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1. Pred smrtiacim vírusom vás neochránia 
[30.01.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 6,7; mh;dp] 

 
 

Slováci vybrakovali lekárne: Po rúškach na tvár sa len tak „zaprášilo“ +++ Kupujeme ich však zbytočne 
bratislava/ košice - Slováci sa boja o svoje zdravie. Dôsledkom je aj to, že z rúšok sa v posledných dňoch stal 

nedostatkový tovar. Viaceré lekárne hlásia vypredané zásoby, problém majú aj s doobjednávaním ďalších kusov. 
Ako táto zdravotnícka pomôcka pomáha pred ochoreniami? 

Strach z nebezpečného vírusu z Ázie a šíriaca sa chrípková epidémia, ktorá už na našom území pozatvárala 
niekoľko škôl. Tieto hrozby spôsobili, že rúška v lekárňach už nekúpite. Lekárne takýto záujem prekvapil, 
jednorazové masky na tvár sa predávajú ako teplé rožky. „Bežne sme predávali tak 50 kusov týždenne. 
Momentálne máme vypredané všetky zásoby a ani sa nedajú doobjednať. Myslím si, že panika je zbytočná. 
Chápem ľudí, ktorí sa chystajú vycestovať do tých krajín, ale u nás to ešte nie je potrebné,“ vysvetlila laborantka 
Jana (26). S objednávaním ďalších rúšok má väčšina lekární problém, výrobcovia nestíhajú vyrábať. „Nám sa 
podarilo ešte objednať 300 kusov a 150 z nich zmizlo v priebehu hodiny. Zákazníci to berú po 5, po 10 kusov, 
jeden pán včera bral 100 kusov,“ prezradila farmaceutka Zuzka (27). Dôvodom je vraj najmä strach zo smrtiaceho 
vírusu. „Ľudia bláznia! Kupujú ich, lebo sa boja, že k nám príde koronavírus,“ povedala farmaceutka Anna (64). V 
Košiciach sú rúška a vakcíny proti chrípke beznádejne vypredané, rovnako aj v Michalovciach, Trebišove, 
Spišskej Novej Vsi a Rožňave. Nekúpite ich ani v Kráľovskom Chlmci a dokonca ani vo Veľkých Kapušanoch. V 

obci Bidovce v okrese Košice-okolie vakcínu síce nemali, ale rúška ešte áno. „Dôležitejšie je však dodržiavať 
hygienu, hlavne rúk, keďže sa chytáme tváre, úst, nosa, potravín,“ prezradila Natália (18). „Nemyslím si, že je 
správne skupovať rúška, keďže jeden človek nejaké obrovské množstvo nespotrebuje, a to, čo mu doma leží, by 
vedel využiť niekto iný“, vyjadril sa Kevin (19). Rúška spravidla poskytujú ochranu pred kvapôčkovou infekciou. 
„Ľudia skupujú rúška zbytočne,“ poznamenal skúsený košický lekárnik, ktorý si želal ostať v anonymite. „Tie ich 
nedokážu bezpečne ochrániť pred chrípkou, nieto ešte pred koronavírusom. Jednoducho nepriliehajú tesne k 
tvári, a preto nezabránia, aby človek vdýchol nebezpečnú látku rozptýlenú v ovzduší. Oveľa lepší je respirátor 
alebo špeciálna maska, hoci si neviem dosť dobre predstaviť, ako by to potom vyzeralo v našich uliciach,“ 
konštatoval lekárnik. Celoplošná epidémia chrípky na Slovensku zatiaľ nehrozí. Aktuálne odborníci 
zaznamenávajú lokálne epidémie chrípky v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. „Predpokladá sa, že 
chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia bude ešte narastať. V tomto období je to očakávaným javom. 
Preto celoštátna chrípková epidémia ešte môže vypuknúť. Bude to však závisieť od krivky chorobnosti v 
nasledujúcich týždňoch,“ poznamenal Ján Mikas. mh, dp, FOTO: mh, dp 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Starostka o stavbe priehrady: Žijeme s týmto problémom už vyše 50 rokov 
[30.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; MICHAL FRANK] 

 
 

OBYVATELIA TICHÉHO POTOKA SÚ PROTI PLÁNOVANÉMU ZÁMERU 
Proti výstavbe vodnej nádrže bojovala starostka spolu s obyvateľmi Tichého Potoka už pred rokmi a teraz je 

táto problematika znovu na stole. 
TICHÝ POTOK. Prešlo zhruba štvrťstoročie a akoby sa nič nezmenilo. Starostkou malej dediny Tichý Potok v 

Sabinovskom okrese je stále Ľubica Džugánová (KDH), len už nie je najmladšou starostkou na Slovensku a volá 
sa Zdravecká. Téma číslo jedna v dedinke na hornej Toryse však ostala nezmenená. Je ňou výstavba 
vodárenskej nádrže. Proti priehrade bojovala starostka spolu s obyvateľmi Tichého Potoka už pred rokmi a teraz 



je táto problematika znovu na stole. Zámer na výstavbu vodárenskej nádrže (VN) Tichý Potok podal štátny podnik 
Vodohospodárska výstavba. Ukončilo sa správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(EIA) a štát by chcel začať stavať čo najskôr, hoci o termínoch zatiaľ nehovorí. Známy je predpokladaný termín 
výstavby a to zhruba päť rokov. 

Názory sa rôznia 
Nápad postaviť na hornej Toryse vodárenskú nádrž ako zdroj pitnej vody má svojich zástancov i odporcov. 

Podľa ministerstva i vodární by takáto priehrada pomohla v budúcnosti riešiť problémy s pitnou vodou na 
východnom Slovensku. Proti sú ochranári. Michal Kravčík zo združenia Ľudia a voda tvrdí, že predkladatelia 
zámeru sa „mentálne zasekli“, takáto priehrada patrí do minulého storočia a napácha viac škôd než úžitku. 

Ako sa na obnovený zámer postaviť VN Tichý Potok pozerajú v samotnej obci, ktorej sa výstavba najviac 
dotkne? 

Zhovárali sme sa o tom so starostkou Ľubicou Zdraveckou. Štát oprášil myšlienku postaviť vodárenskú nádrž 
Tichý Potok. 

Ako to hodnotíte? 
„Negatívne, pretože sa zámer výstavby vodnej nádrže po rokoch znova otvára. Východ Slovenska netrpí 

nedostatkom pitnej vody a doteraz nie sú dostatočne využité kapacity vodného diela Starina. Na tento zdroj sa 
nenapojili všetky plánované sídla a verejné vodovody chýbajú v niektorých obciach úplne. V regióne hornej 
Torysy sa nevyužívajú na maximum jestvujúce vodné zdroje - podzemné zdroje Vyšný Slavkov a Brezovica a 
povrchový zdroj Tichý Potok.“ Nie je to nová iniciatíva, vy ste proti tomu už viac ako dve dekády. Čo hovoríte na 
to, že otázka je opäť otvorená a reálna? „Inžiniersko-geologický prieskum pre výstavbu vodárenskej nádrže v 
údolí rieky Torysa sa začal už v roku 1969. Na verejnej schôdzi v Tichom Potoku bolo obyvateľom oznámené, že 
obec bude vysťahovaná, že si môžu hľadať nové domovy. Mnohé rodiny sa naozaj vysťahovali a pre stavebnú 
uzáveru sa nové domy stavať nemohli. S malými prestávkami pokračoval inžiniersko-geologický prieskum do roku 
1979. Pri posudzovaní zátopy nádrže sa narazilo na problém stability svahov, kde boli zistené rozsiahle zosuvy. V 
rokoch 1991 1995 sa robili ďalšie geologické prieskumy a pokusy, ktoré potvrdili veľké priesaky. Myšlienka stavby 
priehrady vtedy narazila na veľký odpor obyvateľov a verejnosti.“ 

Prečo nesúhlasíte s výstavbou nádrže? 
„Žijeme s týmto problémom viac ako 50 rokov. Je to pre ľudí v našej obci, ale aj v ostatných dotknutých 

obciach veľmi traumatizujúce, pretože tento stav prináša mnohé obmedzenia, bráni ekonomickému rozvoju 
celého regiónu. Neustále žijeme v neistote, chceli by sme pripraviť stavebné pozemky na novú výstavbu, ale kto 
by chcel bývať pod 60 metrov vysokým priehradným múrom? Neustále upozorňujeme na to, že stavať priehradu v 
blízkosti jaskýň je veľmi nebezpečné. Aj v poslednom zámere Vodohospodárskej výstavby, š. p., ktorý teraz 
zverejnila, sa uvádza, že flyšové horniny sú rozpukané a vysoko priepustné. Skalné horniny by bolo potrebné 
injektovať až do hĺbky 76 metrov a bol by nutný ďalší geologický prieskum.“ 

Aké sú postoje ľudí v obci? 
„Ľudia, ktorí tu žijú, vedia, že tieto hory sú deravé ako ementál. Vedia, akú silu tu má voda, a že voči prírode 

treba mať veľký rešpekt. Napokon, na základe podnetov od ľudí začali robiť jaskyniari prieskum a doteraz už 
zdokumentovali mnohé jaskyne. Nie je ale preskúmané, koľko takýchto jaskynných priestorov sa v tomto území 
môže ešte nachádzať. Obyvatelia obcí sa obávajú možnej hroziacej katastrofy vplyvmi priesakov, ktoré by mohli 
spôsobiť rozsiahle škody nielen na samotnej vodnej nádrži Tichý Potok, ale aj na majetku obce i obyvateľov obcí 
na hornej Toryse. Vodná nádrž v Tichom Potoku by ekonomicky znevýhodňovala obyvateľov obcí, pričom by sa 
zastavil rozvoj obcí a postupne by došlo k vyľudňovaniu nielen obce Tichý Potok, ale aj obcí v celom regióne.“ 
Netýka sa to len vašej obce. „Chcem ešte podotknúť, že je prezentované, že sa stavba vodnej nádrže týka len 
Tichého Potoka a siedmich obcí v okolí stavby, ale v zámere je uvedené, že stavebný kameň bude dovážaný z 
lomu Maglovec v katastrálnom území obce Vyšná Šebastová, teda 55 kilometrov (km) od Tichého Potoka a 
štrkopiesok z Orlova, okres Stará Ľubovňa, vzdialeného 35 km. Dotknutými obcami budú všetky obce na tejto 
trase v okresoch Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Denná intenzita dopravy počas výstavby vodnej nádrže sa 
odhaduje na úrovni 560 vozidiel. Doba výstavby sa predpokladá na 5 rokov. Považujem to pri dnešnom stave 
dopravy za hotovú katastrofu, keďže rozšírenie komunikácie je navrhované až pred obcou Tichý Potok.“ 

Termín začiatku správneho konania bol určený na 9. 12. 2019, podľa kritikov zámeru nebolo preto počas 
sviatkov dosť času na pripomienkovanie. Je to podľa vás tak? 

„Vodohospodárska výstavba, š. p., predložila zámer ministerstvu životného prostredia 9. 12. 2019. 
Ministerstvo zverejnilo na stránke enviroportal.sk zámer výstavby vodnej nádrže Tichý Potok 19. 12. 2019. 
Dotknuté obce, teda aj naša, dostala písomný materiál poštou začiatkom januára 2020.“ 

Dávali ste voči tomu pripomienky? 
„Áno, na základe pripomienok občanov sme spoločne so starostami obcí nad plánovanou vodnou nádržou 

(Torysky, Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica a Brutovce) zaslali ministerstvu životného prostredia žiadosť o 
zrušenie prípravy na výstavbu vodnej nádrže v Tichom Potoku.“ 

Michal Kravčík predniesol alternatívu menších nádrží a vodozádržných prehrádzok v horskom teréne. Je to 
pre vás prijateľnejšie než veľká nádrž? 

„Áno. Žiadame, aby sa využili alternatívne riešenia získavania vodných zdrojov, ktoré by vyhovovali potrebám 
získavania pitnej vody pre Východoslovenskú vodárenskú sústavu a zároveň by boli akceptovateľné obyvateľmi 
hornej Torysy, ako aj samosprávami hornej Torysy. Obce hornej Torysy odporúčajú, aby sa finančné prostriedky 
vyčlenené na výstavbu vodnej nádrže Tichý Potok použili na revitalizáciu územia v povodí riek Torysa, Poprad a 
Hornád v okresoch Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica, 

aby sa zabezpečila protipovodňová ochrana v povodí týchto riek, čím by zároveň došlo k vytvoreniu pracovných 
príležitostí v regióne.“ 



Aký vplyv bude mať táto výstavba na tvorbu krajiny a životné prostredie? 
„Výstavba vodnej nádrže spôsobí trvalé zhoršenie ekologického stavu podzemných i povrchových vôd v 

povodí rieky Torysa vplyvom prechodu tečúcich vôd na stojaté. Zátopové územie je v mieste bývalého 
Vojenského priestoru Javorina. V zámere sa uvádza, že činnosť súvisiaca s vojenským priestorom má za 
následok výskyt vysokých, nadlimitných koncentrácií hliníka a kadmia vo vode. Vodná nádrž Tichý Potok je 
navrhnutá priamo v území európskeho významu ‘Rieka Torysa’ a ‘Chránené vtáčie územie Levočské vrchy’. V 
okolí vodnej nádrže sa zníži teplota vzduchu až o 3 stupne Celzia a zvýši sa početnosť hmiel. Natrvalo sa zmení 
vzhľad krásnej prirodzenej krajiny.“ 

Budete voči zámeru štátu robiť nejaké kroky? 
„Využijeme všetky možnosti, aby sme túto stavbu zastavili a žiadame o podporu všetkých občanov 

Slovenska.“ MICHAL FRANK 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Učiteľka dostala iba podmienku 
[30.01.2020; Pravda; Správy; s. 6; Redakcia] 

 
 

Dva roky s odkladom na tri. To je trest pre učiteľku Petru S. z košickej základnej školy. Okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi ju uznal za vinnú z usmrtenia a ublíženia na zdraví. Pred štyrmi rokmi na školskom 

lyžiarskom zájazde sa totiž jedna zo žiačok, na ktoré mala dozerať, vážne zranila, a druhá, dvanásťročná, 
zomrela. 

Školáčka narazila do stromu pri jazde na klzáku v lyžiarskom výcvikovom stredisku Krompachy - Plejsy. Jej 
kamarátka sa z ťažkých zranení liečila šestnásť týždňov. Udalosť sa pritom stala v lokalite, kde je zákaz 
sánkovania. Dievčatá totiž prešli na strmú a neosvetlenú časť zjazdovky, kde došlo k nárazu. Na jednom z prvých 
pojednávaní učitesľka vyjadrila ľútosť nad tým, čo sa dievčatám stalo, no vinu odmietla. Trvala na tom, že po celý 
čas bola vonku s deťmi a dávala pozor. Potom už pedagogička na súd nechodila a počas jeho trvania otehotnela. 
Prokuratúra ju vinila, že si ako vedúca lyžiarskeho výcviku neplnila povinnosti vyplývajúce jej z pedagogického 
dozoru a na deti nedostatočne dohliadala, pričom vedela, že v blízkosti chaty, kde boli ubytovaní, sa nachádza 
ťažká lyžiarska trať. Pedagogička navyše nesmie pôsobiť ako pedagogický dozor na žiadnom podujatí, kde budú 
maloleté deti. Žena je momentálne na materskej dovolenke. Trest je právoplatný. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. To je výsmech! 
[30.01.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 9; dp] 

 
 

Miška († 12) zahynula počas lyžovačky, učiteľke súd vymeral trest 
Spišská Nová Ves - Prípad nadanej školáčky a talentovanej športovkyne Mišky Tomečkovej († 12) Okresný 

súd v Spišskej Novej Vsi definitívne uzavrel. Rodičia sa z verdiktu nedokážu spamätať. 

Súd uznal obžalovanú učiteľku Petru Sukubovú za vinnú a potrestal ju dvojročným väzením. „Výkon tohto 
trestu jej podmienečne odložil na skúšobný čas v trvaní troch rokov. Zároveň súd uložil obžalovanej aj trest 
zákazu činnosti vykonávať pedagogický dozor v trvaní troch rokov,“ informoval hovorca Krajskej prokuratúry 
Košice Milan Filičko. Vysvetlil, že nesmie vykonávať pedagogický alebo iný dozor nad maloletými osobami počas 
organizovaných akcií. „Obžalovaná aj prokurátor sa vzdali práva podať odvolanie, a tak je rozsudok právoplatný,“ 
dodal hovorca Filičko. Rodičia dievčatka Ivka a Juraj na pojednávaní neboli prítomní. „Zrejme pre chybu v 
komunikácii s naším právnym zástupcom, ktorý nás uistil, že rozsudok dnes nebude vynesený, sme do Spišskej 
Novej Vsi necestovali. Sme smutní, že napokon bolo všetko inak,“ netajil nespokojnosť Juraj. „Keď sme sa 

dozvedeli, s akým trestom obišla učiteľka, mysleli sme, že je to nemiestny vtip. Napriek povinnosti, ktoré jej 
vyplynuli z pedagogického dozoru, neochránila nám dieťa, za čo sa nám nikdy neospravedlnila a napokon obišla 
s takýmto trestom? Nemám slov, je to výsmech do tváre spravodlivosti,“ povedal rozrušene. „Dokonca môže 
riadne učiť? To kde sme? Zákaz vykonávať pedagogický dozor je v podstate nič. Súd jej tým spravil medvediu 
službu, keďže po tom, čo sa stalo vtedy na Plejsoch, by jej už nikto nezveril ani psa a ona to veľmi dobre vie. Tak 
aspoň môže argumentovať, že súd jej to zakázal. Z tohto šokujúceho rozsudku sa s manželkou nikdy 
nespamätáme,“ povedal trpko. Učiteľkin obhajca Alexander Farkašovský bol s rozsudkom spokojný. Prezradil, že 
sa jeho klientka do školy tak skoro nevráti. „Je momentálne na materskej dovolenke s dcérou Alicou (1,5) a 
plánuje mať ďalšie dieťa,“ uzavrel. Tomečkovci netajili rozčarovanie. „Osoba, ktorá nás pripravila o dieťa, si užíva 
pohodu so svojou dcérou a plánuje prírastok do rodiny? Nám ostali len oči pre plač na hrobe našej milovanej 
Mišky!“ dp, FOTO: autor, archív rodiny 

Ako došlo k obrovskému nešťastiu? 



Na neosvetlenom lyžiarskom svahu sa sánkovali maloleté deti, účastníci lyžiarskeho výcvikového kurzu bez 
pedagogického dozoru. Dve dievčatá vo veku 12 a 13 rokov nezvládli rýchlu jazdu na snehových klzákoch a 
narazili do stromov a skál vedľa zjazdovky. Mladšia zo školáčok utrpela zranenia, ktorým po prevoze do 
nemocnice podľahla. Prokuratúra vzniesla obžalobu proti vedúcej výcviku a kládla jej za vinu, že si neplnila 
povinnosti vyplývajúce jej z pedagogického dozoru. 

Odsúdená učiteľka 
Rozsudok je pre mňa priateľný a som šťastná, že sa táto záležitosť po takmer štyroch rokoch skončila. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Smrť obľúbenej žiačky jej zničila život 
[30.01.2020; Nový Čas; Slovensko; s. 10,11; kz] 

 
 

Rozsudok nad učiteľkou Petrou (34) za tragické úmrtie Mišky († 12) na lyžiarskom výcviku 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Definitívny koniec smutného prípadu. Štyri roky po tragickej sánkovačke dvoch žiačok 

na Plejsoch padol v stredu rozsudok. Učiteľka Petra Sukubová (34), ktorá bola zodpovedná za lyžiarsky výcvik 
košických žiakov, je vinná za smrť Michaely († 12) a vážne zranenia dnes už 17-ročnej Veroniky. Odsúdená 
prejavila ľútosť a trest prijala. Sudca jej vymeral dvojročnú podmienku s odkladom na 3 roky. 

Právoplatne odsúdená učiteľka je v súčasnosti na materskej. Aj keď sa cíti nevinná, odvolanie po rozsudku 
nepodala, rovnako ani prokurátor. „Chcem prejaviť úprimnú ľútosť, že som nedokázala zabrániť tejto nešťastnej 
udalosti. Mám celoživotnú traumu, pretože som bola Miškinou nielen triednou učiteľkou, ale mala som ju veľmi 
rada, bola mojou najobľúbenejšou žiačkou,“ uviedla v záverečnej reči Sukubová, ktorá bola obžalovaná z 
usmrtenia a ublíženia na zdraví. Súd jej dával za vinu, že na lyžiarskom zájazde košických školákov v marci 2016 
však nedokázala zabrániť veľkej tragédii. Miška a jej spolužiačka Veronika sa na snežných klzákoch vo 
večerných hodinách nespúšťali len na malom kopčeku, kde to mali povolené, ale aj na susednej zjazdovke 
Komín, ktorá patrí k najstrmším na Slovensku. Podľa sudcu sa dievčatám táto sánkovačka stala osudnou aj vinou 
ich nedisciplinovanosti. „Obžalovaná dostatočne nevenovala pozornosť maloletým pri snežných hrách a svojou 
nedbanlivosťou umožnila, aby sa pohybovali na klzákoch aj tam, kde je to podľa prevádzkového poriadku 
lyžiarskeho strediska zakázané,“ vysvetlil po rozsudku sudca. Miška po náraze do stromu utrpela smrteľné 
zranenia a na ich následky o pár hodín v nemocnici zomrela. Jej kamarátka Veronika sa tiež veľmi vážne zranila, 
ale našťastie prežila. Proces mal až 12 pojednávaní a okrem troch znalcov vypočuli 8 dospelých a 26 žiakov. 
Podľa Miškinho otca Juraja Tomečka je nepochopiteľné, prečo učiteľky netrvali na tom, aby deti mali prilby, 
neskontrolovali ich výstroj a nespočítali ich. „Predišlo by sa tak tragédii, za ktorú je zodpovedná vedúca zájazdu,“ 
vyjadril sa pred časom Tomeček. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ZA SMRŤ ŽIAČKY NA LYŽOVAČKE na Plejsoch odsúdili košickú učiteľku 
[30.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

PROKURÁTOR ANI OBHAJCA SA NEODVOLALI, ROZSUDOK JE PRÁVOPLATNÝ 
Tragický prípad 13-ročnej Mišky z Košíc, ktorá prišla o život počas lyžovačky na Plejsoch, včera súd uzavrel. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v stredu pokračovalo pojednávanie v 

prípade smrti 13-ročnej Mišky z Košíc, ktorá prišla o život na lyžiarskom svahu na Plejsoch pri Krompachoch. 
Obvineniu z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví čelila učiteľka Základnej školy na Drábovej ulici v Košiciach 
Petra S. Na súd prišla v sprievode svojho obhajcu Alexandra Farkašovského. Po zaznení záverečných rečí sudca 
Radoslav Rusnák vyniesol rozsudok. Učiteľku uznal vinnou. Uložil jej trest v trvaní dvoch rokov s podmienečným 
odkladom na tri roky a tiež trojročný zákaz vykonávať pedagogický dozor nad maloletými osobami. Rozsudok je 
právoplatný, práva na odvolanie sa ešte na pojednávaní vzdali prokurátor aj obhajoba. 

Miška zomrela, Veronika sa vážne zranila 
K tragédii došlo počas lyžiarskeho zájazdu začiatkom marca 2016 okolo 18. hodiny večer. Deťom bolo 

dovolené po večeri šmýkať sa na svahu pred chatou na klzákoch. Pred chatou mala na ne dozerať práve 
spomínaná učiteľka. Zo skupinky žiakov sa oddelili Veronika a Miška, išla s nimi aj tretia spolužiačka Lenka. Na 
klzákoch sa pustili dolu zjazdovkou zvanou Komín vedľa chaty, kde boli ubytovaní. Jazdu na klzákoch a na 
zľadovatenom povrchu nedokázali kontrolovať. Klzák sa pretočil a dievčatá sa šmýkali dolu svahom otočené 
chrbtom. Dostali sa mimo zjazdovky, kde narazili do stromov a skál. Miškine zranenia boli nezlučiteľné so 
životom. Veronika utrpela vážne zranenia. 

Dvanásť pojednávaní 
Prvé pojednávanie bolo v marci 2018, druhé začiatkom apríla 2018. Na prvom pojednávaní obžalovaná 

učiteľka bola, na druhé už neprišla. Ostala doma pre rizikové tehotenstvo. Na súde sa napokon uskutočnilo 



dvanásť pojednávaní. Okrem ôsmich dospelých svedkov sa čítali aj výpovede 26 žiakov školy a tri znalecké 
posudky. 

Učiteľka: Verím v spravodlivý rozsudok 
V stredu odzneli záverečné reči, ktoré si prokurátor a obhajoba pripravili v písomnej podobe a prečítali. 

„Nedokázala som tejto udalosti zabrániť. Päť rokov som Mišku poznala ako triedna učiteľka, trénerka aj 
vychovávateľka. Bola to moja najobľúbenejšia hráčka. Z toho, čo sa stalo, mám do konca života veľkú traumu. Ja 
som tie okolnosti nemohla ovplyvniť. Verím, že súd vyhlási spravodlivý rozsudok. Považujem sa za nevinnú,“ 
vyjadrila sa učiteľka Petra S. 

Spoluzavinenie zo strany žiačok 
Sudca po viac ako hodine vyniesol rozsudok, ktorý následne aj odôvodnil. „Nie je pochýb o tom, že k smrti 

žiačky došlo následkom nekontrolovaného pohybu smerom dole po zjazdovke, ktorá je označená čiernou farbou 
a na ktorej je zakázané sánkovanie či kĺzanie. Rovnako nebolo spochybnené, že by nedošlo k poučeniu žiakov, 
kde sa môžu šmýkať. Otázkou je skôr to, prečo učiteľka, vediac o blízkej nebezpečnej zjazdovke, nestála pri nej a 
nedávala pozor, aby tam deti nešli,“ zdôraznil sudca. Podľa neho učiteľka podcenila situáciu v spojitosti s 
dozorom detí. Avšak žiaci mali takisto určité povinnosti, nemali porušovať zákazy, nemali riskovať a spúšťať sa 
dolu svahom. Dievčatá napriek upozorneniam spolužiačky, aby nešli dolu zjazdovkou, tak urobili. Došlo tak k 
spoluzavineniu maloletých osôb s následkom, ktorý nastal. „Prvotnou príčinou nešťastia bola nedostatočná 
kontrola detí zo strany učiteľky, druhotnou bola nedisciplína žiakov,“ zdôraznil sudca. Prokurátor sa vzdal práva 
na odvolanie. Následne tak urobila aj obhajoba. 

Obhajca: Klientka chce ďalšie dieťa 
„Musím povedať, že to bol veľmi spravodlivý rozsudok. Preto som nakoniec aj tak reagoval, na základe 

reakcie pána prokurátora. V mojom živote som sa prvýkrát stretol s takým odôvodnením pána sudcu. Považujem 
to za perfektné odôvodnenie a berieme to tak, ako to život prináša a preto sme sa ani nedovolali. Moja klientka 
chce mať druhé dieťa a bude celý život žiť s touto traumou,“ komentoval krátko po vynesení rozsudku obhajca 
Farkašovský. Potvrdil nám, že jeho klientka je rada, že už nebude musieť vykonávať dozory nad akciami. „Mať na 
starosti podľa predpisu 15 detí na 24 hodín je niečo neskutočné. Rozprával som sa s viacerými učiteľkami a ak sa 
nezmení legislatíva, ony odmietajú ísť na takéto akcie. Viete, čo dnes deti zaujíma. Notebooky, facebooky, 
mobily, ale disciplína nie,“ doplnil Farkašovský. Na otázku, či je podľa neho trest pre klientku dostatočný, 
Farkašovský reagoval: „Už to, čo sa stalo, je to pre ňu veľký trest a ona sa pred sebou a Pánom Bohom s tým 
musí zmieriť. Viete, nenávisť Mišku nevráti. Ja, ako bývalý predseda basketbalového klubu, som ju považoval za 
najväčší talent, aký bol na Slovensku. Mne sa tlačia slzy do očí, keď si na Mišku spomeniem. Myslím si, že ten 
trest je dosť vážny a tá trauma už pominula. Sme radi, že sa tak rozhodlo.“ 

Učiteľka: Som šťastná, že sa to skončilo 
Učiteľka sa k rozsudku najprv nechcela vyjadriť, neskôr len krátko zareagovala. „Je prijateľný a som šťastná, 

že sa to všetko skončilo,“ povedala so slzami v očiach. Náhrada škody, ktorú si uplatňujú poškodené strany, sa 
vyšplhala na viac ako 31-tisíc eur. Tú si musia poškodené strany uplatňovať v rámci občianskoprávneho konania. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Slovensko pochybilo pri vyšetrovaní násilia 
[30.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

 
 

Európsky súd pre ľudské práva riešil incident, ktorý sa stal v roku 2015, keď 16-ročného rómskeho chlapca 
cestou do školy zastavili príslušníci obecnej polície. Potom ho mali napadnúť. 

BRATISLAVA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči 
rómskemu chlapcovi z roku 2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Vyplýva to z utorkového 

rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány 
celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. 
Poškodenému ESĽP priznal odškodnenie 5-tisíc eur, informoval Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a ľudské 
práva. 

Zastavili ho cestou do školy 
Incident sa stal v roku 2015, keď 16-ročného rómskeho chlapca cestou do školy zastavili príslušníci obecnej 

polície. „Jeden z nich ho bezdôvodne začal biť päsťou do tváre a rozbil mu nos. Následne ho spolu s jeho 
kamarátom naložili do auta, pričom v úderoch do tváre voči poškodenému pokračovali aj pri prevoze autom na 
policajnú stanicu. Tam ho ďalej bili päsťami do tváre a nútili ho priznať sa k spáchaniu priestupku, ktorý tvrdil, že 
nespáchal," priblížil Ivanco. Chlapca následne z policajnej stanice prepustili a kvôli zraneniam musel vyhľadať 
lekársku pomoc. 

Neuspeli ani na Ústavnom súde 
Matka poškodeného ešte v deň incidentu podala na príslušníkov obecnej polície trestné oznámenie, no 

policajný vyšetrovateľ v prípade odmietol začať trestné stíhanie. „Začal ho tri mesiace po incidente na základe 
podanej sťažnosti zo strany právnej zástupkyne poškodeného. Trestné stíhanie vyšetrovateľ napokon zastavil, 
pričom jeho celkový priebeh bol spojený s viacerými nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel 



ani dozorujúci prokurátor," dodáva Ivanco v tlačovej správe. Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na 
Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov nenašiel porušenie jeho práv. 

ESĽP: Štátne orgány zlyhali 
Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v januári 2017, podal poškodený 

sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. ESĽP jeho sťažnosti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili jeho právo 
na ochranu pred policajným násilím aj jeho právo na účinné vyšetrenie tohto násilia. V rozsudku zdôraznil, že 
každé použitie sily zo strany príslušníkov polície voči osobám, ktoré nie je striktne nevyhnutné, je na úkor ľudskej 
dôstojnosti a porušením dohovoru. Konštatoval pritom, že slovenská vláda nepreukázala, že násilné konanie zo 
strany príslušníkov obecnej polície bolo vzhľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné. Štátne orgány podľa ESĽP 
zlyhali, keď nezačali prípad vyšetrovať z vlastnej iniciatívy a dôsledne nevyšetrili všetky jeho relevantné 
skutočnosti. Vrátane toho, či použitie sily bolo v tomto prípade nevyhnutné a primerané. „Nie je to prvý takýto 
prípad, ktorý bol proti Slovensku takto rozhodnutý a na Európskom súde ležia ďalšie obdobné prípady, vrátane 
nevyšetrených násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou či Vrbnici," uviedla právna zástupkyňa 
poškodeného Vanda Durbáková. Dodala, že štátne orgány musia konečne prijať systémové opatrenia, ktoré 
zabezpečia, aby bol každý prípad namietaného policajného postupu naozaj účinne vyšetrený a zároveň prijať 
opatrenia, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi sprostredkovala 
mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Starostka o stavbe priehrady: Žijeme s týmto problémom už vyše 50 rokov 
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V Tichom Potoku sú proti zámeru. 
Tichý Potok 
(9 fotografií) 
TICHÝ POTOK. Prešlo zhruba štvrťstoročie a akoby sa nič nezmenilo. 
Starostkou malej dediny Tichý Potok v Sabinovskom okrese je stále Ľubica Džugánová (KDH), len už nie je 

najmladšou starostkou na Slovensku a volá sa Zdravecká. 
Téma číslo jedna v dedinke na hornej Toryse však ostala nezmenená. Je ňou výstavba vodárenskej nádrže. 
Súvisiaci článokVýstavba priehrady Tichý Potok je opäť reálne v hre Čítajte 
Proti priehrade bojovala starostka spolu s obyvateľmi Tichého Potoka už pred rokmi a teraz je táto 

problematika znovu na stole. 
Zámer na výstavbu vodárenskej nádrže (VN) Tichý Potok podal štátny podnik Vodohospodárska výstavba. 
Ukončilo sa správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a štát by chcel začať 

stavať čo najskôr, hoci o termínoch zatiaľ nehovorí. 
Známy je predpokladaný termín výstavby a to zhruba päť rokov. 
Názory sa rôznia 
Nápad postaviť na hornej Toryse vodárenskú nádrž ako zdroj pitnej vody má svojich zástancov i odporcov. 
Podľa ministerstva i vodární by takáto priehrada pomohla v budúcnosti riešiť problémy s pitnou vodou na 

východnom Slovensku. 
Súvisiaci článokVodárne: Výstavba Tichého Potoka je najvhodnejšie riešenie Čítajte 
Proti sú ochranári. Michal Kravčík zo združenia Ľudia a voda tvrdí, že predkladatelia zámeru sa „mentálne 

zasekli“. 
A že takáto priehrada patrí do minulého storočia a napácha viac škôd než úžitku. 
Ako sa na obnovený zámer postaviť VN Tichý Potok pozerajú v samotnej obci, ktorej sa výstavba najviac 

dotkne? 
Zhovárali sme sa o tom so starostkou Ľubicou Zdraveckou. 
Štát oprášil myšlienku postaviť vodárenskú nádrž Tichý Potok. Ako to hodnotíte? 
„Negatívne, pretože sa zámer výstavby vodnej nádrže po rokoch znova otvára. Východ Slovenska netrpí 

nedostatkom pitnej vody a doteraz nie sú dostatočne využité kapacity vodného diela Starina. Na tento zdroj sa 
nenapojili všetky plánované sídla a verejné vodovody chýbajú v niektorých obciach úplne. V regióne hornej 
Torysy sa nevyužívajú na maximum jestvujúce vodné zdroje - podzemné zdroje Vyšný Slavkov a Brezovica a 
povrchový zdroj Tichý Potok.“ 

((piano)) 
Nie je to nová iniciatíva, vy ste proti tomu už viac ako dve dekády. Čo hovoríte na to, že otázka je opäť 

otvorená a reálna? 
„Inžiniersko-geologický prieskum pre výstavbu vodárenskej nádrže v údolí rieky Torysa sa začal už v roku 

1969. Na verejnej schôdzi v Tichom Potoku bolo obyvateľom oznámené, že obec bude vysťahovaná, že si môžu 
hľadať nové domovy. Mnohé rodiny sa naozaj vysťahovali a pre stavebnú uzáveru sa nové domy stavať nemohli. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22312546/starostka-ticheho-potoka-o-stavbe-priehrady-zijeme-s-tymto-problemom-uz-vyse-50-rokov.html
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S malými prestávkami pokračoval inžiniersko-geologický prieskum do roku 1979. Pri posudzovaní zátopy nádrže 
sa narazilo na problém stability svahov, kde boli zistené rozsiahle zosuvy. V rokoch 1991 - 1995 sa robili ďalšie 
geologické prieskumy a pokusy, ktoré potvrdili veľké priesaky. Myšlienka stavby priehrady vtedy narazila na veľký 
odpor obyvateľov a verejnosti.“ 

Prečo nesúhlasíte s výstavbou nádrže? 
„Žijeme s týmto problémom viac ako 50 rokov. Je to pre ľudí v našej obci, ale aj v ostatných dotknutých 

obciach veľmi traumatizujúce, pretože tento stav prináša mnohé obmedzenia, bráni ekonomickému rozvoju 
celého regiónu. Neustále žijeme v neistote, chceli by sme pripraviť stavebné pozemky na novú výstavbu, ale kto 
by chcel bývať pod 60 metrov vysokým priehradným múrom? Neustále upozorňujeme na to, že stavať priehradu v 
blízkosti jaskýň je veľmi nebezpečné. Aj v poslednom zámere Vodohospodárskej výstavby, š. p., ktorý teraz 
zverejnila, sa uvádza, že flyšové horniny sú rozpukané a vysoko priepustné. Skalné horniny by bolo potrebné 
injektovať až do hĺbky 76 metrov a bol by nutný ďalší geologický prieskum.“ 

Aké sú postoje ľudí v obci? 
„Ľudia, ktorí tu žijú, vedia, že tieto hory sú deravé ako ementál. Vedia, akú silu tu má voda, a že voči prírode 

treba mať veľký rešpekt. Napokon, na základe podnetov od ľudí začali robiť jaskyniari prieskum a doteraz už 
zdokumentovali mnohé jaskyne. Nie je ale preskúmané, koľko takýchto jaskynných priestorov sa v tomto území 
môže ešte nachádzať. Obyvatelia obcí sa obávajú možnej hroziacej katastrofy vplyvmi priesakov, ktoré by mohli 
spôsobiť rozsiahle škody nielen na samotnej vodnej nádrži Tichý Potok, ale aj na majetku obce i obyvateľov obcí 
na hornej Toryse. Vodná nádrž v Tichom Potoku by ekonomicky znevýhodňovala obyvateľov obcí, pričom by sa 
zastavil rozvoj obcí a postupne by došlo k vyľudňovaniu nielen obce Tichý Potok, ale aj obcí v celom regióne.“ 

Netýka sa to len vašej obce. 
„Chcem ešte podotknúť, že je prezentované, že sa stavba vodnej nádrže týka len Tichého Potoka a siedmich 

obcí v okolí stavby, ale v zámere je uvedené, že stavebný kameň bude dovážaný z lomu Maglovec v 
katastrálnom území obce Vyšná Šebastová, teda 55 kilometrov (km) od Tichého Potoka a štrkopiesok z Orlova, 
okres Stará Ľubovňa, vzdialeného 35 km. Dotknutými obcami budú všetky obce na tejto trase v okresoch Prešov, 
Sabinov a Stará Ľubovňa. Denná intenzita dopravy počas výstavby vodnej nádrže sa odhaduje na úrovni 560 
vozidiel. Doba výstavby sa predpokladá na 5 rokov. Považujem to pri dnešnom stave dopravy za hotovú 
katastrofu, keďže rozšírenie komunikácie je navrhované až pred obcou Tichý Potok.“ 

Termín začiatku správneho konania bol určený na 9. 12. 2019, podľa kritikov zámeru nebolo preto počas 
sviatkov dosť času na pripomienkovanie. Je to podľa vás tak? 

„Vodohospodárska výstavba, š. p., predložila zámer ministerstvu životného prostredia 9. 12. 2019. 
Ministerstvo zverejnilo na stránke enviroportal.sk zámer výstavby vodnej nádrže Tichý Potok 19. 12. 2019. 
Dotknuté obce, teda aj naša, dostala písomný materiál poštou začiatkom januára 2020.“ 

Dávali ste voči tomu pripomienky? 
„Áno, na základe pripomienok občanov sme spoločne so starostami obcí nad plánovanou vodnou nádržou 

(Torysky, Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica a Brutovce) zaslali ministerstvu životného prostredia žiadosť o 
zrušenie prípravy na výstavbu vodnej nádrže v Tichom Potoku.“ 

Michal Kravčík predniesol alternatívu menších nádrží a vodozádržných prehrádzok v horskom teréne. Je to 
pre vás prijateľnejšie než veľká nádrž? 

Súvisiaci článokKravčík: Priehrada nám nepomôže, je to myslenie minulého storočia Čítajte 
„Áno. Žiadame, aby sa využili alternatívne riešenia získavania vodných zdrojov, ktoré by vyhovovali potrebám 

získavania pitnej vody pre Východoslovenskú vodárenskú sústavu a zároveň by boli akceptovateľné obyvateľmi 
hornej Torysy, ako aj samosprávami hornej Torysy. Obce hornej Torysy odporúčajú, aby sa finančné prostriedky 
vyčlenené na výstavbu vodnej nádrže Tichý Potok použili na revitalizáciu územia v povodí riek Torysa, Poprad a 
Hornád v okresoch Sabinov, Prešov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica, 

aby sa zabezpečila protipovodňová ochrana v povodí týchto riek, čím by zároveň došlo k vytvoreniu pracovných 
príležitostí v regióne.“ 

Aký vplyv bude mať táto výstavba na tvorbu krajiny a životné prostredie? 
„Výstavba vodnej nádrže spôsobí trvalé zhoršenie ekologického stavu podzemných i povrchových vôd v 

povodí rieky Torysa vplyvom prechodu tečúcich vôd na stojaté. Zátopové územie je v mieste bývalého 
Vojenského priestoru Javorina. V zámere sa uvádza, že činnosť súvisiaca s vojenským priestorom má za 
následok výskyt vysokých, nadlimitných koncentrácií hliníka a kadmia vo vode. Vodná nádrž Tichý Potok je 
navrhnutá priamo v území európskeho významu ‘Rieka Torysa’ a ‘Chránené vtáčie územie Levočské vrchy’. V 
okolí vodnej nádrže sa zníži teplota vzduchu až o 3 stupne Celzia a zvýši sa početnosť hmiel. Natrvalo sa zmení 
vzhľad krásnej prirodzenej krajiny.“ 

Budete voči zámeru štátu robiť nejaké kroky? 
„Využijeme všetky možnosti, aby sme túto stavbu zastavili a žiadame o podporu všetkých občanov 

Slovenska.“ 
Tichý Potok 
(9 fotografií) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Bionafta mala nahradiť naftu 
[29.01.2020; Roľnícke noviny; Téma týždňa; s. 11,12; JÁN KOSIBA] 



 
 

Na úvod nášho príspevku bude snáď vhodné si pripomenúť niektoré historické skutočnosti súvisiace s danou 
problematikou. Vynálezca naftového motora Rudolf DIESEL už v roku 1900 na svetovej výstave v Paríži 
predstavil motor, ktorý spaľoval arašídový olej. O tom, že R.DIESEL sa vážne zaoberal využitím rastlinných olejov 
na pohon motorov svedčí aj to, že v roku použitie rastlinných olejov súčasnosti bezvýznamné v budúcnosti budú 
tieto oleje tak isto dôležité ako sú petrolej alebo uhlie". 

Tieto slová sa však doteraz nenaplnili, pretože benzín a nafta svojimi vlastnosťami predstihli rastlinné oleje a 
preto ich z trhu motorových palív skoro vytlačili. Avšak po vypuknutí prvej ropnej krízy v roku 1973 sa 
problematika využitia rastlinných olejov na pohon motorov stala znovu aktuálna. 

Bionafta a biopalivá 
V dôsledku intenzívneho rastu produkcie poľnohospodárskej výroby a nadprodukcie potravín v hospodársky a 

technicky vyspelých krajinách sa začalo podporovať poľnohospodárstvo v prechode na pestovanie olejnatých 
plodín vhodných na výrobu tzv. bionafty. Význam bionafty je predovšetkým v tom, že takmer každý naftový motor 
je v princípe schopný spaľovať bionaftu. Keď zoberieme do úvahy skutočnosť, že až 90 % prepravy tovarov a 
osôb sa v súčasnosti vykonáva dopravnými prostriedkami spaľujúcimi naftu (nákladné automobily, autobusy, 
lokomotívy, lode a traktory), predstavuje to obrovský potenciál. Okrem toho existuje tiež velký počet osobných 
motorových vozidiel vybavených naftovými motormi, ktoré by tiež mohli na pohon využiť bionaftu. V krajinách 
Európskej únie sa ich počet pohybuje v rozsahu 15 až 40%. 

Použitie čistého rastlinného oleja v naftových motoroch však prináša určité ťažkosti, preto sa tento olej 
upravuje esterifikáciou na metylester u nás označovaný ako MERO (metylester repkového oleja), v zahraničí sa 
používa termín RME (rage seed metylester). Pod pojmom bionafta sa rozumie čistý rastlinný olej alebo MERO, 
pričom z energetického hľadiska je bionafta takmer rovnocenná klasickej motorovej nafte. Na výrobu bionafty sa u 
nás ako vstupná surovina najčastejšie používa repkový olej. Z hľadiska možného širšieho využitia bionafty je 
veľmi dôležitá aj otázka energetickej bilancie pri jej výrobe. Energetická bilancia vyjadruje pomer množstva 
vloženej energie do výroby a získanej energie. Dostupné údaje v energetickej bilancii bionafty sú veľmi odlišné. 
Podľa nemeckého skúšobného ústavu TUV je uvedený pomer len 1,4 (jeden liter vloženého paliva prinesie zisk 
1,4 litra MERO). Ak však do energetickej bilancie započítame aj energetické zhodnotenie odpadov z výroby 
bionafty, potom je tento pomer podstatne lepší a môže dosiahnuť až 4. Zvyšky z výroby bionafty je možno využiť 
na ďalšiu výrobu energie a to tepla a tiež elektriny. Energetický obsah zvyškov je relatívne vysoký (slama 43 
GJ.ha-1 a výlisky 31 GJ. ha-1). Energetická bilancia výroby bionafty podľa TUV Bayern Holding AG je uvedená v 
tab. 1. 

Aj keď sú údaje rôznych autorov často veľmi odlišné, je celková energetická bilancia výroby bionafty pozitívna. 
Vo všeobecnosti platí, že pri úrode 2 až 4 tony repkového semena na hektár pri obsahu 41 % oleja je možné 
získať 1 000 až 2 000 litrov MERO. Dôležité je, že pomer získanej energie vo forme MERO a energie vloženej na 
jeho produkciu z repkového semena je podstate vyšší ako pre bioalkoholy. V tab. 2 je uvedené porovnanie 
repkového oleja a etanolu z hľadiska energetickej bilancie podľa publikovaných údajov nemeckého ústavu 
Institute fúr Biosystemtechnik der FAL Braunschweig. 

Napriek tomu, že energetická bilancia biopaliva MERO je pozitívna, mnohí odborníci sa domnievajú, že toto 
biopalivo je vhodné ako náhrada za naftu len v lokálnych podmienkach pre poľnohospodárov. 

MERO ako palivo má dobré ekologické vlastnosti a pri jeho spaľovaní sa produkuje nižšie množstvo emisií 
ako v prípade nafty. 

Hlavné výhody bionafty je možno zhrnúť nasledovne: 
- pozitívna energetická bilancia, 
- znižovanie emisií škodlivých látok, 
- hospodárne a ekologické využitie pôdy, 
- bezpečná a ekologická manipulácia. 
Bionafta na Slovensku 
V roku 1991 sa v bývalom Československu začalo s tzv. bioprogramom, ktorý postupne viedol k vybudovaniu 

7 výrobní bionafty na Slovensku. Východiskovou surovinou bolo semeno repky olejnatej. Na Slovensku sa MERO 
uplatňovalo predovšetkým v poľnohospodárstve a to hlavne vďaka 

podpore tohto programu zo strany štátu. 
Pokračovanie na 12. strane 
Dokončenie z 11. strany 
V tomto období patrila výroba bionafty medzi priority v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Postupne sa 

začal prejavovať nedostatok finančných prostriedkov a výrobne bionafty mali značné problémy so svojim 
odbytom. V snahe obísť problémy s úpravou naftových motorov, ktorá je nevyhnutná pre použitie čistého 
biopaliva MERO, sa u nás začalo používať tzv. zmesné palivo. Takým zmesným palivom bola bionafta MDT, 
ktorá obsahovala minimálne 30 % MERO a zvyšok tvorí nafta. Pre toto zmesné palivo sú všetky problémové 
oblasti čistého MERO (znehodnocovanie pryžových tesnení, motorového oleja, pokles výkonu motora) 
odstránené, resp. výrazne redukované. Niekoľkoročné skúsenosti s výrobou MERO potvrdili, že z jedného 
hektára osiateho repkou olejnatou s priemerným výnosom 3 tony semena na hektár je možné získať viac než 1 
tonu MERO alebo 3,3 tony zmesného paliva MDT. Okrem toho pri lisovaní semien získame asi 2 tony kvalitných 
krmovinových výliskov. Z hľadiska možného potenciálu výroby bionafty na Slovensku do úvahy pripadalo 
využívanie hlavne menej kvalitných a kontaminovaných pôd, ktoré sú nevhodné na pestovanie potravinárskych 
plodín. Odhaduje sa, že na Slovensku sa nachádza približne 425-tisíc hektárov kontaminovaných pôd, ktorých 



využitie na výrobu bionafty by prinieslo zisk v podobe náhrady 420-tisíc ton nafty ročne, čo je takmer 50 % 
celoročnej spotreby nafty u nás. 

Na Slovensku bolo do roku 1997 vybudovaných 7 výrobní MERO s výrobnou kapacitou 5 500 ton ročne, ako 
je uvedené v tab. 3. 

Výrobňa v Spišskom Hrušov dodávala bionaftu aj pre potreby mestskej hromadnej dopravy. V Spišskej Novej 
Vsi od roku 1994 používalo bionaftu MDT pokusne 6 autobusov mestskej hromadnej dopravy. V priemere tieto 

vozidlá vykazovali o 10,2 % vyššiu spotrebu paliva v porovnaní s klasickou naftou. Prestavba jedného vozidla na 
bionaftu je pomerne lacná a činí cca 200 eur. Spišskú bionaftu okrem toho odoberalo aj niekoľko 
poľnohospodárskych družstiev v blízkom okolí. Výhodou malých výrobní bionafty bol ich samozásobiteľský 
charakter, keď producent repky olejnatej dodávajúci semeno do výrobne, získava späť bionaftu pre svoju činnosť 
a tiež výlisky na kŕmenie hospodárskych zvierat. Ďalšou výhodou malých výrobní boli aj nižšie investičné náklady 
na výstavbu, čo malo hlavne v našich podmienkach rozhodujúci význam. 

Vtedajšie skúsenosti v oblasti produkcie MERO na Slovensku a ekonomické prepočty vychádzajúce z cenovej 
hladiny suroviny-semena repky, ktorá predstavovala cca 70 % výrobných nákladov na MERO, dávali predpoklady 
na využitie tohto biopaliva predovšetkým v poľnohospodárstve. Tieto predpoklady sa už v minulosti naplnili v 
Rakúsku a Nemecku vďaka štátnym dotáciám poskytovaným priamo pestovateľom repky. Naproti tomu u nás 
výrobná cena MERO aj pri nulovej spotrebnej dani bola vyššia ako predajná cena motorovej nafty. Aj keď výroba 
MERO bola založená v prevažnej miere na báze semena repky olejnej, uvažovalo sa aj s inými zdrojmi základnej 
suroviny. Predovšetkým pripadali do úvahy odpadové živočíšne tuky a tiež použité rastlinné oleje. V tomto smere 
sa ako príklad často uvádzala firma MacDonalds, ktorá v Rakúsku zo 135 reštaurácií dokázala za rok zhromaždiť 
100 ton rastlinného oleja použitého na prípravu jedál. 

V súvislosti s bionaftou je treba spomenúť, že v určitom časovom období (2002 - 2011) bola pre 
poľnohospodárov k dispozícii tzv. červená nafta, ktorej použitie bolo vymedzené iba pre vykonávanie 
technologických činností v poľnohospodárstve vrátane poľnohospodárskej dopravy. Dodávka tejto nafty bola 
definitívne ukončená v roku 2011, pričom jej cena bola 83 centov za liter. Samozrejme, že pri tejto cene použitie 
bionafty nepripadalo vonkoncom do úvahy. S určitým časovým odstupom, by bolo iste zaujímavé porovnať od 
roku 1989 až po súčasnosť vývoj cien motorových palív, biopalív a vôbec alternatívnych palív, čo však je 
problematické. Totižto po roku 1989 bola v platnosti ešte bývala československá koruna, potom po vzniku 
samostatnej SR tzv. okolkovaná koruna, ďalej slovenská koruna a napokon od roku 2009 euro. 

Z hľadiska legislatívy je treba uviesť, že v roku 1997 bola prijatá novela zákona č. 316/93 Z. z. o spotrebnej 
dani uhľovodíkových palív a mazív. Táto novela upravovala aj spotrebnú daň pre ekologické palivá a biopaliva. 
Do skupiny biopalív patria palivá, ktorých obsah uhľovodíkov je vyšší ako 5 % a zvyšok tvoria rastlinné oleje. 
Ekologickým palivom je zmes esterov a uhľovodíkov, v ktorej podiel esterov je vyšší ako 30%. Podľa tejto novely 
zákona bolo biopalivo napr. MERO oslobodené od spotrebnej dane a ekologické palivo bolo zaťažené spotrebnou 
daňou 1 000 Sk na jednu tonu. Samozrejme, že vývoj v oblasti legislatívy i techniky pokračoval ďalej, ale o tom 
bude pojednané v nasledujúcich príspevkoch. 

doc. Ing JÁN KOSIBA, PhD. 
prof. Ing. ANTON ŽIKLA, CSc. 
SPU v Nitre 
—- 
Foto: 
Takmer každý naftový motor je v princípe schopný spaľovať bionaftu. Terna jej širšieho použitia sa stala ešte 

aktuálnejšou po vypuknutí ropnej krízy v roku 1973. 
foto - archív 
Použitie čistého rastlinného oleja v naftových motoroch je komplikovanejšie, a preto sa tento olej upravuje 

esterifikáciou na metylester, u nás označovaný ako MERO. 
Až 90 % prepravy tovarov a osôb sa v súčasnosti vykonáva dopravnými prostriedkami spaľujúcimi naftu 

(nákladné automobily, autobusy, lokomotívy, lode a traktory). To predstavuje obrovský potenciál pre využitie 
bionafty. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Učiteľku uznali vinnú zo smrti dievčaťa, dostala podmienku 
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Učiteľka Petra Sukubová je zodpovedná za smrť 12-ročnej Mišky a vážne zranenia jej o rok staršej kamarátky 
na lyžiarskom zájazde v stredisku Krompachy-Plejsy. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi skonštatoval, že je 

vinná. Nešťastná udalosť sa stala 3. marca 2016 večer. Učiteľka, ktorá mala počas večernej sánkovačky dávať na 
deti pozor, bola v čase nešťastia v chate. 

[Späť na obsah] 
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11. V prípade tragédie na Plejsoch padol rozsudok 
[29.01.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi padol definitívny verdikt v prípade 

úmrtia školáčky na lyžiarskom svahu pred štyrmi rokmi. K tragédii došlo počas lyžiarskeho výcviku v stredisku 
Plejsy pri Krompachoch. Dvanásťročné dievča zahynulo a ďalšie sa ťažko zranilo.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „K tragédii došlo tretieho marca 2016. Počas večernej sánkovačky na 
zľadovatenej najstrmšej zjazdovke Komín dvanásťročná Miška neprežila náraz do stromu a skál. Jej spolužiačka 
Veronika skončila s ťažkými zraneniami, z nich sa zotavovala šestnásť týždňov. Prokurátor obžaloval učiteľku, 
ktorá bola ako hlavný pedagogický dozor na lyžiarskom výcviku z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví. Tá 
pred tragédiou deťom vymedzila bezpečný priestor, mali sa spúšťať iba pred chatou. Niekoľko školákov sa išlo 
šmýkať na strmý svah, tam však nemali čo robiť. Podľa slov sudcu deti využili to, že ich učiteľka nechala chvíľu 
bez dozoru.“ 

Alexander Farkašovský, advokát obžalovanej učiteľky: „Po štyroch rokoch už ťažko možno povedať, že či ona 
tam bola, ale väčšinu času tam bola. Stačilo otočiť hlavu, ako sa hovorí, že išla si aj po tú bundu.“ 

Petra Sukubová, obžalovaná učiteľka: „Som nedokázala tejto nešťastnej udalosti zabrániť. Mišku som poznala 
päť rokov, bola to moja najobľúbenejšia hráčka aj žiačka. Ja sama mám do konca života veľkú životnú traumu. 
Nastala nešťastná náhoda, ktorá bola spôsobená rôznymi okolnosťami, ktoré ja osobne som nemohla ovplyvniť. 
Považujem sa za nevinnú.“ 

Sudca Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi: „Obžalovaná Petra Sukubová uznáva sa za vinnú, sa 

odsudzuje na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov. Výkon trestu jej podmienečne odkladá v trvaní 
troch rokov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Okrem toho sudca učiteľke zakázal tri roky vykonávať akýkoľvek dozor nad 
maloletými osobami počas organizovaných akcií.“ 

Alexander Farkašovský: „To bol veľmi spravodlivý rozsudok. Už tým, čo sa stalo, to je pre ňu jeden veľký trest 
a ona pred sebou a pred Pánom Bohom sa musí s tým zmieriť.“ 

Marie Balážová Melníková: „V prípade bolo celkove dvanásť súdnych pojednávaní. Okrem obžalovanej 
učiteľky vypovedalo dvadsaťšesť žiakov, osem svedkov a traja znalci. Rozsudok sudcu okresného súdu je 
právoplatný, okresný prokurátor ani obžalovaná učiteľka nevyužili možnosť sa proti nemu odvolať. Petre 
Sukubovej začne trest plynúť od zajtra.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Súd vyniesol rozsudok 
[29.01.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: "V marci uplynú 4 roky od tragickej sánkovačky košických školákov v 
lyžiarskom stredisku pri Krompachoch. Na svahu vyhasol život 12-ročnej Mišky. Dnes dal za prípadom bodku 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi." 

Matúš Gavlák, redaktor: “Dve dievčatá sa po zotmení na Plejsoch spustili z kopca zvaného Komín. Po tom, čo 
nabrali vysokú rýchlosť, vyleteli s klzákom mimo svah a vrazili do kameňov a stromov. Zranenia Mišky boli 
fatálne. Jej kamarátka utrpela ťažké zranenia, no prežila. Na spišskonovoveskom Okresnom súde sa tento prípad 
rozoberal na 12 hlavných pojednávaniach. Obžalovaná sa zúčastnila prvého a posledného pojednávania. 
Policajný vyšetrovateľ, aj prokurátor sa zhodli, že vinníčkou tragédie je učiteľka Petra. Tá bola vedúca školského 
lyžiarskeho výcviku. V osudný deň mala strážiť deti na svahu. Podľa obžaloby zanedbala svoje povinnosti.” 

Záverečná reč prokurátora: “Z výpovedí detí vyplýva, že obžalovanú, ktorá mala dozerať na konanie detí, 
nevideli, respektíve sa tam objavila len na chvíľku, dokonca niektoré z detí popísali, že mala v čase nehody byť 
na chate a popíjať čaj.” 

Žena: “Že si odbehla na chvíľu. A toto súvisí s tým, prečo tieto deti ju ani tam nevideli.” 
Alexander Farkašovský, obhajca učiteľky Petry: “A ako sa hovorí, že išla si aj po tú bundu. Hej? To znamená, 

že tam dneska už po 4 rokoch už ťažko možno povedať, že či ona tam bola. Ale väčšinu času tam bola.” 
Matúš Gavlák: “Obhajca učiteľky Petry v záverečnej reči vyzdvihol jej zodpovednú prácu s deťmi. Chýbal mu 

ešte jeden vyšetrovací pokus s rekonštrukciou tragédie. Potom sudca vytýčil hodinovú prestávku a očakával sa 
verdikt.” 

Sudca číta rozsudok: “Uznáva sa za vinnú, že dňa 3. marca 2016 v čase okolo 18:00 až 20:00 hodine dala im 
súhlas, aby sa kĺzali na klzákoch, pričom počet detí a ani ich výstroj nekontrolovala a vonku v okolí chaty … ich 
ponechala bez akéhokoľvek dozoru.” 



Matúš Gavlák: “Sudca Petre vymeral podmienečný trest na 3 roky a zákaz činnosti, čiže byť vedúcou na 
detských akciách počas najbližších 3 rokov. Rozsudok je právoplatný. Obe strany zamietli možnosť odvolať sa.” 

Petra Sukubová, odsúdená učiteľka: “Je prijateľný a ja som najviac z toho šťastná, že už je po tom všetkom.” 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Za smrť dievčaťa podmienka 
[29.01.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Norbert Dolinský] 

 
 

Norbert Dolinský, moderátor: "Učiteľka Petra Sukubová je zodpovedná za smrť 12-ročnej Mišky a za vážne 
poranenia jej o rok staršej kamarátky na lyžiarskom zájazde v stredisku Krompachy – Plejsy. Okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi skonštatoval, že je vinná. Nešťastná udalosť sa stala ešte 3. marca 2016. Učiteľka, ktorá 

mala počas večernej sánkovačky dávať na deti pozor, bola v čase nešťastia v chate." 
Jozef Slivenský, redaktor: “Miška a Veronika sa spustili na klzáku po strmej neosvetlenej a zľadovatenej 

zjazdovke. Dosiahli rýchlosť, pri ktorej nielenže nedokázali zastaviť, ale nebolo v ich silách klzák už ani len 
ovládať. Narazili do skál a troch stromov. Rodičov zosnulej Mišky strata dcérky neprebolela a ani nikdy neprebolí.” 

(začiatok archívneho záznamu, 16.03.2018) 
Iveta Tomečková, matka zosnulej Mišky: “Miška bola úžasné dievča. Nikdy nemala ani žiadnu poznámku 

ani… Samé pochvaly nosila.” 
(koniec archívneho záznamu, 16.03.2018) 
Jozef Slivenský: "Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa prípadom zaoberal takmer 2 roky. Na 12 

pojednávaniach sudca vypočul aj 8 svedkov, 3 znalcov a premietal kompletné výpovede 26 žiakov. V stredu 
zazneli záverečné reči. Prokurátor žiadal podmienečný trest, zákaz činnosti a peňažnú náhradu škody rodičom, aj 
zdravotným poisťovniam." 

Prokurátor: “Na nohách mala takzvané kroksy. A keď sa od detí dozvedela, že čo sa stalo, z dôvodu 
nevhodnej obuvi nešla na miesto pomôcť, ale išla dozerať na deti v chate.” 

Jozef Slivenský: “Obhajca, naopak, dôvod na potrestanie učiteľky nevidel.” 
Alexander Farkašovský, advokát obžalovanej: “Je nepochybné, že skutok, ktorý sa obžalovanej kladie za vinu, 

magistra Sukubová nespáchala.” 
Petra Sukubová, obžalovaná: “Ja z toho mám do konca života veľkú životnú traumu. Táto udalosť sa prejavila 

aj na mojom zdravotnom stave.” 
Jozef Slivenský: "Okresný súd v Spišskej Novej Vsi odsúdil učiteľku na 2-ročné väzenie s 3-ročným 

podmienečným odkladom a zákaz vykonávať pedagogický dozor nad maloletými počas 3 rokov." 
Alexander Farkašovský: “Musím povedať, že to bol veľmi spravodlivý rozsudok. V mojom živote som sa 

prvýkrát stretol s takým odôvodnením pána sudcu. Považujem to za perfektné odôvodnenie.” 
Petra Sukubová: “Ja som najviac z toho šťastná, že už je po tom všetkom.” 
Jozef Slivenský: “Po vynesení rozsudku sa stalo niečo, čo na súdoch nie je celkom obvyklé. Možnosti odvolať 

sa vzdal prokurátor, aj obžalovaná. Rozsudok teda nasledujúci deň nadobudne právoplatnosť.” 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Verdikt v prípade úmrtia dievčaťa na lyžiarskom 
[29.01.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Ctibor Michalka] 

 
 

Ctibor Michalka, moderátor: „Po štyroch rokoch padol na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi definitívny 

verdikt v prípade úmrtia dvanásťročného dievčaťa. Zomrelo počas lyžiarskeho výcviku žiakov v stredisku Plejsy 
pri Krompachoch. Ďalšia žiačka sa ťažko zranila. Učiteľka, ktorá mala na deti dávať pozor, prijala podmienečný 
trest.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „K tragédii došlo tretieho marca 2016. Počas večernej sánkovačky na 
zľadovatenej najstrmšej zjazdovke dvanásťročná Miška neprežila náraz do stromu a skál. Jej spolužiačka 
Veronika skončila s ťažkými zraneniami. Prokurátor obžaloval učiteľku, ktorá bola ako hlavný pedagogický dozor, 
z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví. Pred tragédiou deťom vymedzila bezpečný priestor. Niekoľko školákov 
sa ale išlo šmýkať na strmý svah. Tam však nemali čo robiť. Sudca Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi uznal 

učiteľku za vinnú.“ 
Sudca Okresného súdu Spišská Nová Ves: „Obžalovaná magistra Petra Sukubová uznáva sa za vinnú, sa 

odsudzuje na úhrny trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov. Výkon trestu jej podmienečne odkladá v trvaní 
troch rokov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Okrem toho nemôže tri roky vykonávať akýkoľvek dozor nad maloletými osobami 
počas organizovaných akcií. Advokát obžalovanej učiteľky Alexander Farkašovský.“ 



Alexander Farkašovský, advokát obžalovanej učiteľky: „Ja som rád, aj moja klientka je rada, že sme to 
ukončili. Veľmi férové. Už tým, čo sa stalo, to je pre ňu jeden veľký trest.“ 

Marie Balážová Melníková: „Učiteľka Petra Sukubová tvrdí, že tejto nešťastnej udalosti nedokázala zabrániť. 
Petra Sukubová Nastala nešťastná náhoda, ktorá bola spôsobená rôznymi okolnosťami, ktoré ja osobne som 
nemohla ovplyvniť. Považujem sa za nevinnú.“ 

Marie Balážová Melníková: „Okrem obžalovanej učiteľky vypovedalo dvadsaťšesť žiakov, osem svedkov a 
traja znalci. Rozsudok je právoplatný. Okresný prokurátor, ani obžalovaná učiteľka nevyužili možnosť sa proti 
nemu odvolať.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Tragický prípad nehody na lyžiarskom svahu sa skončil vyhlásením 

rozsudku pre učiteľku 
[29.01.2020; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/DLA] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/506642-tragicky-pripad-nehody-na-lyziarskom-svahu-sa-skoncil-vyhlasenim-
rozsudku-pre-ucitelku 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / V marci uplynú štyri roky od tragickej sánkovačky košických školákov v lyžiarskom 

stredisku pri Krompachoch. Na svahu vyhasol život 12-ročnej Mišky. Bodku za prípadom dal okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi. 

Dve dievčatá sa po zotmení na Plejsoch spustili z kopca zvaného Komín. Potom, čo nabrali vysokú rýchlosť, 
vyleteli s klzákom mimo svah a vrazili do kameňov a stromov. Zranenia Mišky boli fatálne. Jej kamarátka utrpela 
ťažké zranenia, no prežila. 

Na spišskonovoveskom okresnom súde sa tento prípad rozoberal na 12. hlavných pojednávaniach. 
Obžalovaná sa zúčastnila na prvom a poslednom pojednávaní. 

Policajný vyšetrovateľ aj prokurátor sa zhodli, že vinníčkou tragédie je učiteľka Petra. Tá bola vedúcou 
školského lyžiarskeho výcviku. V osudný večer mala strážiť deti na svahu. Podľa obžaloby zanedbala svoje 
povinnosti. 

“Z výpovedí detí vyplýva, že obžalovanú, ktorá mala dozerať na konanie detí, nevideli respektíve sa tam 
objavila len na chvíľku. Dokonca niektoré z detí popísali, že mala v čase nehody byť na chate a popíjať čaj,” 
hovorí prokurátor. 

“Že si odbehla na chvíľku. A toto súvisí s tým, prečo ju tam tie deti ani nevideli,” dodáva sudca. 
Obhajca Alexander Farkašovský hovorí: “Sa hovorí aj, že išla si pre tú bundu. Tam dnes po štyroch rokoch už 

ťažko možno povedať, že či ona tam bola. Väčšinu času tam bola.” 
Obhajca učiteľky Petry v záverečnej reči vyzdvihol jej zodpovednú prácu s deťmi. Chýbal mu ešte jeden 

vyšetrovací pokus s rekonštrukciou tragédie. Potom sudca vytýčil hodinovú prestávku a očakával sa verdikt. 
Sudca napokon povedal: “Uznáva sa za vinnú, že dňa 3.3.2016 v čase okolo 18 - 20tej hodiny im dala súhlas, 

aby sa kĺzali na klzákoch. Pričom počet detí ani ich výstroj nekontrolovala a vonku v okolí chaty energetické deti 
ponechala bez akéhokoľvek dozoru.” 

Sudca Petre vymeral podmienečný trest na tri roky a zákaz činnosti, čiže byť vedúcou na detských akciách 
počas najbližších troch rokov. Rozsudok je právoplatný, obe strany zamietli možnosť odvolať sa. 

Odsúdená učiteľka Petra Sukubová to komentovala so slovami: “Je prijateľný a ja som najviac z toho rada, že 
už je po tom všetkom.” 

Mala to byť len neškodná zábava, ktorá sa však skončila tragicky: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. SBL: Inter nedopustil ďalšie zaváhanie, Komárno zdolalo Levice 
[29.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/432486/sbl-inter-nedopustil-dalsie-zavahanie-komarno-zdolalo-levice 

 
 

Basketbalisti Interu napravili zaváhanie z posledného kola, v ktorom prehrali so Žilinou. Tentokrát si na 
domácej pôde poradili s posledným celkom súťaže. Prekvapenie sa zrodilo v Komárne, kde domáci zdolali po 
predĺžení Levice. 

26. kolo slovenskej basketbalovej extraligy: 

https://www.noviny.sk/krimi/506642-tragicky-pripad-nehody-na-lyziarskom-svahu-sa-skoncil-vyhlasenim-rozsudku-pre-ucitelku
https://www.noviny.sk/krimi/506642-tragicky-pripad-nehody-na-lyziarskom-svahu-sa-skoncil-vyhlasenim-rozsudku-pre-ucitelku
https://sport.aktuality.sk/c/432486/sbl-inter-nedopustil-dalsie-zavahanie-komarno-zdolalo-levice


Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 93:77 (51:35) 

Najviac bodov: Skinner 18, Funderburk, Baťka po 16 - Nottage 24, Alleyn 18, Maxwell 14, 200 divákov. 
BKM Lučenec - Iskra Svit 84:57 (35:25) 
Najviac bodov: Dunne 16, Anikienko, Murray-Boyles po 15 - Johnson 18, Nesbitt 14, Baldovský 8 
MBK Rieker Com-therm Komárno - Patrioti Levice 95:87 pp (46:45, 81:81) 
Najviac bodov: Duffy 35, Bowman 25, Pipíška 9 - Flemmings 15, Krajčovič 14, Perovič 13, 350 divákov. 
MBK Baník Handlová - BK Slávia Žilina 87:93 pp (53:39, 81:81) 
Najviac bodov: Allen, Jankovič, Jašš po 14 - Rožánek 22, Basabe 21, Wiggins 20, 320 divákov. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 26. kolo 
1 
X 
2 
BKM Lučenec Lučenec 
84 : 57 
BK Iskra Svit Svit 
MBK Handlová Handlová 
87 : 93 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
MBK Rieker Komárno Komárno 
95 : 87 
BK Levickí Patrioti Levice 
BK Inter Bratislava Bratislava 
93 : 77 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_vstupny_bonus_3nasobok_vkladu’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Som extrémista? 
[29.01.2020; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Maroš Matej] 

 
https://marosmatej.blog.sme.sk/c/526191/som-extremista.html?ref=rss 

 
 

Posledného povedzme pol roka sledujem z každej strany tri podivné slová, ktoré sa tu predtým tak často 
neobjavovali. Slová ako “fašizmus, extrémizmus, rasizmus” sú dnes na dennom poriadku a ja sa v tom akosi 
začínam strácať. 

Úvodom, aj keď mi to pripadá smiešne, ale tak aby sme predišli zbytočným dohadom a konšpiráciam - 
nepodporuje ma žiadna politická strana ani iné obdobné hnutie. Všetko, čo tu napíšem mám z vlastnej hlavy, a 
keďže si myslím, že by mala platiť akási pomyselná sloboda slova, rozhodol som sa verejne prezentovať formou 
blogu aj ja. Považujem sa za “normálneho” bežného človeka, ktorý sa denne hýbe medzi vami. Teda normálneho 
ako normálneho - nie toho, ktorý sa necháva strhnúť davom, ale toho, ktorý sa snaží si na všetko vytvoriť svoj 
vlastný názor. A aj keď to už normálne v tejto dobe nie je, stále si myslím, že ja som ten normálny a ostatní sú 
(žiaľ) ovce. Ale to som odbočil, takže naspäť k téme… 

Extrémizmus a rasizmus 
Posledného povedzme pol roka sledujem z každej strany tri podivné slová, ktoré sa tu predtým tak často 

neobjavovali. Slová ako “fašizmus, extrémizmus, rasizmus” sú dnes na dennom poriadku a ja sa v tom akosi 
začínam strácať. Vlastne chápem, že táto trojica (nazvime to) fráz je aktuálne v móde, ako boli kedysi napríklad 
hodinky s vodotryskom, ale… A práve toto “ale” ma vždy zastaví. Viete, nie všetko, čo je aktuálne “in” je správne, 
a práve preto nie je extrémista ako extrémista. Nechápete? Nevadí, rozviniem to nižšie, veľmi obšírne a 
obrovským oblúkom. Len vás poprosím o kúsok súdnosti, neškatuľkujte ma hneď podľa prvých riadkov a skúste si 
vytvoriť svoj vlastný obraz až na konci tohto článku. 

Sloboda slova 
Tu už by ma mnohí ukameňovali za moje prvotné slová, no počkajte ešte chvíľku, aj na to bude priestor. 

Chcem využiť svoju slobodu slova, aj keď mi celkom nie je jasné, čo vlastne tá obmielaná sloboda slova 
znamená. Ako hlavný kameň úrazu vidím, že akonáhle sa niekto nestotožňuje s vašim názorom, je označovaný 
ihneď nálepkou EXTRÉMISTA. Nebudeme si klamať, už v tomto momente je tá slávna “sloboda slova” v divnom 
svetle. Táto rovnako často točená fráza má totiž tiež svoje muchy a to hlavne tú, že nemá nastavené jasné a 
jednoznačné pravidlá. V kratke to asi znamená, že moja sloboda slova končí tam, kde začína tá vaša. 

https://marosmatej.blog.sme.sk/c/526191/som-extremista.html?ref=rss


Zjednodušene - ak mám názor a nestotožňuje sa s vašim, je to problém. A keďže vás je väčšina, nie je to ani tak 
váš problém, ako môj. 

Poďme ale k podstate tejto legendárnej frázy. Neviem, ako to máte vy, ale ja som za život stretol nespočetne 
ľudí, ktorých názor som ani omylom nezdieľal. Nikdy som ich však neoznačoval nejakou formou expresívneho 
slova, dokonca ani neškatuľkoval do nejakej mne známej skupiny. V čase, keď som dospieval, mi totiž boli 
vštepené základy slušného správania a navyše, nemám vo zvyku odsuzovať ľudí na základe prvých dojmov. Pre 
mňa osobne roky platilo (a stále platí), že aj keď sa s názormi iných nestotožňujem, akceptujem ich. Jednoducho 
som prijal, že ľudia rozmýšľajú aj inak ako ja, ale to neznamená, že vnútorne zdieľam ich názory. Ži a nechaj žiť, 
alebo mysli a nechaj myslieť. Toto je pre mňa základnou životnou filozofiou a podľa môjho sedliackeho myslenia 
by práve takýmto spôsobom mala fungovať sloboda slova. 

Kto má ale pravdu? 
Toto je otazka, na ktorú veľmi nerád odpovedám. A keďže sme práve zistili, že existujú aj ľudia s inými 

názormi, je dobré sa pozrieť na to, kto má vlastne pravdu. Možno ste to nevedeli, ale “pravda” je vám veľmi 
zákerná. Prirovnal by som ju k optickej ilúzii, alebo skôr ilúzii samotnej. Okej, chápem, je to ťažké na 
pochopenie… Skúsime si to vysvetliť na jednoduchom príklade, aby ste pochopili, aká zákerná vie “pravda” byť. 

Predstavte si, že za štvorcový (alebo sa správne povie hranatý?) stôl posadíte štyri osoby. Na stôl medzi nich 
položíte obyčajný hrnček na čaj. Teraz nastáva situácia, keď traja z nich vidia klasický hrnček s uškom, ale jeden 
z nich vidí hrnček bez uška. Každý si tvrdí to svoje, ale kto z týchto štyroch má pravdu? Aj bez mozgových buniek 
vedca viem, že pravdu majú všetci. My síce vieme, že na stole je položený hrnček s uškom, ale ak osoba uško 
nevidí, lebo má hrnček z iného uhla, bude trvať na tom, že na stole pred sebou má hrnček bez uška. A keď sa 
nad tým zamyslíme, nemýli sa. Jeho jedinou nevýhodou ale ostáva fakt, že sedí proti trom iným osobám, ktoré 
vidia hrnček s uškom a preto sa mu posmievajú a nechápu ho. A o tomto to presne je - pravda je o uhle pohľadu! 
Každý má tu svoju a pritom ani nemusí klamať. Chápete, kam smeroval tento náš malý test? Nevidím význam sa 
hádať do krvi kvôli svojej pravde, občas treba akceptovať aj pohľad druhej strany. 

Vlastenectvo nie je extrémizmus! 
Beriem na vedomie, odbočil som. Dnešnou témou je extrémizmus a moje relatívne vysvetlenie pravdy a 

slobody slova tu nikoho nezaujíma… 
Minule som niekde zachytil, že Ľudovít Štúr bol vlastne rasista a extrémista, lebo sa kdesi (zabite ma, netuším 

kde) vyjadroval hanlivo proti židom. Akože áno, vyjadrovať sa hanlivo k židom je nepekné, s tým súhlasim. Ale 
ľudia, ako naozaj? Neviem ako vás, ale ja som sa o Štúrovi a jeho bande učil na základnej aj strednej škole, 
dokonca patril aj k maturitným otázkam. Učili ma, že uzákonil spisovnú slovenčinu, že bojoval za práva Slovákov, 
dokonca si matne spomínam aj na nejakú jeho akciu na Devíne, či aj na to že ho postrelili. Ale nikde ma neučili, 
že to bol extrémista. S čistým svedomím môžem povedať, že skutočne nie. Potom boli aj moje učiteľky 
extrémistky, keď mi toto zamlčali… A práve na príklade Ľudovíta Štúra sa podľa mňa miešajú fakty a neuveriteľné 
blbosti. Nemyslím si totiž, že ak je niekto vlastenec, je aj extrémista. Aj keď úprimne, v tejto dobe sa pomaly bojím 
hovoriť, že som vlastenec, aby ma nezobrala NAKA. Možno ma mnohí odsúdia, ale ak mám rád slovenskú 
krajinu, slovenské hory, či prírodu, vlastne všeobecne keď som hrdý na to, že som Slovák, nepovažujem sa za 
rasistu, fašistu ani extrémistu. Mám proste našu krajinu rád a nemám pocit, že by som sa za to mal hanbiť alebo 
to tajiť. Áno, máme nečistých politikov, nízke platy, vysoké ceny, diaľnice sotva po Žilinu a podivne zmýšľajúcich 
ľudí, ale napriek tomu mám Slovensko rád! Vyrástol som tu a moje srdce bude s touto krajinou navždy spojené. A 
kvôli tomuto mám byť extrémista? Naozaj? 

Toto je to, čo ma budí v noci zo sna… To škatuľkovanie, tá zbytočná agresia pre nič. So všetkou úctou ku 
vám, ale ak sa podarí a budem mať raz deti, chcem aby boli tiež hrdí na to, že sú Slováci, samozrejme, ak to tak 
budú vnútorne cítiť. Ale nechcem sa dožiť dňa, keď sa budú musieť hanbiť povedať na ulici “Mám rád Slovensko”, 
lebo ihneď budú považovaní za fašistov, rasistov alebo extrémistov. Prosím, nemýľte si tieto slová s 
vlastenectvom a nespájajte ich. Oni k sebe totiž nepatria… 

Dúhové pochody a podobné somariny 
Na začiatku som vás varoval, že budem úprimný a tak je čas prejsť na náročnejšie otázky. Ako náročnú 

otázku považujem aj môj postoj k LGBT. Kde ale začať? No povedzme to tak, že aj keď to pre vás bude 
šokujúcim prekvapením, už každý jeden z vás sa v živote stretol s gayom alebo lesbou. A ja som nebol výnimkou. 
Priznám sa, že pri myšlienke, ako všetci očakávate, že napíšem ako sa mi hnusia, sa celkom usmievam. Pravdou 
(aspoň tou mojou) však ostáva, že mne inak orientovaní ľudia absolútne neprekážajú. Ale taktiež sa nemôžem 
zaradiť k ľuďom, ktorí uznávajú dúhové pochody a podobne. Samozrejme, vysvetlím… 

Mal som veľa kolegov, ktorí patrili ku gayom a nikdy som na nich nepovedal krivého slova. Pýtate sa prečo? 
No jednoducho z toho dôvodu, že si pracovné povinnosti plnili vynikajúco a nikdy som si na nich nevšimol, že by 
akýmsi spôsobom vytŕčali z okolitého davu. Z môjho pohľadu to boli proste rovnakí kolegovia ako všetci ostatní a 
preto som nevidel (a nevidím) dôvod mať proti nim nejaké výhrady. Tu by som rád podotkol, že za svoj doterajší 
kariérny život som mal možnosť pracovať s približne dvadsiatimi gaymi a všetci to boli slušní chlapi. Proste ľudia 
ako ja, ktorí prišli do práce odrobiť si svoje a potom odchádzali domov sa venovať súkromnému životu. Prečo by 
som ich mal teda odsudzovať? Posledné roky mi to ale nedalo a pýtal som sa ich na názory ohľadom dúhových 
pochodov. Opäť príde chvíľa, keď budete chcieť hádzať kamene, ale ešte neprišiel ten čas. Od väčšiny týchto 
pracujúcich ľudí som dostal jasnú informáciu, že by na dúhový pochod nikdy nešli a že sa dokonca hanbia za 
tých, ktorí tam sú. A ja som časom pochopil, prečo je to tak… Je predsa úplne jedno, či je to heterák alebo gay, 
proste chce viezť svoj vlastný život a nepotrebuje sa pretŕčať na ulici a ukazovať svetu. Títo ľudia chcú mať svoj 
životný priestor a ja nevidím dôvod im ho brať. Avšak propagovať verejne homosexualitu formou podivných 
pochodov mi príde divné a zvrátené. Načo je to dobré? A práve na túto otázku si treba odpovedať. Lebo ja mám 
pocit, že byť inak orientovaní a predvádzať sa na pochodoch nie je normálne. Je to len módny trend, proste 



výsledok doby, keď sa ľudia chcú zviditeľniť. A keďže nevedia ako, pridajú sa k čomukoľvek. A medzi nami, podľa 
mňa minimálne polovica účastníkov týchto pochodov je hetero…. 

Cigánsky problém 
Už len za názov tohto odstavca som navždy zatratený! Vopred sa ospravedlňujem za moju terminológiu, ale 

nepoznám moc dobre rozdiel medzi cigáňom a rómom a preto dúfam, že nikoho nenahnevám označením cigáň. 
Mnohí to možno nerozlišujú, ale nie je cigáň ako cigáň. Osobne poznám jednu rodinu, ktorá bývala v paneláku, 
kde som strávil detstvo a aj keď to mnohým príde divné, nedám na ňu dopustiť. Slušní, pracujúci ľudia, ktorí mali 
doma vždy poriadok, vždy ma pozdravili a nikdy za celú dobu som nezaregistroval žiadny problém, ktorý by som 
im mohol vytknúť. Týmto pozdravujem Karola s rodinou a želám všetkým len to najlepšie! Nie, vážne - a čo, že sú 
cigáni? Pre mňa boli, sú a budú rovnakí, ako ktorákoľvek iná slušná rodina. A tým “slušná” nemyslím “biela” ani 
podobné somariny. 

Raz som sa ich pýtal na názor na osady na východnom Slovensku a prekvapilo ma, keď som práve z ich úst 
počul vetu “to nie sú cigáni, to sú opice”. Ľudia, teraz všetci na nich a označte ich za extrémistov! A keď už sme 
začali, pozrime sa na spomínané osady. Ešte predtým ale vyjadrím svoj názor, takže - áno, vadí mi, že niekto 
dostáva byty zadarmo, pričom ja si mám brať hypotéku! Áno, vadí mi, že mám strach zaparkovať auto v okolí 
napríklad Spišskej Novej Vsi, aby mi ho nerozkradli! Áno, vadí mi, keď niekto len využíva sociálne výhody a mňa 

by kľudne banka nechala vyhodiť na ulicu keby som nesplácal úver! Toto všetko je pravda a nehanbím sa za to! 
Problémom sú podľa mňa cigánske osady, aj byty zadarmo, aj sociálne výhody pre týchto ľudí a bude mi to vadiť, 
kým to takto bude. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je to tak? Ruku na srdce, keby vás naučil niekto, 
že stačí kričať slovo “rasizmus” a dostanete bývanie zdarma a peniaze každý mesiac, tiež by ste to využili. To je 
snom mnohých ľudí - nerobiť a aj tak mať peniaze a bývanie. Žiaľ, nemôžu za to samotní cigáni, aj keď ten hlavný 
problém je aktuálne v nich. Môže za to štát, a tým nemyslím terajšiu vládu, ale štát ako celok. To štát ich naučil, 
ako využívať sociálny systém. A bol to štát, ktorý im vždy vyhovel, len aby mal pokoj. A oni sa to naučili a ako išli 
roky, rodili sa nové a nové generácie, ktoré už v tomto vyrastali a nepoznali nič iné. Veľmi nerád to píšem, ale 
práve kvôli nešťastnému rozhodnutiu štátu kedysi, nemám dnes rád cigáňov v osadách a bojím sa pohybovať v 
ich blízkosti. Aj keď za to z dlhodobého hľadiska nemôžu, aj ja vnímam ako problém ich a tak aj drvivá väčšina 
mojich známych. Ale som kvôli tomu extrémista, alebo rasista? 

Na záver… 
Ako to zhodnotiť? Priznávam, vadia mi cigáni v osadách a nevidím zmysel v dúhových pochodoch, preto by 

som ich rád zrušil. Keď poviete na verejnosti túto vetu, ste okamžite označení ako rasista, fašista, extrémista, či 
dokonca xenofób a máte šťastie, ak na vás nezavolajú políciu a neskončíte pred súdom. A keďže vaše následné 
argumenty už nikoho nezaujímajú, rozhodol som sa to spísať do tohto blogu. Za svoje názory sa nehanbím, no 
pevne verím, že som vám ich aspoň sčasti objasnil a vysvetlil. Ak totiž vidíte hrnček bez uška, nemusíte byť ten 
najhorší, môže to byť uhoľ vášho pohľadu. 

A pokiaľ ste sa dočítali až sem, máte môj obdiv! Zobral som to trošku obšírnejšie, ako som pôvodne očakával, 
ale veď - ja som vás varoval… Názory na všetko si samozrejme urobte sami podľa svojho uváženia, ale prosím 
myslite na to, že nie každý s iným pohľadom je extrémista, a nie každý chce všetkých ľudí vyhubiť alebo podobné 
nezmysly. Je správne mať vlastnú hlavu a preto sa nenechajte ovplyvňovať väčšinou. Ako by povedal klasik, 
nebuďte ovce! A ak som podľa tých, čo sa dočítali až sem naďalej extrémistom, ospravedlňujem sa vám, iný už 
nebudem… 

[Späť na obsah] 
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Medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou sa tvorí poľadovica. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Cesty v správe Košického samosprávneho kraja (KSK) sú aktuálne mokré a v 

horských oblastiach sa na ceste vyskytuje utlačený sneh. 
“Všetky cesty by však mali byť zjazdné, nie je hlásená ani poľadovica,” uviedla hovorkyňa KSK Anna 

Terezková. 
Počas uplynulej noci v KSK zrealizovali 107 výjazdov, najviac ich bolo vo vyššie položených oblastiach v 

okresoch Spišská Nová Ves a Rožňava, 29 výjazdov zrealizovali cestári v okrese Košice-okolie. 

"Na cestách Košického kraja začalo hustejšie snežiť v utorok večer, a to v okrese Košice, Košice-okolie, 
Rožňava a Spišská Nová Ves. Na Zemplíne, kde boli teploty vyššie, pršalo alebo mrholilo. Situácia sa počas 

noci upokojila," uviedla hovorkyňa s tým, že všetky cesty v kraji boli intenzívne posypované a úseky s väčšou 
vrstvou snehu aj pluhované. 

((piano))Ranná nehoda v Šaci 
Podľa Terezkovej došlo v stredu ráno aj k viacerým dopravným nehodám. 
Súvisiaci článokZrážka kamióna a posypovača spôsobila v Šaci dlhé kolóny Čítajte 
Vodičov preto upozorňuje, aby prispôsobili jazdu stavu vozovky. 
V košickej mestskej časti Šaca sa zrazil kamión s posypovým vozidlom. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22313087/cesty-na-vychodnom-slovensku-su-zjazdne-a-udrziavane.html


Ako uviedla Slavomíra Brzová zo spoločnosti Kosit, obaja vodiči utrpeli ľahké zranenia. 
Premávku niekoľko hodín riadili policajti. 
Situácia v Prešovskom kraji 
Situácia na cestách v Prešovskom kraji je po nočnom snežení pokojná. 
Súvisiaci článokSituáciu na cestách východného Slovenska komplikuje sneženie Čítajte 
Všetky cesty sú zjazdné a udržiavané, s nutnosťou použitia zimných pneumatík. 
Ako informoval dispečer Správy a údržby ciest, cestári boli vo výkone služby od utorkových večerných hodín a 

počas celej noci pluhovali a posypávali cesty v celom kraji. 
„Za noc sme posypali 10 374 kilometrov ciest a prepluhovali 4 700 kilometrov ciest. Použili sme pri tom 743 

ton soli a 1 096 ton inertného materiálu. Celkovo bolo v teréne 103 vozidiel,“ uviedol dispečer SÚC PSK s tým, že 
aktuálne nie sú hlásené žiadne nezjazdné úseky. 

Poľadovica na cestách 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove však upozorňuje na poľadovicu, ktorá sa tvorí na 

úseku cesty I/18 v smere Vranov nad Topľou – Prešov, kde by vodiči mali zvýšiť pozornosť. 
Pre poveternostné podmienky s hustým snežením a viacerými skríženými kamiónmi bola ešte v utorok večer 

dočasne uzavretá cesta Chmeľov - Chmeľovský kopec, cesta za obcou Kapušany v smere na Podhorany, ako aj 
cesta v časti Petič (všetky okres Prešov). 

„Tieto cesty sa však podarilo ešte v noci okolo 22.00 hod. sprejazdniť,“ informoval hovorca KR PZ v Prešove 
Igor Pavlík. 

Prešovskí hasiči neevidujú žiadnu nehodu, pri ktorej by počas noci museli zasahovať. 
[Späť na obsah] 
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Bratislava/Žilina 29. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Žilinský 
kraj, Facebook-Polícia SR-Trenčiansky kraj, Facebook-Polícia SR-Trnavský kraj, Facebook-Polícia SR-Košický 
kraj, Facebook-Polícia SR-Nitriansky kraj) 

Pre štrajk autodopravcov je hraničný priechod Trstená blokovaný obojsmerne pre nákladnú dopravu – 
prejazdný je len jeden jazdný pruh pre osobnú dopravu a autobusy 

Z dôvodu štrajku autodopravcov je hraničný priechod Trstená blokovaný obojsmerne pre nákladnú dopravu 
Ako informovala žilinská krajská polícia, na mieste sú hliadky polície. 
Hraničný priechod Makov je prejazdný len pre osobnú dopravu 
Pre štrajk autodopravcov je zablokovaný hraničný priechod Makov. Ako informovala žilinská krajský polícia, 

prejazdný je pre osobnú dopravu 
Hraničný priechod Makov je momentálne blokovaný a prejazdný pre osobnú dopravu Hraničný priechod 

Trstená je pre štrajk blokovaný obojsmerne pre nákladnú dopravu, prejazdný je len jeden jazdný pruh pre osobnú 
dopravu a autobusy. 

Kamióny zablokovali hraničné priechody Drietoma a Lysá pod Makytou 
Štrajk autodopravcov zablokoval v utorok hraničné priechody Drietoma v Trenčianskom okrese a Lysá pod 

Makytou v Púchovskom okrese. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej 
sieti 

Dnes z dôvodu štrajku autodopravcov bude blokovaný hraničný prechod Drietoma (okr. Trenčín) a Lysá pod 
Makytou (okr. Púchov) „Na hraničnom priechode Drietoma na ceste I/9 pri odbočke na Hornú Súču je cesta 
momentálne zablokovaná kamiónmi. Prejazd je umožnený len osobným vozidlám. Z oboch smerov je kolóna 
nákladných vozidiel. Odporúčame vodičom, pokiaľ je to možné, aby sa úplne vyhli týmto úsekom,“ uviedla polícia. 

Na hraničnom priechode Kúty – Brodské policajti odkláňajú kamióny 
V súvislosti so štrajkom autodopravcov policajti na diaľničnom hraničnom priechode Kúty – Brodské odkláňajú 

kamióny na parkovisko, prípadne sa môžu vrátiť do Českej republiky a pokračovať po ceste cez Holíč, Skalicu 
alebo Rakúsko 

Na diaľničnom hraničnom priechode Kúty- Brodské D2 s Českou republikou odkláňajú príslušníci polície 
kamióny na parkovisko Ako informovala trnavská krajská polícia, pre osobnú dopravu je priechod plne prejazdný, 
rovnako tak pre nákladné autá s rýchlo sa kaziacim tovarom alebo živými zvieratami. 

Hraničný priechod Medveďov – Vámosszabadi je plne prejazdný bez obmedzení. 
Štrajk autodopravcov je už aj v Ružomberku, polícia odporúča vyhnúť sa mestu 
Štrajk dopravcov je aktuálne okrem hraničných priechodov Makov a Trstená už aj v Ružomberku. Polícia 

odporúča vodičom, aby sa, pokiaľ je to možné, úplne vyhli mestu. Informovala o tom v utorok dopoludnia na 
sociálnej sieti 

Štrajk dopravcov je už aj v Ružomberku „Tranzitnej doprave odporúčame využiť obchádzkovú trasu v smere 
na Banskú Bystricu cez horský priechod Čertovica v oboch smeroch. Regionálnej doprave obchádzku cez obce 
Bešeňová, Liptovská Teplá, Lisková a Likavka,“ dodali policajti. 

https://www.hlavnespravy.sk/autodopravcovia-blokuju-hranicny-priechod-trstena/2032877


Košický samosprávny kraj odporúča vyhnúť sa horskému priechodu Soroška 
Vodiči by sa mali vyhnúť horskému priechodu Soroška, situácia sa pre husté sneženie komplikuje. V oboch 

smeroch je zastavená premávka nákladných vozidiel nad tri a pol tony z dôvodu intenzívneho posypovania 
cestných komunikácií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s 
tým, že dopravu v úseku riadi polícia. Prejazd osobnej dopravy je povolený, treba však počítať s výraznejším 
zdržaním 

Na dnes bol ohlásený štrajk autodopravcov. Zatiaľ sú všetky úseky prejazdné „V západnej časti Košického 
kraja je počas celého dopoludnia hlásené husté sneženie, ktoré sa postupne presúva aj do okresov Košice – 
okolie a Michalovce. Na cestách sa vytvára dvojcentimetrová vrstva snehu, vo vyššie položených oblastiach tri až 
päť centimetrov,“ dodala. 

Správa ciest KSK zrealizovala najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách, 11, v okrese Spišská Nová Ves, 

v okrese Rožňava ich bolo šesť. Aktuálne sa v teréne podľa Terezkovej nachádza 57 vozidiel, ktoré zabezpečujú 
zimnú údržbu ciest v celom kraji. „Vozovky, kde sa nachádza väčšia vrstva snehu, sú zároveň pluhované. 
Aktuálne nie je hlásený výskyt poľadovice na cestách,“ dodala. 

Hraničný priechod Šahy je zablokovaný len pre nákladnú dopravu 
Namiesto avizovanej ôsmej hodiny rannej nastúpili autodopravcovia do štrajku na hraničnom pr iechode medzi 

Slovenskom a Maďarskom v Šahách o niečo neskôr. V súčasnosti je priechod zablokovaný pre nákladnú 
dopravu, upozorňuje polícia 

Namiesto avizovanej ôsmej hodiny rannej nastúpili autodopravcovia do štrajku na hraničnom priechode v 
Šahách o niečo neskôr Rovnako ako v minulosti, osobné a záchranné vozidlá cez hraničný priechod prejdú. 
Situáciu priamo na mieste polícia monitoruje. 

Štrajk autodopravcov sa začal aj na hraničnom priechode Svrčinovec 
Štrajk autodopravcov sa začal aj na hraničnom priechode Svrčinovec. Ako informovala žilinská krajská polícia, 

blokovaná je cesta pre nákladnú dopravu, pre osobné vozidlá a autobusy je cesta prejazdná. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Fórum života chystá workshop o bezdomovectve v Spišskej Novej Vsi 
[29.01.2020; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; HSP/TK KBS] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/forum-zivota-chysta-workshop-bezdomovectve-spisskej-novej-vsi/2034527 

 
 

Spišská Nová Ves 29. januára 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS) 

Záleží spoločnosti na začleňovaní ľudí bez domova? Chceme vôbec dostať bezdomovcov z ulice? Čo je 
podstatné pre ukončovanie bezdomovectva? Aj na tieto otázky odpovie workshop o bezdomovectve s názvom 
„Ukončovanie bezdomovectva“, ktorý sa uskutoční 5. februára 2020 v Spišskej Novej Vsi (od 9:00 do 13:00) 

Fórum života chystá workshop o bezdomovectve v Spišskej Novej Vsi 

Lektorom bude riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. Záujemcovia sa môžu ozvať na 
koordinatorkesk@forumzivota.sk alebo 

TU. 
Workshop je súčasťou projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti, ktorý je podporený z 

Európskeho sociálneho fondu. 
Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonázor. 
Pošlite nám svoj príbeh s Bohom. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Cesty v Košickom samosprávnom kraji sú mokré, v horských oblastiach je 

na vozovke utlačený sneh 
[29.01.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/cesty-kosickom-samospravnom-kraji-su-mokre-horskych-oblastiach-
vozovke-utlaceny-sneh/2034171 

 
 

Košice 29. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič) 
Cesty v správe Košického samosprávneho kraja (KSK) sú aktuálne mokré a v horských oblastiach sa na ceste 

vyskytuje utlačený sneh. „Všetky cesty by však mali byť zjazdné, nie je hlásená ani poľadovica,“ uviedla pre 
TASR hovorkyňa KSK Anna Terezková 

Ilustračné foto 

https://www.hlavnespravy.sk/forum-zivota-chysta-workshop-bezdomovectve-spisskej-novej-vsi/2034527
https://www.hlavnespravy.sk/cesty-kosickom-samospravnom-kraji-su-mokre-horskych-oblastiach-vozovke-utlaceny-sneh/2034171
https://www.hlavnespravy.sk/cesty-kosickom-samospravnom-kraji-su-mokre-horskych-oblastiach-vozovke-utlaceny-sneh/2034171


Počas uplynulej noci v KSK zrealizovali 107 výjazdov, najviac ich bolo vo vyššie položených oblastiach v 
okresoch Spišská Nová Ves a Rožňava, 29 výjazdov zrealizovali cestári v okrese Košice-okolie. „Na cestách 

Košického kraja začalo hustejšie snežiť v utorok (28.1.) večer, a to v okrese Košice, Košice-okolie, Rožňava a 
Spišská Nová Ves. Na Zemplíne, kde boli teploty vyššie, pršalo alebo mrholilo. Situácia sa počas noci upokojila,“ 

uviedla hovorkyňa s tým, že všetky cesty v kraji boli intenzívne posypované a úseky s väčšou vrstvou snehu aj 
pluhované. 

Podľa Terezkovej došlo v stredu ráno aj k viacerým dopravným nehodám, vodičov preto upozorňuje, aby 
prispôsobili jazdu stavu vozovky. V košickej mestskej časti Šaca sa zrazil kamión s posypovým vozidlom. Ako pre 
TASR uviedla Slavomíra Brzová zo spoločnosti Kosit, obaja vodiči utrpeli ľahké zranenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 
[29.01.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22313453/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

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

počas stredy 29. januára 2020. 
Hokej 
Tipsport liga, 45. kolo: 
HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) 
Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokKošickí hokejisti prerušili sériu piatich prehier Čítajte 
HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce, 29.1.2020 
(7 fotografií) 
Hádzaná 
MOL liga žien, 19. kolo: 
Iuventa Michalovce - DHK Baník Most 23:24 (13:12). Najviac gólov: Bajčiová 7/3, Wolingerová 4/1, Trúnková, 

Holejová po 3 - Šustková 8/3, Mikulčíková 5, Maňáková 4/2. Rozhodovali: Cipov, Klus, vylúčené: 4:3, 7 m hody: 
8/4 - 5/5, 1000 divákov. 

Extraliga mužov, 17. kolo: 
Tatran Prešov - HKM Šaľa 23:22 (11:10). Najviac gólov: Straňovský 6, Rábek 4/1, Vučko 4 - Michniewicz, 

Prokop po 7, Polák 4/1. Rozhodovali: Cibere, Richvalský, vylúčení: 1:4, 7 m hody: 2/1 - 2/2, 234 divákov. 
MHC Štart Nové Zámky - Košice Crows 34:29 (18:13). Najviac gólov: Tschur 9/1, Dévai 8, Juhás 5 - Ľoch 8, 

Urban 6, Pecha 4/2, Hriňák 4. Rozhodovali: Oťapka, Zubo, vylúčení: 4:4, 7 m hody: 1/1 - 4/2, 150 divákov. 
Basketbal 
SBL, muži, 26. kolo: 
Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 93:77 (51:35). Najviac bodov: Skinner 18, Funderburk, 

Baťka po 16 - Nottage 24, Alleyn 18, Maxwell 14, 200 divákov. 
BKM Lučenec - Iskra Svit 84:57 (35:25). Najviac bodov: Dunne 16, Anikienko, Murray-Boyles po 15 - Johnson 

18, Nesbitt 14, Baldovský 8 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Za smrť žiačky na lyžovačke na Plejsoch odsúdili košickú učiteľku 
[29.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22313574/za-smrt-ziacky-na-lyzovacke-na-plejsoch-odsudili-kosicku-
ucitelku.html 

 
 

Prokurátor aj obhajca sa neodvolali, rozsudok je právoplatný. 
Padol rozsudok v prípade smrti žiačky na Plejsoch. 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi v stredu pokračovalo pojednávanie v 

prípade smrti 13-ročnej Mišky z Košíc, ktorá prišla o život na lyžiarskom svahu na Plejsoch pri Krompachoch. 
Obvineniu z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví čelila učiteľka Základnej školy na Drábovej ulici v 

Košiciach Petra S. 
Na súd prišla v sprievode svojho obhajcu Alexandra Farkašovského. 

https://korzar.sme.sk/c/22313453/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
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Po zaznení záverečných rečí sudca Radoslav Rusnák vyniesol rozsudok. 
Učiteľku uznal vinnou. Uložil jej trest v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom na tri roky. 
A tiež trojročný zákaz vykonávať pedagogický dozor nad maloletými osobami. 
Rozsudok je právoplatný, práva na odvolanie sa ešte na pojednávaní vzdali prokurátor aj obhajoba. 
Miška zomrela, Veronika sa vážne zranila 
K tragédii došlo počas lyžiarskeho zájazdu začiatkom marca 2016 okolo 18. hodiny večer. 
Súvisiaci článokPri jazde na klzáku na Plejsoch sa smrteľne zranilo dievča z Košíc Čítajte 
Deťom bolo dovolené po večeri šmýkať sa na svahu pred chatou na klzákoch. 
Pred chatou mala na ne dozerať práve spomínaná učiteľka. 
Zo skupinky žiakov sa oddelili Veronika a Miška, išla s nimi aj tretia spolužiačka Lenka. 
Na klzákoch sa pustili dolu zjazdovkou zvanou Komín vedľa chaty, kde boli ubytovaní. 
Jazdu na klzákoch a na zľadovatenom povrchu nedokázali kontrolovať. 
Klzák sa pretočil a dievčatá sa šmýkali dolu svahom otočené chrbtom. 
Dostali sa mimo zjazdovky, kde narazili do stromov a skál. 
Miškine zranenia boli nezlúčiteľné so životom. 
Veronika utrpela vážne zranenia. 
Dvanásť pojednávaní 
Prvé pojednávanie bolo v marci 2018, druhé začiatkom apríla 2018. 
Súvisiaci článokSmrť dieťaťa: Tragickú lyžovačku na Plejsoch začal riešiť súd Čítajte 
Na prvom pojednávaní obžalovaná učiteľka bola, na druhé už neprišla. 
Ostala doma pre rizikové tehotenstvo. 
Na súde sa napokon uskutočnilo dvanásť pojednávaní. 
Okrem ôsmich dospelých svedkov sa čítali aj výpovede 26 žiakov školy a tri znalecké posudky. 
Pojednávanie v kauze tragickej lyžovačky na Plejsoch 
(7 fotografií) 
Učiteľka: Verím v spravodlivý rozsudok 
V stredu odzneli záverečné reči, ktoré si prokurátor a obhajoba pripravili v písomnej podobe a prečítali. 
((piano)) 
„Nedokázala som tejto udalosti zabrániť. Päť rokov som Mišku poznala. Ako triedna učiteľka, trénerka aj 

vychovávateľka. Bola moja najobľúbenejšia hráčka. Z toho, čo sa stalo, mám do konca života veľkú traumu. Ja 
som tie okolnosti nemohla ovplyvniť. Verím, že súd vyhlási spravodlivý rozsudok. Považujem sa za nevinnú,“ 
vyjadrila sa učiteľka Petra S. 

Spoluzavinenie zo strany žiačok 
Sudca po viac ako hodine vyniesol rozsudok, ktorý následne aj odôvodnil. 
„Nie je pochýb o tom, že k smrti žiačky došlo následkom nekontrolovaného pohybu smerom dole po 

zjazdovke, ktorá je označená čiernou farbou a na ktorej je zakázané sánkovanie či kĺzanie. Rovnako nebolo 
spochybnené, že by nedošlo k poučeniu žiakov, kde sa môžu šmýkať. Otázkou je skôr to, prečo učiteľka, vediac o 
blízkej nebezpečnej zjazdovke, nestála pri nej a nedávala pozor, aby tam deti nešli,“ zdôraznil sudca. 

Podľa neho učiteľka podcenila situáciu v spojitosti s dozorom detí. 
Avšak žiaci mali takisto určité povinnosti, nemali porušovať zákazy, nemali riskovať a spúšťať sa dolu 

svahom. 
Dievčatá napriek upozorneniam spolužiačky, aby nešli dolu zjazdovkou, tak urobili. 
Došlo tak k spoluzavineniu maloletých osôb s následkom, ktorý nastal. 
„Prvotnou príčinou nešťastia bola nedostatočná kontrola detí zo strany učiteľky, druhotnou bola nedisciplína 

žiakov,“ zdôraznil sudca. 
Prokurátor sa vzdal práva na odvolanie. 
Následne tak urobila aj obhajoba. 
Obhajca: Klientka chce ďalšie dieťa 
„Musím povedať, že to bol veľmi spravodlivý rozsudok. Preto som nakoniec aj tak reagoval, na základe 

reakcie pána prokurátora. V mojom živote som sa prvýkrát stretol s takým odôvodnením pána sudcu. Považujem 
to za perfektné odôvodnenie a berieme to tak, ako život prináša a preto sme sa ani nedovolali. Moja klientka chce 
mať druhé dieťa a bude celý život žiť s touto traumou,“ komentoval krátko po vynesení rozsudku obhajca 
Farkašovský. 

Potvrdil nám, že jeho klientka je rada, že už nebude musieť vykonávať dozory nad akciami. 
„Mať na starosti podľa predpisu 15 detí na 24 hodín je niečo neskutočné. Rozprával som sa s viacerými 

učiteľkami, a ak sa nezmení legislatíva, oni odmietajú ísť na takéto akcie. Viete čo dnes deti zaujíma. Notebooky, 
facebooky, mobily, ale disciplína nie,“ doplnil Farkašovský. 

Na otázku, či je podľa neho trest pre klientku dostatočný, Farkašovský reagoval: „Už tým, čo sa stalo, je to pre 
ňu veľký trest a ona sa pred sebou a Pánom Bohom s tým musí zmieriť. Viete, nenávisť Mišku nevráti. Ja, ako 
bývalý predseda basketbalového klubu, som ju považoval za najväčší talent, aký bol na Slovensku. Mne sa tlačia 
slzy do očí, keď si na Mišku spomeniem. Myslím si, že ten trest je dosť vážny a tá trauma už pominula. Sme radi, 
že sa tak rozhodlo.“ 

Učiteľka: Som šťastná, že sa to skončilo 
Učiteľka sa k rozsudku najprv nechcela vyjadriť, neskôr len krátko zareagovala. 
„Je prijateľný a som šťastná, že to všetko skončilo,“ so slzami v očiach komentovala. 
Náhrada škody, ktorú si uplatňujú poškodené strany sa vyšplhala na viac ako 31-tisíc eur. 
Tú si musia poškodené strany uplatňovať v rámci občianskoprávneho konania. 



[Späť na obsah] 
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