrémny vietor 
Mimoriadne silný vietor fúkal v utorok večer vo Vysokých Tatrách. „Rýchlosť vetra presiahla hodnotu 190 

km/h. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla úroveň víchrice,“ uviedol meteorologický portál iMeteo.sk. „Dôvodom je 
vysoký tlakový gradient (veľká zmena tlaku na relatívne malej horizontálnej vzdialenosti) medzi oblasťou nízkeho 
tlaku vzduchu na západ od nášho územia a tlakovou výšou nad západným Ruskom,“ dodal. 

Zdroj: FB/HZS 
Najsilnejšie poryvy vetra pozorovali na poľskej strane Vysokých Tatier. „Na stanici na Kasprovom vrchu 

namerali o medzi 21:50 a 22:00 náraz vetra o rýchlosti až 53,4 m/s, čo je v prepočte 192 km/h,“ spresnili 
meteorológovia. Tí na našich horách zaznamenali najsilnejší náraz vetra na Chopku o 17:50. Bolo to 115 km/h. 

Zdroj: FB/HZS 
Mimoriadna situácia v Ždiari 
Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo 

popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. Potvrdil to 
starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou. 

Silný vietor v noci z utorka na stredu pováľal na cesty v okolí podtatranskej obce Ždiar niekoľko desiatok 
stromov, na dvoch domoch poškodil strechu a padajúce vrcholky stromov poškodili aj elektrické vedenie. 

O obmedzení na ceste prvej triedy topky.sk informoval aj čitateľ, ktorý situáciu aj nafotil. „Momentálne je cesta 
medzi Ždiarom a Podspádami uzavretá,“ uviedol čitateľ krátko pred jedenástou večer. 

Zdroj: Tip čitateľa 
„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. 

Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj 
elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo 
stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a 
tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia 
boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, 

zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj 
na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad 
v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte 

v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na 

https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav--FOTO-Sever-zasiahla-vichrica-a-zacinaju-sa-vylievat-rieky
https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav--FOTO-Sever-zasiahla-vichrica-a-zacinaju-sa-vylievat-rieky


odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. 
Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
V Demänovskej Doline vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V 

obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. „Výstrahy 
Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas monitorujeme, 
robia sa všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,“ priblížila 
starostka. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia situácia je podľa 

riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej 
práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na Liptove. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
„Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 

miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,“ doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej doliny monitorujú aj hliadky PZ a dohliadajú na bezpečnosť v cestnej premávke. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
V Liptovskom Hrádku vyčíňal vietor, následky momentálne odstraňujú 
„Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 

spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,“ priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. 

Zdroj: liptovskyhradok.sk 
Turisti, pozor! Túry si naplánujte na iné dni 
Štátne lesy TANAPu na sociálnej sieti odporúčajú turistom, aby si túry naplánovali na iné dni. „Silný vietor, 

ktorý v oblasti Tatier avizovali meteorológovia, zasiahol počas noci najmä oblasť Tatranskej Javoriny a Ždiaru, 
stromy padali i na Orave. Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z 
Oravíc a Habovky. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a 
miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali na iné dni,“ uviedli štátne lesy. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
Biela pena na Hrone v Banskej Bystrici 
Obyvateľov Banskej Bystrice prekvapila biela pena na hladine Hrona. „Ihneď sme udalosť preverili a bolo 

zistené, že pena sa tvorí len od malého vodopádu v časti Uhlisko. Na tomto mieste sa voda mieša a spenená 
pokračuje ďalej,“ informovali na sociálnej sieti policajti. Túto udalosť pravdepodobne spôsobilo náhle zvýšenie 
prietoku a hladiny vplyvom dažďa. „Naďalej však tento jav monitorujeme,“ dodali muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred dažďom 
Výstraha 2. stupňa pred dažďom, ktorá nadobúda platnosť od dnešnej 18-tej hodiny do polnoci, platí pre 

nižšie uvedené regióny. Ojedinele sa v nich očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 až 100 mm. 
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita 
zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôraznil 
SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen 
Košický kraj: Rožňava 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
Výstraha 1. stupňa pred dažďom sa vzťahuje aj na nasledujúce okresy. 
Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok 
Banskobystrický kraj: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská 

Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča 
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín 
Hydrologické výstrahy 1., 2. i 3. stupňa 
Pre okresy Gelnica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňou z 

trvalého dažďa. Varovanie platí od 08:00 do štvrtka 14:00. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a 
nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia 
vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Hydrometeorologický ústav varuje aj regióny Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, v ktorých platí 

druhý výstražný stupeň. Povodne hrozia aj v okresoch Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Poprad, 
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, kde platí výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. 



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. 

Výstraha 1. a 2. stupňa pred vetrom na horách 
Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš. V 

menovaných okresoch sa na horách v polohách nad 1800 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý 
dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže 
dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). Stať sa tak môže od 16:00 do polnoci. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje SHMÚ. 
[Späť na obsah] 
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SLOVENSKO – Na hrebeňoch Tatier zúril extrémny vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
vydal tretí výstražný stupeň. Očakával, že v utorok večer v nárazoch dosiahne rýchlosť až 180 kilometrov za 
hodinu. Meteorológovia napokon namerali rýchlosť cez 190 km/h. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v 
obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne 
komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. SHMÚ aj dnes varuje pred vetrom, dažďom i povodňami. 

VÝZVA: Máte videá či fotky z vyčíňania počasia vo vašom regióne? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk. 
V Tatrách fúkal extrémny vietor 
Mimoriadne silný vietor fúkal v utorok večer vo Vysokých Tatrách. „Rýchlosť vetra presiahla hodnotu 190 

km/h. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla úroveň víchrice,“ uviedol meteorologický portál iMeteo.sk. „Dôvodom je 
vysoký tlakový gradient (veľká zmena tlaku na relatívne malej horizontálnej vzdialenosti) medzi oblasťou nízkeho 
tlaku vzduchu na západ od nášho územia a tlakovou výšou nad západným Ruskom,“ dodal. 

Zdroj: FB/HZS 
Najsilnejšie poryvy vetra pozorovali na poľskej strane Vysokých Tatier. „Na stanici na Kasprovom vrchu 

namerali o medzi 21:50 a 22:00 náraz vetra o rýchlosti až 53,4 m/s, čo je v prepočte 192 km/h,“ spresnili 
meteorológovia. Tí na našich horách zaznamenali najsilnejší náraz vetra na Chopku o 17:50. Bolo to 115 km/h. 

Zdroj: FB/HZS 
Výdatné zrážky boli v posledný hodinách najmä v Nízkych Tatrách 
Meteorológovia zaregistrovali v uplynulých hodinách výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej 

planine a vo východnom cípe Stolických vrchov. „V našej oblasti sa v južnom prúdení udržiava frontálne 
rozhranie, ktoré prinieslo výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej planine a do východného cípu 
Stolických vrchov, kde sme namerali za 24 hodín úhrn zrážok väčšinou 50-80 mm, v Nízkych Tatrách ojedinele aj 
viac - Magurka 90 mm, Demänovská Dolina - Jasná 101 mm,“ zhrnul na svojom Facebooku SHMÚ. 

Aktuálna vlna zrážok podľa SHMÚ už ustáva, no od juhu až juhozápadu sa blíži ďalšia a je spojená s tlakovou 
nížou, ktorej stred sa bude v najbližších hodinách presúvať po frontálnom rozhraní ďalej na sever. „Najviac zrážok 
prinesie na západné Slovensko, no vyššie úhrny sa opäť môžu vyskytnúť aj v okolí hôr na strednom Slovensku,“ 
varovali meteorológovia. 

Mimoriadna situácia v Ždiari 
Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo 

popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. Potvrdil to 
starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou. 

Silný vietor v noci z utorka na stredu pováľal na cesty v okolí podtatranskej obce Ždiar niekoľko desiatok 
stromov, na dvoch domoch poškodil strechu a padajúce vrcholky stromov poškodili aj elektrické vedenie. 

O obmedzení na ceste prvej triedy topky.sk informoval aj čitateľ, ktorý situáciu aj nafotil. „Momentálne je cesta 
medzi Ždiarom a Podspádami uzavretá,“ uviedol čitateľ krátko pred jedenástou večer. 

Zdroj: Tip čitateľa 
„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. 

Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj 
elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo 
stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a 
tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia 
boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
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Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, 
zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj 
na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad 
v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte 

v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na 
odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. 
Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
V Demänovskej Doline vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V 

obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. 
„Výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas 

monitorujeme, robia sa všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať 
ďalej,“ priblížila starostka. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia situácia je podľa 

riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej 
práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na Liptove. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
„Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 

miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,“ doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej doliny monitorujú aj hliadky PZ a dohliadajú na bezpečnosť v cestnej premávke. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
V Liptovskom Hrádku vyčíňal vietor, následky momentálne odstraňujú 
„Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 

spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,“ priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. 

Zdroj: liptovskyhradok.sk 
Turisti, pozor! Túry si naplánujte na iné dni 
Štátne lesy TANAPu na sociálnej sieti odporúčajú turistom, aby si túry naplánovali na iné dni. „Silný vietor, 

ktorý v oblasti Tatier avizovali meteorológovia, zasiahol počas noci najmä oblasť Tatranskej Javoriny a Ždiaru, 
stromy padali i na Orave. Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z 
Oravíc a Habovky. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a 
miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali na iné dni,“ uviedli štátne lesy. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
Biela pena na Hrone v Banskej Bystrici 
Obyvateľov Banskej Bystrice prekvapila biela pena na hladine Hrona. „Ihneď sme udalosť preverili a bolo 

zistené, že pena sa tvorí len od malého vodopádu v časti Uhlisko. Na tomto mieste sa voda mieša a spenená 
pokračuje ďalej,“ informovali na sociálnej sieti policajti. Túto udalosť pravdepodobne spôsobilo náhle zvýšenie 
prietoku a hladiny vplyvom dažďa. „Naďalej však tento jav monitorujeme,“ dodali muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred dažďom 
Výstraha 2. stupňa pred dažďom, ktorá nadobúda platnosť od dnešnej 18-tej hodiny do polnoci, platí pre 

nižšie uvedené regióny. Ojedinele sa v nich očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 až 100 mm. 
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita 
zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôraznil 
SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen 
Košický kraj: Rožňava 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
Výstraha 1. stupňa pred dažďom sa vzťahuje aj na nasledujúce okresy. 
Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok 
Banskobystrický kraj: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská 

Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča 
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín 
Hydrologické výstrahy 1., 2. i 3. stupňa 
Pre okresy Gelnica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňou z 

trvalého dažďa. Varovanie platí od 08:00 do štvrtka 14:00. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a 



nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia 
vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Hydrometeorologický ústav varuje aj regióny Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, v ktorých platí 

druhý výstražný stupeň. Povodne hrozia aj v okresoch Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Poprad, 
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, kde platí výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. 

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. 

Výstraha 1. a 2. stupňa pred vetrom na horách 
Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš. V 

menovaných okresoch sa na horách v polohách nad 1800 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý 
dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže 
dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). Stať sa tak môže od 16:00 do polnoci. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje SHMÚ. 
V Hnúšti zatopilo viaceré ulice 
Viaceré ulice v meste Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese zaplavila v stredu voda v dôsledku intenzívnych 

zrážok počas posledných dní. Pod vodou bolo aj priestranstvo na Francisciho ulici pred budovou mestského 
úradu. 

„Môže za to predovšetkým nezodpovedné lesné hospodárstvo. Mesto v tomto roku vyčistilo všetky svoje 
kanalizačné zberače a splnilo si svoje povinnosti, avšak pri tomto prítoku sa viac robiť nedá,“ uviedol na sociálnej 
sieti primátor Roman Lebeda. Okrem Francisciho ulice bola podľa miestnych obyvateľov vodou najviac 
zasiahnutá Jilemnického ulica. Živel vytopil aj niektoré pivnice rodinných domov v meste. 

V neďalekej obci Rimavská Baňa síce zrážky podľa starostky Eleny Polóniovej zatiaľ nespôsobili žiadne škody 
ani problémy, v pohotovosti sú však miestni dobrovoľní hasiči. „Keďže sa už vyjasňuje, hádam to najhoršie máme 
za sebou,“ povedala starostka. 

Prívalová voda v obci Mlynky dala o sebe vedieť 
Časť obce Mlynky zaplavila prívalová voda, úsek je len ťažko prejazdný, policajti sú na mieste a regulujú 

dopravu. Jazdíte opatrne a dávajte na seba pozor. 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
V obciach na strednom Slovensku vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili dnes do 14:00 v Banskobystrickom kraji v obciach Závadka nad 

Hronom, Vaľkovňa a Ratková v Breznianskom okrese a v obciach Mokrá Lúka a Muránska Dlhá Lúka v okrese 
Revúca. Ako informoval referent komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku Tomáš Januš, najhoršia 
situácia je v Závadke nad Hronom, kde zaplavilo rodinné domy na uliciach Športová, Paseka, Hronská a 
Partizánska, čistiarne odpadových vôd a na ulici Hronská došlo k zosuvu pôdy. „Dobrovoľní hasiči čerpajú vodu z 
pivníc rodinných domov,“ dodal referent s tým, že aj v obci Valkovňa boli ohrozené vodou rodinných domov. 

Zdroj: shmu.sk 
"V okrese Revúca v povodí rieky Muráň sa na mnohých miestach vyliala voda z brehov v neupravených 

úsekoch. V Muránskej Dlhej Lúke sa vylial bezmenný vodný tok a zaplavil časť obce vnútornými a svahovými 
vodami. V Mokrej Lúke sa vyliala voda z vodných tokov Proviantka, Rudlová, a Parobský, pričom došlo k 
zaplaveniu časti intravilánu obce – záhrady a pivnice domov,“ konkretizoval Januš a dodal, že hasiči zabezpečujú 
odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov. V obci Ratková došlo sa vylial vodný tok Turiec a voda zaplavila 
časti intravilánu obce (záhrady a rodinné domy) aj svahovými vodami. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. MIMORIADNA SPRÁVA Prekliaty deň pokračuje! Rieka pri Revúcej strhla tri 

ženy: Záchranári našli prvé telo 
[13.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASRVIDEO: TASR/Oliver Ondráš;FB/Štátne lesy TANAPu] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1838069/MIMORIADNA-SPRAVA-Prekliaty-den-pokracuje–Rieka-pri-Revucej-
strhla-tri-zeny–Zachranari-nasli-prve-telo 
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REVÚCA – Ani dôrazné varovania meteorológov pred povodňami z trvalého dažďa nepredišli tragédii. Tá sa 
stala dnes podvečer v Revúcej. Tri ženy mali zachraňovať zvieratá z útulku, pričom ich nešťastne stiahol silný 
prúd rieky Muránka. 

Polícia má ďalšiu mimoriadne smutnú správu. „Iba pred malou chvíľou bolo v rieke nájdené bezvládne telo 
ženy, ktorej totožnosť zatiaľ nepoznáme, po ďalších sa stále pátra,“ uviedli na svojej sociálnej sieti muži zákona. 
Na mieste pracujú policajti, ako aj ďalšie záchranné zložky. 

Zdroj: FB/Polícia SR 
„Viac informácií prinesieme neskôr,“ dodali policajti. Podľa ich informácií mali tri ženy zachraňovať zvieratá z 

útulku, keď ich nešťastne stiahol silný prúd rieky Muránka. 
Hasiči pátrajú po nezvestných osobách v rieke 
Na mieste zasahujú hasiči. „Momentálne sú hasiči dislokovaní v Revúcej pri vybreženej rieke Muránka, kde 

pátrajú po dvoch nezvestných osobách,“ uviedlo Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Jeho členovia 
vytvorili tri stanovištia, z ktorých postupne prehľadávajú vodný tok rieky. „Na mieste udalosti zasahujú potápači 
HaZZ, hasiči z Revúcej a Rimavskej Soboty a dobrovoľní hasiči z Jelšavy. Doposiaľ sa podarilo nájsť jednu 
osobu, u ktorej bol konštatovaný exitus,“ skonštatovali hasiči. 

Zdroj: FB/Polícia SR 
Pre okres Revúca od dnešného rána do zajtrajšieho popoludnia platí výstraha druhého stupňa pred povodňou 

z trvalého dažďa. „Vzhľadom na pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných 
hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom povodňovej 
aktivity,“ upozornil SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
VÝZVA: Máte videá či fotky z vyčíňania počasia vo vašom regióne? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk. 
V Tatrách fúkal extrémny vietor 
Mimoriadne silný vietor fúkal v utorok večer vo Vysokých Tatrách. „Rýchlosť vetra presiahla hodnotu 190 

km/h. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla úroveň víchrice,“ uviedol meteorologický portál iMeteo.sk. „Dôvodom je 
vysoký tlakový gradient (veľká zmena tlaku na relatívne malej horizontálnej vzdialenosti) medzi oblasťou nízkeho 
tlaku vzduchu na západ od nášho územia a tlakovou výšou nad západným Ruskom,“ dodal. 

Zdroj: FB/HZS 
Najsilnejšie poryvy vetra pozorovali na poľskej strane Vysokých Tatier. „Na stanici na Kasprovom vrchu 

namerali o medzi 21:50 a 22:00 náraz vetra o rýchlosti až 53,4 m/s, čo je v prepočte 192 km/h,“ spresnili 
meteorológovia. Tí na našich horách zaznamenali najsilnejší náraz vetra na Chopku o 17:50. Bolo to 115 km/h. 

Zdroj: FB/HZS 
Výdatné zrážky boli v posledný hodinách najmä v Nízkych Tatrách 
Meteorológovia zaregistrovali v uplynulých hodinách výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej 

planine a vo východnom cípe Stolických vrchov. „V našej oblasti sa v južnom prúdení udržiava frontálne 
rozhranie, ktoré prinieslo výdatné zrážky najmä v Nízkych Tatrách, Muránskej planine a do východného cípu 
Stolických vrchov, kde sme namerali za 24 hodín úhrn zrážok väčšinou 50-80 mm, v Nízkych Tatrách ojedinele aj 
viac - Magurka 90 mm, Demänovská Dolina - Jasná 101 mm,“ zhrnul na svojom Facebooku SHMÚ. 

Aktuálna vlna zrážok podľa SHMÚ už ustáva, no od juhu až juhozápadu sa blíži ďalšia a je spojená s tlakovou 
nížou, ktorej stred sa bude v najbližších hodinách presúvať po frontálnom rozhraní ďalej na sever. „Najviac zrážok 
prinesie na západné Slovensko, no vyššie úhrny sa opäť môžu vyskytnúť aj v okolí hôr na strednom Slovensku,“ 
varovali meteorológovia. 

Mimoriadna situácia v Ždiari 
Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo 

popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. Potvrdil to 
starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou. 

Silný vietor v noci z utorka na stredu pováľal na cesty v okolí podtatranskej obce Ždiar niekoľko desiatok 
stromov, na dvoch domoch poškodil strechu a padajúce vrcholky stromov poškodili aj elektrické vedenie. 

O obmedzení na ceste prvej triedy topky.sk informoval aj čitateľ, ktorý situáciu aj nafotil. „Momentálne je cesta 
medzi Ždiarom a Podspádami uzavretá,“ uviedol čitateľ krátko pred jedenástou večer. 

Zdroj: Tip čitateľa 
„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. 

Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj 
elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo 
stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a 
tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia 
boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, 

zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj 
na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad 
v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte 

v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na 
odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. 
Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš. 



Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
V Demänovskej Doline vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V 

obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. 
„Výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas 

monitorujeme, robia sa všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať 
ďalej,“ priblížila starostka. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia situácia je podľa 

riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Evy Krajčiovej 
práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na Liptove. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
„Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 

miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,“ doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej doliny monitorujú aj hliadky PZ a dohliadajú na bezpečnosť v cestnej premávke. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj 
V Liptovskom Hrádku vyčíňal vietor, následky momentálne odstraňujú 
„Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 

spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,“ priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. 

Zdroj: liptovskyhradok.sk 
Turisti, pozor! Túry si naplánujte na iné dni 
Štátne lesy TANAPu na sociálnej sieti odporúčajú turistom, aby si túry naplánovali na iné dni. „Silný vietor, 

ktorý v oblasti Tatier avizovali meteorológovia, zasiahol počas noci najmä oblasť Tatranskej Javoriny a Ždiaru, 
stromy padali i na Orave. Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z 
Oravíc a Habovky. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a 
miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali na iné dni,“ uviedli štátne lesy. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
Biela pena na Hrone v Banskej Bystrici 
Obyvateľov Banskej Bystrice prekvapila biela pena na hladine Hrona. „Ihneď sme udalosť preverili a bolo 

zistené, že pena sa tvorí len od malého vodopádu v časti Uhlisko. Na tomto mieste sa voda mieša a spenená 
pokračuje ďalej,“ informovali na sociálnej sieti policajti. Túto udalosť pravdepodobne spôsobilo náhle zvýšenie 
prietoku a hladiny vplyvom dažďa. „Naďalej však tento jav monitorujeme,“ dodali muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred dažďom 
Výstraha 2. stupňa pred dažďom, ktorá nadobúda platnosť od dnešnej 18-tej hodiny do polnoci, platí pre 

nižšie uvedené regióny. Ojedinele sa v nich očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 až 100 mm. 
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita 
zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôraznil 
SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen 
Košický kraj: Rožňava 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
Výstraha 1. stupňa pred dažďom sa vzťahuje aj na nasledujúce okresy. 
Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok 
Banskobystrický kraj: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská 

Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča 
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín 
Hydrologické výstrahy 1., 2. i 3. stupňa 
Pre okresy Gelnica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňou z 

trvalého dažďa. Varovanie platí od 08:00 do štvrtka 14:00. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a 
nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia 
vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Hydrometeorologický ústav varuje aj regióny Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, v ktorých platí 

druhý výstražný stupeň. Povodne hrozia aj v okresoch Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Poprad, 
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, kde platí výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. 

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. 



Výstraha 1. a 2. stupňa pred vetrom na horách 
Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš. V 

menovaných okresoch sa na horách v polohách nad 1800 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý 
dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže 
dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). Stať sa tak môže od 16:00 do polnoci. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje SHMÚ. 
V Hnúšti zatopilo viaceré ulice 
Viaceré ulice v meste Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese zaplavila v stredu voda v dôsledku intenzívnych 

zrážok počas posledných dní. Pod vodou bolo aj priestranstvo na Francisciho ulici pred budovou mestského 
úradu. 

„Môže za to predovšetkým nezodpovedné lesné hospodárstvo. Mesto v tomto roku vyčistilo všetky svoje 
kanalizačné zberače a splnilo si svoje povinnosti, avšak pri tomto prítoku sa viac robiť nedá,“ uviedol na sociálnej 
sieti primátor Roman Lebeda. Okrem Francisciho ulice bola podľa miestnych obyvateľov vodou najviac 
zasiahnutá Jilemnického ulica. Živel vytopil aj niektoré pivnice rodinných domov v meste. 

V neďalekej obci Rimavská Baňa síce zrážky podľa starostky Eleny Polóniovej zatiaľ nespôsobili žiadne škody 
ani problémy, v pohotovosti sú však miestni dobrovoľní hasiči. „Keďže sa už vyjasňuje, hádam to najhoršie máme 
za sebou,“ povedala starostka. 

Prívalová voda v obci Mlynky dala o sebe vedieť 
Časť obce Mlynky zaplavila prívalová voda, úsek je len ťažko prejazdný, policajti sú na mieste a regulujú 

dopravu. Jazdíte opatrne a dávajte na seba pozor. 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj 
V obciach na strednom Slovensku vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili dnes do 14:00 v Banskobystrickom kraji v obciach Závadka nad 

Hronom, Vaľkovňa a Ratková v Breznianskom okrese a v obciach Mokrá Lúka a Muránska Dlhá Lúka v okrese 
Revúca. Ako informoval referent komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku Tomáš Januš, najhoršia 
situácia je v Závadke nad Hronom, kde zaplavilo rodinné domy na uliciach Športová, Paseka, Hronská a 
Partizánska, čistiarne odpadových vôd a na ulici Hronská došlo k zosuvu pôdy. „Dobrovoľní hasiči čerpajú vodu z 
pivníc rodinných domov,“ dodal referent s tým, že aj v obci Valkovňa boli ohrozené vodou rodinných domov. 

Zdroj: shmu.sk 
"V okrese Revúca v povodí rieky Muráň sa na mnohých miestach vyliala voda z brehov v neupravených 

úsekoch. V Muránskej Dlhej Lúke sa vylial bezmenný vodný tok a zaplavil časť obce vnútornými a svahovými 
vodami. V Mokrej Lúke sa vyliala voda z vodných tokov Proviantka, Rudlová, a Parobský, pričom došlo k 
zaplaveniu časti intravilánu obce – záhrady a pivnice domov,“ konkretizoval Januš a dodal, že hasiči zabezpečujú 
odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov. V obci Ratková došlo sa vylial vodný tok Turiec a voda zaplavila 
časti intravilánu obce (záhrady a rodinné domy) aj svahovými vodami. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. V Tatrách vyhlásili MIMORIADNY stav! FOTO Sever zasiahla víchrica, ďalšie 

varovania meteorológov 
[13.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav–FOTO-Sever-zasiahla-vichrica–
dalsie-varovania-meteorologov 

 
 

SLOVENSKO – Na hrebeňoch Tatier zúril extrémny vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 
vydal tretí výstražný stupeň. Očakával, že v utorok večer v nárazoch dosiahne rýchlosť až 180 kilometrov za 
hodinu. Meteorológovia napokon namerali rýchlosť cez 190 km/h. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v 
obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne 
komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. SHMÚ aj dnes varuje pred vetrom, dažďom i povodňami 

VÝZVA: Máte videá či fotky z vyčíňania počasia vo vašom regióne? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk. 
V Tatrách fúkal extrémny vietor 
Mimoriadne silný vietor fúkal v utorok večer vo Vysokých Tatrách. „Rýchlosť vetra presiahla hodnotu 190 

km/h. Priemerná rýchlosť vetra dosiahla úroveň víchrice,“ uviedol meteorologický portál iMeteo.sk. „Dôvodom je 

https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav--FOTO-Sever-zasiahla-vichrica--dalsie-varovania-meteorologov
https://www.topky.sk/cl/10/1838069/V-Tatrach-vyhlasili-MIMORIADNY-stav--FOTO-Sever-zasiahla-vichrica--dalsie-varovania-meteorologov


vysoký tlakový gradient (veľká zmena tlaku na relatívne malej horizontálnej vzdialenosti) medzi oblasťou nízkeho 
tlaku vzduchu na západ od nášho územia a tlakovou výšou nad západným Ruskom,“ dodal. 

Zdroj: FB/HZS 
Najsilnejšie poryvy vetra pozorovali na poľskej strane Vysokých Tatier. „Na stanici na Kasprovom vrchu 

namerali o medzi 21:50 a 22:00 náraz vetra o rýchlosti až 53,4 m/s, čo je v prepočte 192 km/h,“ spresnili 
meteorológovia. Tí na našich horách zaznamenali najsilnejší náraz vetra na Chopku o 17:50. Bolo to 115 km/h. 

Zdroj: FB/HZS 
Mimoriadna situácia v Ždiari 
Mimoriadnu situáciu vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar pod Belianskymi Tatrami. Dôvodom je množstvo 

popadaných stromov, ktoré zatarasili miestne komunikácie aj hlavnú cestu I/66 v smere na Poľsko. Potvrdil to 
starosta obce Pavel Bekeš s tým, že hlavný ťah na Tatranskú Javorinu sa podarilo sprejazdniť pred 3. hodinou. O 
obmedzení na ceste prvej triedy topky.sk informoval aj čitateľ, ktorý situáciu aj nafotil. „Momentálne je cesta 
medzi Ždiarom a Podspádami uzavretá,“ uviedol čitateľ krátko pred jedenástou večer. 

Zdroj: Tip čitateľa 
„Vietor začal fúkať už v utorok (12. 11.) poobede, ale to padlo len niekoľko menších stromov či konárov. 

Zhoršovať sa to začalo večer, najviac stromov padlo v okolí obecnej časti zvanej Príslop, kde poškodili aj 
elektrické vedenie, a Podspády a Tatranská Javorina tak ostali bez prúdu. Potom začalo padať väčšie množstvo 
stromov aj na hlavnú cestu a tu u nás v Ždiari, v smere do Monkovej doliny, popadalo asi 30 stromov na cestu a 
tam je to stále neprejazdné,“ priblížil situáciu Bekeš s tým, že dobrovoľní i profesionálni hasiči, ako i miestni ľudia 
boli v teréne prakticky počas celej noci a v prácach na odstraňovaní škôd pokračujú aj teraz. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Starosta odhaduje, že škody na majetku budú vysoké, pretože stromy poškodili drôty elektrického vedenia, 

zábradlia, vyvrátené sú viaceré smerové tabule a niektorým obyvateľom poškodili aj domy. „Škody budú veľké aj 
na lesných porastoch, veľmi veľa stromov podľahlo náporu vetra, čo som mal možnosť skontrolovať, tak napríklad 
v okolí materskej škôlky je takmer všetko zvalené,“ doplnil Bekeš. 

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš 
Dodal, že momentálne je naďalej neprejazdná cesta len do Monkovej doliny, tú by chceli sprevádzkovať ešte 

v doobedňajších hodinách. Bez elektriny ostalo lokálne niekoľko domov v obci, postupne však pracujú na 
odstránení porúch. „Situáciu s odstraňovaním následkov kalamity nám dosť komplikuje dážď, ktorý neustáva. 
Uvidíme, ako sa to vyvinie cez deň,“ dodal na záver Bekeš. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
V Demänovskej Doline vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity 
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V 

obci aktuálne zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. „Výstrahy 
Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas monitorujeme, 
robia sa všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,“ priblíži la 
starostka. Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia situácia je 
podľa riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši Evy 
Krajčiovej práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na 
Liptove. „Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 
miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,“ doplnila Krajčiová. 

Turisti, pozor! Túry si naplánujte na iné dni 
Štátne lesy TANAPu na sociálnej sieti odporúčajú turistom, aby si túry naplánovali na iné dni. „Silný vietor, 

ktorý v oblasti Tatier avizovali meteorológovia, zasiahol počas noci najmä oblasť Tatranskej Javoriny a Ždiaru, 
stromy padali i na Orave. Neprejazdná bola cesta medzi Zubercom a Zverovkou, popadané stromy hlásili aj z 
Oravíc a Habovky. Najlepšie obišla centrálna časť Tatier, ktorú, zdá sa, vietor obišiel. Keďže stále silno prší a 
miestami fúka, turistom odporúčame, aby si túry naplánovali na iné dni,“ uviedli štátne lesy. 

Zdroj: FB/Štátne lesy TANAPu 
Biela pena na Hrone v Banskej Bystrici 
Obyvateľov Banskej Bystrice prekvapila biela pena na hladine Hrona. „Ihneď sme udalosť preverili a bolo 

zistené, že pena sa tvorí len od malého vodopádu v časti Uhlisko. Na tomto mieste sa voda mieša a spenená 
pokračuje ďalej,“ informovali na sociálnej sieti policajti. Túto udalosť pravdepodobne spôsobilo náhle zvýšenie 
prietoku a hladiny vplyvom dažďa. „Naďalej však tento jav monitorujeme,“ dodali muži zákona. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred dažďom 
Výstraha 2. stupňa pred dažďom, ktorá nadobúda platnosť od dnešnej 18-tej hodiny do polnoci, platí pre 

nižšie uvedené regióny. Ojedinele sa v nich očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 70 až 100 mm. 
„Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita 
zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôraznil 
SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen 
Košický kraj: Rožňava 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
Výstraha 1. stupňa pred dažďom sa vzťahuje aj na nasledujúce okresy. 
Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok 



Banskobystrický kraj: Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská 

Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča 
Žilinský kraj: Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Tvrdošín 
Hydrologické výstrahy 1., 2. i 3. stupňa 
Pre okresy Gelnica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňou z 

trvalého dažďa. Varovanie platí od 08:00 do štvrtka 14:00. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a 
nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia 
vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Hydrometeorologický ústav varuje aj regióny Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, v ktorých platí 

druhý výstražný stupeň. Povodne hrozia aj v okresoch Tvrdošín, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Poprad, 
Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, kde platí výstraha prvého stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. 

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. 

Výstraha 1. a 2. stupňa pred vetrom na horách 
Výstraha druhého stupňa je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš. V 

menovaných okresoch sa na horách v polohách nad 1800 m miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý 
dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra môže 
dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). Stať sa tak môže od 16:00 do polnoci. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ varuje SHMÚ. 
[Späť na obsah] 

 
 

38. V nominácii florbalistiek SR na MS v Neuchateli figuruje 12 legionárok 
[13.11.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-nominacii-florbalistiek-sr-na-ms-v-neuchateli-figuruje-12-legionarok-
cl720023.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Tréner slovenskej florbalovej reprezentácie žien Michal Jedlička oznámil 

nomináciu na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa od 7. do 15. decembra 2019 uskutočnia vo švajčiarskom 
Neuchateli. Vo výbere figuruje dvanásť legionárok, najviac hráčok dodala česká extraliga - deväť. Nomináciu 
zverejnil Slovenský zväz florbalu (SZFB). 

Slovenky si postup na svetový šampionát vybojovali na začiatku roka na kvalifikačnom turnaji v Trenčíne. 
Vďaka piatemu miestu z MS 2017 v Bratislave, čo je historicky najlepšie umiestnenie ženskej reprezentácie SR, 
poskočili vo svetovom rebríčku na šiestu priečku. Účinkovanie na MS 2019 tak začnú v jednej z dvoch 
výkonnostne silnejších skupín. V B-skupine postupne narazia na obhajkyne titulu Švédky, Lotyšky a Češky. 

Z A- a B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach pôjdu do štvrťfinále 
priamo, krajiny na 3. a 4. mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play off s 
najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny. 

Nominácia SR na MS vo Švajčiarsku (7. - 15. decembra 2019): 
Brankárky: Karolína Krištofová (Florbal Židenice/ČR), Jana Dupčáková (FBC Ostrava/ČR) 
Obrankyne: Alžbeta Ďuríková (SC Classic/Fín.), Katarína Klapitová (Piranha Chur/Švaj.), Lenka Lenčešová 

(ŠK 98 Pruské), Viktória Grossová (FBC Ostrava/ČR), Klaudia Robová (FBC Predator Sabinov) 
Útočníčky: Denisa Papierniková (NTS FK-ZŠ Nemšová), Alexandra Faktorová (FBK Kysucké Nové Mesto), 

Denisa Ferenčíková (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Barbora Gáborová (ŠK 98 Pruské), Andrea Šidlová (1. SC 
Tempish Vítkovice/ČR), Linda Pudišová (FBK Kysucké Nové Mesto), Jana Trošková (1. SC Tempish 
Vítkovice/ČR), Paulína Hudáková (FBC Ostrava/ČR), Sára Adamcová (Kométa Spišská Nová Ves), Michaela 

Šponiarová (SC Classic/Fín.), Kristína Belicová (Florbal Chodov/ČR), Klára Grossová (Kométa Spišská Nová 
Ves), Kristína Hudáková (FBC Ostrava/ČR) 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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39. Meteorológovia varujú pred povodňami 
[13.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/162283/meteorologovia-varuju-pred-povodnami/ 

 
 

Streda bude upršaná, na viacerých miestach hrozia povodne. 
Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 

pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého 

stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 
SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 

výstrahy tretieho stupňa. „Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,“ uviedli meteorológovia. 

Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami. 
Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 
Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého stupňa. Vývoj 

hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Meteorológovia varujú pred dažďom aj povodňami 
[13.11.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22258724/meteorologovia-varuju-pred-dazdom-aj-povodnami.html 

 
 

Výstrahy pred dažďom platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
BRATISLAVA. Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 

vydal výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého 

stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 
Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 
Súvisiaci článokVytrvalý dážď rozvodnil rieky na východe, dosiahli povodňové stupne Čítajte 
SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 

výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 

Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami. 
Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 
Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého stupňa. Vývoj 

hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
[Späť na obsah] 

 
 

41. Streda bude v celej SR upršaná, na viacerých miestach hrozia povodne 
[13.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy 1. stupňa, 

pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy 2. stupňa. 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa, 
pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. SHMÚ na stredu varuje aj 
pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. 
“Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín 
na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej 
aktivity,” uviedli meteorológovia. Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý 
stupeň výstrahy pred povodňami. Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch 
Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia 

výstrahy prvého stupňa. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. Okrem toho SHMÚ 
vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a 
väčšine okresov Žilinského kraja. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Streda bude v celej SR upršaná, na viacerých miestach hrozia povodne 
[13.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého 

stupňa, pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. 
SHMÚ na stredu varuje aj pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia 

výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad 
vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 
stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 

Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý stupeň výstrahy pred povodňami. 
Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, 
Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia výstrahy prvého stupňa. Vývoj 

hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. 
Okrem toho SHMÚ vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská 

Bystrica, Brezno, Poprad a väčšine okresov Žilinského kraja. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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43. Vytrvalý dážď rozvodnil rieky na východe, dosiahli povodňové stupne 
[13.11.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22258709/vytrvaly-dazd-rozvodnil-rieky-na-vychode-dosiahli-povodnove-
stupne.html 

 
 

Výdatne pršať má celú stredu. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Výdatné dažde, ktoré zasiahli časť východného Slovenska v noci na stredu, budú 

pokračovať podľa predpovedí po celý deň. 
V súvislosti s množstvom zrážok, ktoré spadli od začiatku novembra, sú povodia pomerne nasýtené a v stredu 

sa dvihli hladiny viacerých riek na východe na úrovne povodňovej aktivity (PA). 
Zlá situácia na HnilciSúvisiaci článokV Ždiari vyhlásili pre popadané stromy mimoriadnu situáciu Čítajte 

https://www.24hod.sk/streda-bude-v-celej-sr-uprsana-na-viacerych-miestach-hrozia-povodne-cl719983.html
https://www.24hod.sk/streda-bude-v-celej-sr-uprsana-na-viacerych-miestach-hrozia-povodne-cl719983.html
https://korzar.sme.sk/c/22258709/vytrvaly-dazd-rozvodnil-rieky-na-vychode-dosiahli-povodnove-stupne.html
https://korzar.sme.sk/c/22258709/vytrvaly-dazd-rozvodnil-rieky-na-vychode-dosiahli-povodnove-stupne.html


Podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu bola v stredu ráno o 8.30 hodine na najvyššom, 
treťom stupni PA rieka Hnilec v Stratenej (143 cm, stúpa). Vo Švedlári bol Hnilec na 1. stupni PA (248 cm, stúpa). 

Druhý povodňový stupeň bol na Dobšinskom potoku v Dobšinej (121 cm, stúpa). 
Prvý stupeň povodňovej aktivity je aj na Hornáde v Kysaku, Košiciach a v Ždani, tu však výšku hladiny 

ovplyvňuje regulované vypúšťanie vody z nádrže Ružín a hladiny mierne klesajú. 
Výstrahy pred dažďom a povodňami 
SHMÚ zároveň vydal na viacerých miestach výstrahy pred povodňami a trvalým dažďom. 
Najvyšší, tretí stupeň výstrahy pred povodňami platí na stredu pre okres Gelnica, až do štvrtka popoludnia je 

výstraha druhého stupňa. 
Tá platí v rovnakom čase na druhom stupni pre okresy Rožňava a Revúca, výstraha prvého stupňa je 

vyhlásená pre okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok a Poprad. 

Výstraha pred dažďom platí v stredu do polnoci. Druhý stupeň výstrahy je v okresoch Rožňava, Revúca a 
Poprad. Úhrny zrážok za 24 hodín tu môžu dosiahnuť až 100 mm. 

Prvý stupeň výstrahy je v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča a Kežmarok. 
[Späť na obsah] 

 
 

44. Slovensko bičuje dážď a vietor, 3600 domácností je bez elektriny 
[13.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Hasiči zasahujú v Demänovskej doline. Foto: Polícia Žilinský kraj 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy 1. stupňa, 

pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy 2. stupňa. 
,aktualizované 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Streda má byť na celom Slovensku upršaná, Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch až do polnoci. 
Zatiaľ čo pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj meteorológovia vydali výstrahy prvého stupňa, 
pre Banskobystrický, Prešovský, Košický a Žilinský kraj platia výstrahy druhého stupňa. SHMÚ na stredu varuje aj 
pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. 
“Vzhľadom na očakávaný a pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín 
na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej 
aktivity,” uviedli meteorológovia. Na rieke Slaná v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava platí druhý 
stupeň výstrahy pred povodňami. Rovnako na hornom Hrone v okrese Brezno. Povodne hrozia aj v okresoch 
Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Poltár, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves a Levoča, platia 

výstrahy prvého stupňa. Vývoj hydrologickej situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať. Okrem toho SHMÚ 
vydal výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a 
väčšine okresov Žilinského kraja. Demänovská Dolina 13. novembra (TASR) – Tretí stupeň povodňovej aktivity 
vyhlásila v stredu ráno starostka Demänovskej Doliny Ľubomíra Klepáčová. V obci aktuálne zasahujú 
profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Podľa starostky hrozí vybreženie potoka. “Výstrahy Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naplnili, intenzívne prší. Situáciu celý čas monitorujeme, robia sa 
všetky protipovodňové opatrenia. Dážď zatiaľ neustáva, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej,” priblížila 
Klepáčová pre TASR. Silné dažde dvíhajú hladiny aj viacerých ďalších vodných tokov na Liptove. Najkritickejšia 
situácia je podľa riaditeľky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši 
Evy Krajčiovej práve v Demänovskej Doline, tretí povodňový stupeň však vyhlásili v ďalších piatich obciach na 
Liptove. “Problémy hlásia aj z Liptovského Jána. Potok v Demänovskej Doline sa zatiaľ nevylial, no na niektorých 
miestach je to na hrane. Robíme opatrenia, voda však stále stúpa a dosť rýchlo,” doplnila Krajčiová. Situáciu v 
okolí Demänovskej Doliny monitorujú aj hliadky Policajného zboru, ktoré zároveň dohliadajú na bezpečnosť v 
cestnej premávke. “Silné dažde dvíhajú hladiny vodných tokov na Liptove, pričom na niektorých miestach hrozí 
zaplavenie ciest,” informovali policajti na sociálnej sieti. SHMÚ na stredu varuje pred povodňami. V okresoch 
Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Gelnica platia výstrahy tretieho stupňa. “Vzhľadom na očakávaný a 
pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia. 
Intenzívny dážď sprevádzaný silným vetrom napáchal v uplynulých hodinách v Liptovskom Hrádku viaceré škody. 
Na ich odstránení pracujú zamestnanci Odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. 
“Spadnutý strom poškodil verejné osvetlenie pred vstupom do arboréta zo strany od polikliniky. Veľký konár 
spadol aj na ulici Pod lipami. Vo viacerých lokalitách sme odstraňovali popadané konáre. Naprávali sme aj 
niekoľko kontajnerov, ktoré odfúkol silný vietor,” priblížil vedúci odboru technických služieb Roman Beňo. Mesto 
informácie zverejnilo v stredu dopoludnia na oficiálnej webovej stránke. Spoločnosť Východoslovenská 
distribučná (VSD) zaznamenala v noci na stredu na svojom distribučnom území, najmä v okrese Poprad, výpadky 
v distribúcii elektriny v niekoľkých stovkách domácností. „Dôvodom bol silný vietor na horách, kde je výstraha 
tretieho stupňa, ale takisto dážď, pre ktorý platí výstraha druhého stupňa. Tieto nepriaznivé poveternostné 
podmienky spôsobili, že na elektrické vedenia spadli stromy, potrhali vodiče a poškodili izolátory,“ informovala 

https://www.teraz.sk/slovensko/streda-bude-v-celej-sr-uprsana-na-via/429728-clanok.html


Andrea Forbergerová z VSD. Celkovo bolo v najkritickejšom čase nezásobených približne 3600 odberných miest. 
Pracovníci VSD okamžite začali s vymedzovaním porúch a do terénu nastúpili pohotovostné zložky, aby odstránili 
následky vplyvov počasia. „Najvážnejšiu poruchu z pohľadu obyvateľstva na napäťovej hladine NN - nízke 
napätie - sme zaznamenali v obci Malá Frankovka, kde došlo až k poškodeniu podperných bodov, teda stĺpov a 
vodičov. Niektoré vodiče totiž spadli až na cestu,“ upozornila Forbergerová. Aktuálne sa podarilo obnoviť 
distribúciu elektriny do viac ako 82 percent odberných miest. V prípade zostávajúcich nezásobených častí obcí 
ako Tatranská Javorina, Lysá Poľana, Podspády a Ždiar, VSD intenzívne pracuje na obnovení dodávky elektriny. 
Pre silný vietor vyhlásili v noci na stredu v obci Ždiar mimoriadnu situáciu. Cesta I/66 smerom na Poľsko bola 
niekoľko hodín neprejazdná. Obyvatelia neďalekej Tatranskej Javoriny sú bez elektriny už od utorkového (12. 11.) 
večera. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Názor. Podozrivé dotácie na podporu zhodnocovania odpadov 
[13.11.2019; odpady-portal.sk; Publicistika; 00:00; Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve] 
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odpadov.aspx 

 
 

Pridelenie dotácií na tento projekt pripomína neslávne známu starú kauzu. 
Nedávno bola zverejnená informácia o projekte „Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu 

zmesového komunálneho odpadu“, ktorú bude budovať spoločnosť Hinkom s.r.o. v oblasti obce Hincovce pre 
širšiu oblasť obcí v regióne miest Krompachy a Spišské Vlachy v celkovej výške investície 4.199.848, 00 EUR. 

Ako sa spomína v zámere, hlavným cieľom navrhovaného projektu je: Zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie s následnou minimalizáciou objemu komunálneho 
odpadu ukladaného na skládku. 

Cieľová skupina sú obyvatelia miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Beharovce, 
Bystrany, Granč - Petrovce, Hincovce, Hrišovce, Kaľava, Kolinovce, Olcnava, Olšavka, Richnava, Slatvina, 
Slovinky, Vojkovce, Žehra, Margecany, Kľuknava, Gelnica, Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Žakarovce, 
Studenec, Bijacovce, Pongrácovce, Dúbrava, Korytné, Ordzovany, Poľanovce, Prakovce, Helcmanovce, Jablonov 
a Spišská Nová Ves. 

Nikto nemá nič proti zámerom odkloniť zmesový komunáony odpad zo skládok odpadov. Na danom zámere 
by nebolo nič zlé, lenže spoločnosť vznikla v roku 2017 a v roku 2018 získala dotáciu 2.309.916,25 eur a do 
dnešného nevykázala žiadnu ekonomickú činnosť (Zdroj: Finstat.sk). 

Naviac, na danú technológiu doposiaľ nebolo vydané žiadne povolenie v zmysle IPKZ, keďže sa bude 
nakladať so zmesovým komunálnym odpadom v objeme 20.000 ton/rok a dopátrať sa povolenia od OÚ ŽP je tiež 
problematické… 

Komisia zložená z pracovníkov a poradcov MŽP SR (p. Ďuračka, p. Koco, p. Záhorský, p. Špalková, p. 
Gojdičová, p. Masničáková) bola v zmysle procesov schvaľovania žiadostí z EÚ fondov menovaná ako Odborní 
hodnotitelia. 

Rovnako nechceme znevažovať odbornosť daných pracovníkov, no nie je nám jasné, ako mohla byť pridelená 
tak vysoká dotácia spoločnosti, ktorá nevlastní žiadny majetok, má základné imanie (ZI) 5.000 eur (www.orsr.sk), 
nemá žiadne tržby a naviac, 2/3 akcionárom je súkromná spoločnosť (zo ZI 3.300 eur vlastní spoločnosť 
Cleanmet, s.r.o. podnikateľa p. Kováča, figurujúceho podľa ORSR v niekoľko desiatkach spoločnostiach) a len 
1/3 vo firme má spoločnosť, ktorá je založená vyššie spomínanými obcami a mestami (spoločnosť Ekover, s.r.o. 
vo výške 1.700 eur). 

Na záver len môžeme konštatovať, že pridelené financie na daný projekt nám nápadne pripomínajú paralelu s 
kauzou „Black Cygnus – Čierna labuť“ z roku 2012, kedy sa prostriedky zo EÚ fondov tesne pred voľbami rozdelili 
na „špecifické projekty“, ktoré boli následné vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní. 

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) 
Pozn. red.: Článok je názorovým príspevkom zaslaným redakcii. Postoje prezentované v ňom môžu, ale 

nemusia vyjadrovať názor redakcie Odpady-portal.sk. 
[Späť na obsah] 
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