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1. Matovičova zástupkyňa chorých 
[20.02.2020; Plus 7 dní; ZAUJALO NÁS; s. 10,11,12,13; VERONIKA COSCULLUELA] 

 
 

TEXT: VERONIKA COSCULLUELA 
Jednotka kandidátky OĽaNO Mária Šofranko sa do konca kampane na mítingoch už neukáže 
Neviem, kto je jednotka, ale viem, kto je stopäťdesiatka, - odpovedali svorne viacerí účastníci mítingu OĽaNO, 

ktoré malo hnutie minulý týždeň v Kežmarku. 
V sále slovenskej reštaurácie vedľa mestských hradieb sme narátali vyše sto podporovateľov matovičovcov. 

Priemerný vek zvedavcov, ktorí sa prišli osobne pozrieť na to, čo sa im u Obyčajných ľudí a nezávislých 
osobností ponúka, bol vyše 50. Okrem tých, ktorým sa maniere Igora Matoviča a jeho ľudí páčia a voliť ho budú 
„na betón“, si na stoličky posadali nerozhodnutí občania. 

Na stolíku pri vchode si mohli zobrať propagačné letáky o poslancoch, ktorí na stretnutí s ľuďmi rečnia za 
stolom. Ukázali sa poslanci Natália Milanová a Eduard Heger a traja kandidáti do parlamentu, ktorí pochádzajú z 
okolia. Plagátik o líderke kandidačnej listiny, ktorú Igor Matovič predstavil ako „obyčajnú ženu z východu“, sme 
hľadali márne. Mária Šofranko na mítingu, ktorý sa konal niekoľko kilometrov od jej bydliska, nebola. Ani osobne, 
ani vizuálne. Svoj posledný výjazd, na ktorom naháňala pre stranu hlasy, absolvovala 49-ročná plavovláska 
niekedy začiatkom roka. Svoje politické aktivity ani poriadne nezačala a už skončila. Zo zdravotných dôvodov, 
tvrdí ona aj strana. V polovici januára v rozhovore pre PLUS 7 DNÍ ešte dúfala, že druhej operácii sa vyhne. 
Nakoniec však skončila v bolestiach a na kampaň jej neostala sila. 

KONFLIKTY POPIERAJÚ 
„Moje bolesti sú ozaj silné. Čakám na magnetickú rezonanciu, ktorá rozhodne o druhej operácii. Som z celej 

situácie veľmi smutná,“ napísala. Strana s ňou však naďalej ráta. Igor Matovič hovorí, že keď je jeho jednotka na 
lôžku, kandidátka hnutia je ešte reprezentatívnejšia. „Naša kandidátka je takým zrkadlom Slovenska, že sa na ňu 
zmestia kresťania, liberáli, veriaci aj neveriaci. Jednoducho, Maťa Šofranko je teraz za tých chorých,“ povedal. 
Šofranko chýbala na vianočnom večierku a podľa Matoviča nebude s kolegami ani počas volebnej noci. 

„Mám nariadený absolútny pokoj na lôžku. Prosím, rešpektujte to! V konečnom dôsledku doplatí na to len 
moje zdravie,“ vyzýva jednotka matovičovcov. Informácie, že by za jej neaktivitou v kampani mali byť už teraz 
okrem zdravia nezhody s Igorom Matovičom, poprela rovnako ako on. Na otázky, kedy bude zas na nohách a či 
by jej situácia mohla ovplyvniť výkon poslaneckého mandátu, Mária Šofranko neodpovedala. 

NESKÚSENÁ 
Na Matoviča ktorý má šancu stať sa v marci novým premiérom, má líderka kandidátky vlastný názor. „Stále 

vravím, že ho nepoznám dostatočne dobre. Je to môj šéf, stále sa iba spoznávame a musím povedať, že sa ku 
mne správa veľmi slušne. Forma jeho vystupovania by mohla byť niekedy aj iná,“ povedala Šofranko v našom 
rozhovore asi pred mesiacom. „Šéf“ si svoju jednotku, ktorá sa z kampane stiahla, zastáva. Že mala len tri dni na 
rozhodnutie, či ponuku prijme alebo nie? Podľa Matoviča to nikdy problém nebol. A že mu trochu zazlieva 
hodenie medzi „levov“ bez prípravy na novinárske otázky? „To je pravda. Predpokladali sme však, že novinári 
nebudú klásť žene, ktorá celý život venovala výchove detí, nejaké špeciálne politologické alebo ekonomické 
otázky, mimo jej profesionálnej oblasti,“ zdôvodňuje. Chceli vraj, aby bola autentická, nevyumelkovaná a 
spontánna. Lenže bez prípravy na politiku a bez naštudovania toho, čo sa posledné roky v parlamente a vo vláde 
udialo, Mária Šofranko v rozhovoroch pôsobila nielen autenticky, ale aj akosi bojazlivo a v istých témach aj bez 
názoru a prehľadu. 

DOBRÉ AJ ZLÉ 
Mária Šofranko sa už medzi občanmi do 29. februára na verejnosti neukáže. Išli sme teda na východ zistiť, kto 

je vlastne dáma, ktorá si získala najlepšiu pozíciu na listine hnutia. Na ceste do Spišskej Novej Vsi, kde Mária 

Šofranko žije, sme sa zastavili v obci Smižany. V žltej budove kultúrneho centra, ktorému šéfovala, sme našli 
vynovenú sálu a bývalého kolegu, ktorý bol trochu skúpy na slovo. „Prekvapilo ma, že išla do politiky,“ povedal o 
rozhodnutí svojej bývalej šéfky. Meno ani fotografiu si neželá zverejniť a hovorí, že tak, ako zažil s Máriou 
Šofranko za 2,5 roka spolupráce „to dobré“, boli aj chvíle, na ktoré by sa posťažoval. 

O dobrom ani o zlom však nechce hovoriť. Nedá sa presvedčiť ani vtedy, keď mu hovoríme, že ľudia ju veľmi 
nepoznajú a jeho príhody by im možno pomohli utvoriť si názor. „Nech ju spoznajú. Verím, že každý môže zmeniť 
svoje správanie a tie negatívne skúsenosti, ktoré sme spolu mali - nechcem ich tu rozprávať, aby som nebol 
nespravodlivý -, možno ľutuje a možno sa mení. Verím, že jej morálny kódex bude o to vyšší, o akú 
zodpovednosť sa uchádza teraz,“ uvažuje. Dodal však, že nápady mala dobré a vlastne nijako mu neublížila. 
Jednoducho si nerozumeli vo všetkom. 

Jeho očakávania od nej a všeobecne od politikov? „Aby to nešlo dolu vodou. Aby sa zabrzdil aspoň úpadok, 
lebo neverím, že to pôjde hore,“ opísal skromné nádeje. Voliť nebude ani Šofranko, ani nikoho iného. Je totiž 
jedným zo zarytých volebných „abstinentov“. „Viem, že je to výsada, ale vzhľadom na ponuku sa tejto výsady 



radšej vzdávam,“ komentuje. Mladý muž, tridsiatnik, sa venuje výtvarnému umeniu a s Matovičovou „obyčajnou 
ženou z východu“ pracoval napríklad na prípravách typickej dedinskej fašiangovej zabíjačky. 

KTO JE „MAŤKA“ DUGASOVÁ 
„U nás na Spiši som známa, ľudia ma poznajú tam, kde som predtým pôsobila. Všetci ma však poznajú ako 

Maťu Dugasovú. Keďže som sa však nedávno rozviedla, vrátila som sa k svojmu dievčenskému priezvisku 
Šofranková. Navyše nedávno zomrel môj otec a z úcty k nemu som si nechala len Šofranko,“ uviedla o sebe v 
jednom z prvých rozhovorov. Neklamala, lebo „Maťka“ ju volajú viacerí. 

Kolegovia zo školy na ňu spomínajú ako na šikovnú pani učiteľku, ktorá odslúžila nultý ročník aj prvý stupeň. 
Obetavo trávila čas v škole aj po vyučovaní, naštartovala projekt recyklácie odpadov, ktorého výtvory stále zdobia 
druhé poschodie budovy školy na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi. „Základka“ patrí medzi priemerne 

veľké školy v meste a je to sídlisková škola, postavená medzi panelákmi. Na múroch chodby visia dresy 
hokejistov, na ktorých sú tu všetci hrdí. Bodák, Hudáček, Jánošík. Ten posledný dres kedysi nosil Adam Jánošík, 
hráč Litvínova, ktorý sa stane čoskoro zaťom Márie Šofranko. 

Riaditeľ školy, kde chodí vyše 400 žiakov, Peter Kresťanko hovorí, že keď videl svoju bývalú zamestnankyňu 
v televízii po boku Igora Matoviča, bol trochu prekvapený. Nechce ju veľmi komentovať, lebo škola má zostať 
apolitická. „Organizačné schopnosti mala výborné, to sa jej nedá uprieť,“ vraví, keď sa z neho snažíme vydolovať 
aspoň jednu charakteristiku jednotky strany, ktorá má šancu vyhrať voľby. 

Čo by mohla urobiť pre školstvo? Riaditeľ sa zasmeje a odpovedá, že toho, čo sa zanedbalo, je veľa, a aby to 
všetko vymenoval, mohol by s nami sedieť do večera. „V školstve je množstvo nezmyselných vecí. Zmien už bolo 
veľa a ja sám som ich zažil množstvo. Možno by bolo treba začať sa pozerať na školstvo s nadhľadom a nie cez 
oči politickej príslušnosti a hlavne by všetkých potešilo, keby bolo školstvo už konečne prioritou. Aj politici chodili 
do školy, niekto im to vzdelanie dal, bez neho by sa nedostali nikde, na to by nemali zabúdať,“ povedal. 

KOMUNÁLNE ŠPINAVOSTI 
Slovo prekvapenie počujeme aj v Harichovciach. „Pre mňa to bolo absolútne prekvapenie. Odvtedy, ako je 

jednotka OĽaNO, sme sa nerozprávali. Naposledy som ju videl asi pred pol rokom,“ povedal Lubomír Belej. 
Zastupujúci starosta v obci, kde jednotka Obyčajných ľudí a nezávislých osobností organizovala cirkevné tábory a 
zájazdy a kde sa vlastne s Igorom Matovičom zoznámila, vraví, že má o ňu trochu strach. „Poznám pani 
Šofranko, je to jedna nádherná žena, ale podľa mňa dosť jemná. Keď vidím, aké špinavosti sa robia tu na 
komunálnej úrovni, tak sa bojím toho, čo ju čaká,“ povedal Belej. Nemala skôr začať na obecnej úrovni, ako sa 
hneď vrhnúť na veľkú politiku? „Odporúčať jej niečo? To nie, ona asi vie, čo robí,“ odvetil. 

Lubomír Belej je člen strany Smer. Politická príslušnosť však v tejto 750-ročnej dedine, kde žije okolo dvetisíc 
ľudí, neprebíja ľudské vzťahy. S úsmevom a rád vraví, že Šofranko si ako človeka veľmi váži. Bude ju aj voliť? 
„Asi budem voliť Smer,“ smeje sa. „Škoda, že nie je na kandidátke tak, ako to býva na komunálnej úrovni, kde je 
jednotná kandidačná listina a volič si môže vybrať kandidátov z rôznych politických strán, lebo ju by som volil 
určite,“ dodal. Dedinu čakajú aj voľby o miesto starostu, v apríli. 

SMERÁK JE Z MATOVIČOVHO ESA CELÝ PAF 
Asi za desať rokov, počas ktorých s Máriou Šofranko spolupracoval, si Lubomír Belej nespomína na vážnejšie 

problémy so zdravím. „Tuším, že bola operovaná, mala problémy s chrbticou. Teraz je však babičkou, trochu sa 
ponamáhala. Mítingy sú tiež náročné pre človeka, možno sa jej to vrátilo. Ale vravím, nie som jej osobný lekár,“ 
zamyslel sa. 

Má Šofranko kompetencie političky? To zastupujúci starosta nevie posúdiť. Má od nej nejaké očakávania, 
keby sa dostala do parlamentu? Dúfa, že „jej pozitívna energia a aura obrúsia napätie v politike aj v spoločnosti“. 
Belej spomína, že z regiónu Spiša pochádza viac politikov. „Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda z SDKÚ či ministri 
Gustáv Krajči a Vojtech Tkáč z HZDS, ale je ich vraj čím ďalej, tým menej. Pri takej silnej zostave sa mohlo urobiť 
pre tento región viac.“ 

—- 
Matovič: Vtiahli sme ju do kampane viac, ako bolo zdravé 
* Ako často ste s ňou v kontakte? 
Priebežne často, asi každý deň. 
* Bude s vami počas volebnej noci? 
Asi ťažko. Nehovoril som s ňou o tom, ale čo viem o jej zdravotnom stave, tak asi nie. Možno keby sme ju 

mali niekde v Spišskej alebo v okolí, prišla by. 
* Ovplyvní jej zdravie nejako výkon jej mandátu? 
Stíhala byť naplno v kampani v rámci decembra a želali by sme si, samozrejme, aby mohla byť aj teraz. 

Výkon mandátu závisí od toho, ako sa jej zdravotný stav bude vyvíjať. Pripadá mi však až amorálne, ak niekto na 
mňa tlačí, či ju teda stiahneme z kandidátky. To je, akoby mohli kandidovať do parlamentu len zdraví ľudia. 
Navyše, aby boli zdraví aj počas kampane, aj počas štyroch rokov. Naša kandidátka je zrkadlom Slovenska, 
zmestia sa na ňu kresťania, liberáli, veriaci aj neveriaci. Jednoducho Maťa Šofranko je teraz za tých chorých. 

* Preberali ste s ňou jej zdravotný stav predtým, ako ste ohlásili kandidátku? Prejavila nejaké obavy? 
Vtedy mi čestne povedala, že ju v júni operovali na platničku. Mala by byť ešte v pokoji, ale že sa to postupne 

zlepšuje. Hovorila, že to vyzerá dobre, ale musí si dávať pozor. Vtiahli sme ju trochu viac do kampane, ako bolo 
zdravé. 

* Nie sú za jej stiahnutím aj nedorozumenia či konflikty s vami? 
Nie, absolútne nemáme žiadne konflikty ani sme ich nikdy nemali. Bola zhrozená, keď sa napísalo, že by sme 

mali mať konflikty. Čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo. 
—- 
Foto: 



ZMIZLA 
Mária Šofranko leží doma s bolesťami chrbtice. 
DOBRÉ NÁPADY 
Šofranko viedla dva roky kultúrne centrum v Smižanoch. 
STÚPAJÚ 
Takto vyzeral míting Obyčajných ľudí v Kežmarku. V prieskumoch valcujú a zdá sa, že jednotka im nechýba. 
CHVÁLI JU 
Riaditeľ školy, kde Šofranko učila, vraví, že mala výborné organizačné schopnosti. 
ZAŤOV“ DRES 
V škole visia dresy hokejistov, ktorí tu študovali. Prvý patrí snúbencovi Šofrankovej dcéry Adamovi Jánošíkovi. 
ŠŤASTNÁ 
S tmavými vlasmi a spokojná. V Harichovciach robila detské tábory. Tu sa tiež zoznámila s Matovičovcami. 
ZABÍJAČKA 
Kultúrne centrum v Smižanoch viedla Šofranko vyše dvoch rokov. Jej kolegovia sa viac pripravujú na 

fašiangovú zabíjačku ako na voľby. 
VOLIL BY JU 
Zastupujúci starosta Lubomír Belej hovorí, že Maťku by volil. Keby nebol členom Smeru. 
VERIACA 
Kostol v Harichovciach je hneď vedľa fary. 
FANDÍ JEJ 
Stanislava zažila s Máriou Šofranko v táboroch s deťmi pekné chvíle. Bude ju voliť? Asi áno, hovorí. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Vietor strhol strechu domu, rodine pomáha obec i ľudia 
[20.02.2020; Korzár; REGIÓN; s. 9; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

„ZAŽILI SME PEKLO. STÁLE MA BOLÍ ŽALÚDOK,“ TVRDÍ PANI JÚLIA 
Prispeli peniazmi aj prácou. V Spišských Tomášovciach rozbehli i zbierku. 
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Pred týždňom silný vietor strhol v Spišských Tomášovciach v okrese Spišská Nová 

Ves strechu rodinného domu a tá poškodila strechu aj nadstavbu susedného rodinného domu. Po týždni sa na 

dome bez strechy pracuje. Pomohla rodina aj známi. Obec prispela peniazmi. Obecní poslanci aj starostka 
vyčlenili pre poškodenú rodinu dvetisíc eur. V obci rozbehli aj zbierku. Dom dostane novú strechu. 

Zbierajú sa pre poškodených 
Víchrica Sabine, ktorá sa prehnala Európou začiatkom februára, škodila aj na Slovensku. V Spišských 

Tomášovciach jej za obeť padla strecha rodinného domu, v ktorom býva Júlia Simoniková so synom. Strhlo ju v 
priebehu niekoľkých sekúnd a tá poškodila aj dom susedov. Obe rodiny teraz počítajú škody. „Zažili sme veľké 
peklo a ešte stále som sa s tým nezmierila, že nás niečo také postihlo. Stále ma z toho bolí žalúdok, budím sa v 
noci, pozerám, či neprší, či nesneží, či nefúka vietor. Syn je u priateľky, ja u tety alebo sestry, prespávam, kde sa 
dá,“ priblížila Júlia. Okrem vyčlenenia peňazí z rozpočtu sa obec rozhodla vyhlásiť aj zbierku na pomoc 
poškodeným. „Vyhlásili sme ju v obci, aj na miestnej fare, aj v kostole. V každom obchode je krabička, kde ľudia 
môžu prispieť. Pevne verím, že sa vyzbiera a pokryje aspoň deväťdesiat percent nákladov,“ informovala starostka 
obce Zuzana Nebusová. Ocenila, ako sa miestni ľudia okamžite pustili do práce a pomáhajú. „Zbierka rastie. Je 
pekné, že je súdržnosť medzi ľuďmi a chcú pomôcť. Určite pomôžeme aj druhej rodine, ktorej odtrhnutá strecha 
poškodila dom a strechu. Budeme hľadať riešenia pre obe rodiny, aby mali čo najmenšie straty. Už psychické 
stresy, ktoré prežili po vetre, boli ťažké,“ zdôraznila starostka. 

Na poistku nemala peniaze 
Júlia Simoniková je vďačná všetkým, ktorí jej rodine pomáhajú. „Chvalabohu sa našli dobrí ľudia, ktorí nám 

pomáhajú a som im za to veľmi vďačná. Sama by som to nezvládla. Vlani sme robili v dome kúrenie, som na 
nule. Je to ťažké, uvidíme, ako nám bude počasie priať pri stavaní novej strechy,“ uviedla Júlia. Dom poistený 
nemali. „Dlhé roky som chodila po podnájmoch, teraz bývame v dome. A peniaze na poistenie domu nikdy neboli. 
Stále sme sa o tom bavili, ale každú korunu sme obracali, ukladali,“ doplnila zničená matka. Mrzí ju, že strecha, 
ktorú vietor strhol z jej domu, poškodila aj susedný dom. „Nikto netušil, že zoberie strechu. Vďakabohu, že žijeme, 
že ani nikto od nás, ani od susedov sa v tom čase nepohyboval po dvore,“ zdôraznila. Ako uviedla majiteľka 
druhého poškodeného domu Janka Bobková, škoda, ktorú im vietor spôsobil, bude dosť veľká. Pred 15 rokmi 
dom kompletne opravili a postavili nadstavbu. Vzali si na to aj úver. „Ešte len splácame dom a už je poškodený. 
Škoda je dosť veľká, lebo celú strechu máme poškodenú. Stredný vikier mám zlomený, dnu mám strešné okná 
poškodené, sadrokartón, podlahy. Mám dom poistený, jedno šťastie,“ uviedla. 

Pomáhajú aj neznámi 
Ako sme sa dozvedeli, pomohli aj ľudia, ktorí nie sú z obce. Jeden pán zo západného Slovenska sa deň po 

tom, čo vietor strhol strechu, zastavil pred Júliiným domom a dal jej nejaké peniaze na opravu poškodenej 
strechy. „Ani neviem, ako sa volá, ale som mu veľmi vďačná. Úplne cudzí človek sem prišiel a len tak dal peniaze, 
aby pomohol. To sa dnes už nevidí,“ dodala Júlia. Zbierka, ktorú vyhlásila obec, potrvá do 25. februára. MÁRIA 
ŠIMOŇÁKOVÁ 
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Do pokojných vôd bratislavského retailu vstúpi na jeseň Stanica Nivy so 70-tisíc štvorcovými metrami 
nákupnej plochy. Silný hráč k sebe láka nové značky, aj tie od konkurencie. Súboj najväčších obchodných centier 
sa tak v posledných mesiacoch vyostruje. Víťazne z neho vzídu tí, ktorí pripravia pre zákazníkov najatraktívnejší 
koncept a oproti konkurencii sa dokážu odlíšiť 

Vladimíra Púpavová, Veronika Rajničová 
Viedenská Kärntner Straße, pražská Parížska ulica či londýnska Oxford Street. Veľký nákupný bulvár s 

luxusnými obchodmi je súčasťou väčšiny európskych metropol, no v Bratislave takáto nákupná ulica nikdy 
nevznikla. Obyvatelia hlavného mesta sa o to väčšmi upli na nákupné centrá, ktoré im túto funkciu čiastočne 
suplujú. Aj vďaka tomu sa im tu vždy darilo a stali sa dominantnými prvkami jednotlivých mestských zón. 
Nákupné centrá sa stali obľúbenými aj na zvyšku Slovenska. Ak zoberieme šestnásť z nich zaradených do 
analýzy Shopping centre index, v roku 2018 bola ich priemerná návštevnosť 290 zákazníkov na štvorcový meter, 
zatiaľ čo v Česku bol tento indikátor na úrovni 176 návštevníkov. Kým za riekou Moravou celkový počet 
zákazníkov narastal, u nás už v rokoch 2018 a 2017 stagnoval, ako vyplýva z dát realitno-poradenskej 
spoločnosti CBRE. V sledovaných nákupných centrách sa zároveň zásadnejšie nezvyšoval obrat, ktorý predvlani 
medziročne stúpol o 1,1 percenta. Slovenskí zákazníci teda neutrácali výrazne viac peňazí, hoci príjmy ich 
domácností rástli. 

Štvorec na hlavu 
Najväčšia koncentrácia nákupnej plochy je s odstupom v hlavnom meste, kde prebieha najintenzívnejší súboj 

o zákazníkov. Na jeseň sa v hlavnom meste navyše otvorí Stanica Nivy, ktorá sa buduje v novom biznisovom 
centre mesta. O dva roky sa dokončí aj rozšírenie Eurovey. V Bratislave len v týchto dvoch projektoch pribudne 
bezmála 100-tisíc štvorcových metrov predajnej plochy. Preto sa rozbehol intenzívny boj o značky a nájomcov. 
Na trhu sa tak zvýšila konkurencia. 

Zásadnejšia ako celkový počet nákupných centier je ich celková plocha. V slovenskej metropole sa nachádza 
okolo tisíc štvorcových metrov na tisícku obyvateľov, čo Bratislavu radí k mestám s najvyšším pomerom v tomto 
ukazovateli. Vysoká ekonomická sila oproti zvyšku krajiny a s tým spojená kúpyschopnosť obyvateľstva dokáže 
centrá uživiť. „Do hlavného mesta a jeho satelitov sa neustále sťahujú noví ľudia z ostatných regiónov. Navyše 
najbližšie väčšie nákupné centrá mimo Bratislavy sú až v Trnave či Nitre, to znamená že je tu široká spádová 
oblasť,“ hovorí Vladimír Salkovič, člen predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, 
ktorej fond vlastní prešovské nákupné centrum Eperia. 

Podľa realitného analytika Rudolfa Bruchaníka je dôležité uvedomiť si, že oficiálne má Bratislava približne 
430-tisíc obyvateľov, no keď sa pripočítajú ľudia bez trvalého bydliska a k tomu dochádzajúci za prácou, môže sa 
v meste cez pracovný deň nachádzať aj 700- či 800-tisíc ľudí. To už znamená iný prepočet pre reálny potenciál 
návštevnosti centier. „Ich prosperite nahráva absencia typickej obchodnej ulice,“ dopĺňa Ivana Mazániková, 
partnerka KPMG, ktorá sa špecializuje na sektor maloobchodu. Aj to podľa nej zapríčinilo, že v Bratislave majú 
obchodné centrá dominantné postavenie. 

Nivy pritiahnu nové značky 
Vznikajúca Stanica Nivy prepojí autobusový terminál s retailovou časťou s 250 prevádzkami. Prinesie aj veľkú 

gastrozónu a tržnicu s lokálnymi farmárskymi produktmi. Zelená strecha poskytne priestor na oddych aj šport. 
Vďaka charakteru dopravného uzla pre mestskú aj regionálnu dopravu tu developer HB Reavis očakáva pohyb 
20-tisíc ľudí cestujúcich denne. K nim treba pripočítať rezidentov a ľudí z kancelárií v dynamicky sa rozvíjajúcom 
biznisovom centre mesta. 

HB Reavis získal skupinu Inditex, ktorá do centra prinesie značky ako Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka 
a pre náročnejšieho zákazníka aj Massimo Dutti. Ponuku doplnia nové brandy na slovenskom trhu ako Oysho, 
zamerané na ženskú módu, či Zaru Home, orientovanú na zariadenie domácností a bývania. Poľská skupina LPP 
prinesie na Stanicu Nivy ďalšie obľúbené značky Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay. 

„Páni sa môžu tešiť na brandy ako Blažek a Ozeta, mladším zákazníkom je určený New Yorker,“ dopĺňa 
Martina Jamrichová, marketingová manažérka developera. V zozname nájomcov potvrdila aj kníhkupectvo 
Martinus v koncepte s integrovanou kaviarňou. 

Novú predajňu na Nivách otvoria potraviny Yeme a obchodný reťazec Lidl. Z dočasnej autobusovej stanice sa 
do Nív presťahuje Alza. V gastrozóne sú nateraz potvrdené reštaurácie Burger King, Regal Burger a zahraničný 
koncept s talianskou kuchyňou Vapiano. Aj keď sa zdá, že Stanica Nivy získala všetko podstatné, musí zohľadniť 
konkurentov, ktorí sú na slovenskom trhu dlhšie. HB Reavis sa neobáva, že by sa nepresadil. „Sme si vedomí 
kvalitných konceptov v Bratislave, zároveň predstavujeme projekt, ktorý prináša unikátne spojenie rôznych 
funkcií. Razíme si tak trochu vlastnú cestu,“ hovorí M. Jamrichová. 

Eurovea a dvojnásobok návštevníkov 
Kúsok od stanice sídli momentálne najsilnejší bratislavský hráč. Eurovea je nákupné centrum prémiového 

mestského typu s promenádou, s reštauráciami a kaviarňami, ale aj s bývaním na brehu Dunaja a pešou 
dostupnosťou historického centra. Hoci jej rastie zisk aj počet návštevníkov, už skôr avizovala rozšírenie plochy. 



„Z obchodného hľadiska navštívilo Euroveu od otvorenia v roku 2010 viac ako 115 miliónov návštevníkov a 
boli by sme radi, keby sa toto číslo v najbližšej dekáde minimálne zdvojnásobilo,“ vysvetľuje Daniela Stričková, 
PR manažérka Eurovey. Trh v Bratislave je podľa nej saturovaný a súperenie prebieha, no možno ho vnímať aj 
pozitívne. „O to viac sa zamýšľame nad očakávaniami zákazníkov.“ 

Projekt Eurovea 2 predĺži promenádu, ktorá v Bratislave poskytuje vyhľadávaný verejný priestor. Zdvojnásobí 
sa aj kapacita verejného podzemného parkoviska. Samotné nákupné centrum sa zväčší o 25-tisíc štvorcových 
metrov, teda menej ako polovicu aktuálnej maloobchodnej plochy. „Výrazne zvýšime komfort návštevníkov,“ tvrdí 
D. Stričková. Dostavba prinesie aj rozšírenie kín s formátom menších sál. Silným kalibrom Eurovey v zostave 
nájomcov má byť Primark so svojou prvou prevádzkou na Slovensku. Reťazec považujú celosvetovo za jedného 
z najúspešnejších nájomcov v maloobchodnom segmente. 

Do novej časti nákupného centra sa presťahuje aj foodcourt, ktorý sa doplní o nový koncept Food Hall a 
takisto rozšíri kapacitu na vyše 1 100 miest. Je zrejmé, že Eurovea aj Stanica Nivy, situované v biznisovej lokalite 
s pribúdajúcimi ľuďmi v kanceláriách, stavili na silné gastro. To je podľa dát CBRE v posledných rokoch ťahúňom 
centier – je segmentom, ktorému najviac rastie počet prevádzok aj cena nájomného. 

Central na predaj 
Toho, že by sa neuživili dve veľké nákupné centrá na relatívne malom priestore, sa neobáva ani V. Salkovič. 

„Developeri by sa do týchto investícií nepustili bez toho, aby si neboli istí, že ich dokážu naplniť nájomcami a 
zabezpečiť ich návštevnosť,“ hovorí s dôvetkom, že v Bratislave fungujú prakticky všetky nákupné centrá, ktoré 
sa v meste v minulosti otvorili. 

„Každé centrum je špecifické svojou polohou a obsluhuje určitú oblasť a klientelu. Môže sa zdať, že husto 
bude v trojuholníku Eurovea – Nivy – Central, ale treba si uvedomiť, aký intenzívny je rezidenčný development v 
oblasti Mlynských nív, takže v najbližšom období tam aj narastie počet obyvateľov,“ dopĺňa. 

V prípade Centralu sa nedávno na realitnom trhu začal skloňovať možný predaj nákupného centra. Vlastník 
Allian Real Estate preň podľa viacerých zdrojov hľadá kupca. Spoločnosť to nekomentovala. Central sa takisto 
nachádza v atraktívnej lokalite pri Trnavskom mýte, ktorú má posilniť výstavba na mieste Istropolisu, no nájomcov 
z neho predsa len obaja blízki konkurenti – Eurovea a Stanica Nivy – lákali k sebe. V tomto súboji podľa 
informácií TRENDU nie sú výnimočné ani výrazné zľavy pre veľkých nájomcov či garantovanie zisku pre 
významné značky. 

V Centrali sa väčšina zmlúv nájomcov končí v roku 2022, no ak by dostali výhodnejšie podmienky od 
konkurencie, oplatí sa im odísť skôr aj za cenu prípadných sankcií. Samozrejme, Central sa takému scenáru 
snaží zabrániť. Znížilo by to jeho trhovú cenu, v roku 2015 sa predával súčasnému majiteľovi za 175 miliónov eur. 
Ide pritom o pomerne mladé nákupné stredisko, developer Immocap Group ho dokončil ako súčasť komplexu s 
kanceláriami a hotelom na jeseň roku 2012. Celková prenajímateľná plocha tvorí 36-tisíc štvorcových metrov a je 
rozdelená na vyše 150 obchodov. 

TREND sa pýtal aj prevádzkovateľa Centralu na novinky, ktoré v najbližšom čase pripravuje. Manažér centra 
Tomáš Knop reagoval, že pracujú na rozširovaní atraktívnych brandov, no zmeny v skladbe obchodov, značiek či 
modernizáciu centra, respektíve kroky konkurencie nechcel komentovať. 

Nespia ani ostatní 
Zvyšné bratislavské nákupné centrá majú iný charakter – sú rozložené tak, že obsluhujú inú spádovú oblasť 

so svojimi špecifikami. Avion láka najmä ľudí zo smeru Senec a Pezinok, no vďaka prítomnosti obchodného domu 
Ikea dokáže pritiahnuť podstatne širšiu masu ľudí z celého Slovenska, čomu pomáha aj blízkosť ďalších 
špecializovaných predajní v okolí. 

Jedným z posledných projektov Avionu bola redukcia hypermarketu a výstavba novej gastrozóny. Vlani v lete 
dokončili modernizáciu a relokáciu zhruba 50 prevádzok. S tým pribudlo niekoľko nových značiek. „S modernými 
trendmi sa snažíme neustále držať krok, či už ide o architektonické riešenia v interiéri, plánovaný projekt 
modernizácie exteriéru, alebo inovácie v oblasti moderných technológií,“ konštatuje marketingová manažérka 
centra Katarína Michaliaková. 

Nákupné centrum Bory Mall medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou zasahuje primárne Záhorie. V jeho 
okolí buduje developer Penta Real Estate novú rezidenčnú štvrť a v budúcnosti sem mieni pre lepšiu dostupnosť 
potiahnuť električku. Zároveň v okolí stavia novú nemocnicu, ktorá do lokality pritiahne väčší počet ľudí. V 
súčasnosti nie je v Bory Mall oproti iným centrám ešte taký veľký pohyb návštevníkov. Investor tvrdí, že od 
začiatku počítal s dlhším časom na rozbeh centra. 

„Návštevnosť sa do konca októbra 2019 zvýšila medziročne o viac ako desať percent, čo je významný a 
citeľný nárast. Nezaostávajú ani tržby retailerov, sú na úrovni medziročného nárastu takmer o 14 percent,“ hovorí 
Milan Klégr, managing director Bory Mall. Nákupné správanie a špecifické očakávania návštevníkov podľa neho 
vedú nákupné centrá okrem tradičného mixu obchodov či služieb aj k organizácii podujatí a aktivít pre konkrétne 
cieľové skupiny. 

Z Polusu, ktorý bol prvým „skutočným nákupným centrom“ Bratislavy s bránami otvorenými ešte začiatkom 
milénia, sa minulý rok stalo Vivo! Priestory prešli rozsiahlou rekonštrukciou. V interiéri pribudlo viac zelene, 
drevených dizajnových prvkov aj priestory na sedenie a oddychs nabíjacími stanicami. 

Modernizáciou prešiel aj orientačný systém, pribudli eskalátory, parkovacie systémy v garážach a farmárska 
tržnica. Medzi novými nájomcami je módna sieť LPP a supermarket Lidl, ktorý v centre nahradil skrachovaný 
Carrefour. Ten v minulosti nepomohol ani OC Danubia v Petržalke, kde bola hlavným nájomcom druhá 
bratislavská prevádzka francúzskeho reťazca. 

Polus sa pod novou značkou snaží oprášiť zašlú slávu. „Ukazuje sa, že pri modernizácii nákupného centra 
sme prijali správne rozhodnutia, ktoré naši návštevníci ocenili,“ komentuje Adrian Bódis, country manager 
spoločnosti Immofinanz, ktorá je vlastníkom centra. Čísla návštevnosti centra podľa neho po obnove vzrástli. 



Do konkurenčného boja má čo povedať aj Aupark s výborným dopravným napojením vďaka obchvatu a 
blízkosťou Sadu Janka Kráľa. Pred rokom centrum dokončilo rekonštrukciu interiérov. Od roku 2018 má aj 
stavebné povolenie na tretiu etapu rozšírenia, no vlastník centra francúzsko-holandský investičný obor Unibail-
Rodamco sa do nej zatiaľ nepustil. 

Na opačnej strane Petržalky pribudlo v novej rezidenčnej štvrti pred dvomi rokmi menšie nákupné centrum 
Slnečnice Market, ku ktorému pribudla farmárska tržnica. „Je to stabilne rastúci projekt, ktorý je 
vysokokonkurenčný v pomere nájomných podmienok k dosahovanému obratu a tržby sú to, čo sa v maloobchode 
počíta,“ hovorí Ján Sališ, head of leasing centra. Priamy súboj sa podľa neho týka veľkých nákupných centier, 
neznamená však, že neuspejú menšie prevádzky. „Nasýtenosť trhu definuje prísne nároky, ktoré musia spĺňať, 
aby boli unikátne a priniesli atraktívnych nájomcov.“ 

Kanibalizácia (ne)hrozí 
To, či si nákupné centrá môžu „ublížiť“ navzájom, ťažko prognózovať. Prvoradým faktorom je kúpyschopnosť 

obyvateľstva. Ak zákazníkov nedonúti prípadná hospodárska stagnácia uťahovať si opasky, Eurovea, Aupark a 
spol. sa ničoho obávať nemusia. Ekonomická situácia Bratislavčanov je stále priaznivá. „Spotrebitelia majú vyššie 
príjmy a sú ochotní utrácať. Zároveň majú jednoduchší prístup k spotrebiteľským úverom, vďaka ktorým môžu 
nakupovať ešte viac,“ komentuje Boris Tomčiak, analytik Finlordu. 

V hlavnom meste má každý z veľkých hráčov pod svojou strechou niekoľko silných značiek, na ktoré láka 
návštevníkov. Zároveň sa niektoré brandy opakujú, keď majú prevádzky vo viacerých centrách. Nie je to úplne 
zámer centier, ktoré sa chcú odlíšiť, ale skôr uspokojenie dopytu – zákazníci považujú prítomnosť svojej 
preferovanej značky za štandard, sú zvyknutí, že za ňou nemusia ďaleko cestovať. 

„Nemyslím si, že by nákupným centrám vyslovene hrozila kanibalizácia. Niektoré však budú nútené zmeniť 
stratégiu a prispôsobiť sa trhu. O ich úspechu či neúspechu rozhoduje zákazník, preto ak nemajú v jeho očiach 
žiaden unikátny atribút, pre ktorý sa mu oplatí ich navštíviť a minúť peniaze, musia sa prispôsobiť,“ hovorí 
Alexander Krajňák, odborník na reality z Remaxu. 

Pre každé nákupné centrum je podstatné mať stabilných nájomcov. Ak sa niektorým z nich podarí získať aj 
značky, ktoré na Slovensku ešte nie sú, môžu zbierať významné plusové body. „Vo svete je stále dosť tých, ktoré 
zatiaľ v krajine nemajú zastúpenie. Ak centrum ponúka iné portfólio značiek, než má konkurencia, je atraktívne 
pre kupujúcich a zároveň mu neodchádzajú prevádzkovatelia predajní preto, že značka už má v meste príliš veľa 
predajní,“ vraví V. Salkovič. 

Podľa I. Mazánikovej je v boji o návštevníkov pre nákupné centrá kľúčové zabezpečiť lojalitu stabilných 
klientov. „Tá tradične prichádza najmä na základe výnimočnej zákazníckej skúsenosti,“ uvádza. Podľa nej hľadajú 
zákazníci v nákupných centrách zábavu, relax aj gastronómiu. Zároveň je nevyhnutná atraktívna a dostupná 
lokalita. „Centrá, ktoré tieto podmienky spĺňajú najmenej, budú logicky ohrozené ako prvé,“ myslí si I. 
Mazániková. 

Ako zaujať mladých 
V nákupných centrách tak zrejme čoraz menej pôjde o obchody s oblečením či obuvou. Posledná správa 

KPMG Retail Trends naznačuje, že generácia mileniálov so sebou prináša budúcnosť takzvaného zážitkového 
retailu, čo znamená, že okrem bežného nakupovania pre nich musia vytvoriť zážitkovú formu, aby si udržali ich 
pozornosť. Podľa tohto prieskumu až 78 percent z generácie Y dáva prednosť utrateniu peňazí na zážitky alebo 
eventy pred štandardnými nákupmi. 

Mnohí retailoví hráči to už reflektujú. Napríklad nábytkársky reťazec Ikea v jednej zo svojich pobočiek 
organizuje akciu pre sto ľudí s možnosťou prespať a odborníci na spánok účastníkom prednášajú a vysvetľujú, 
ktorý matrac je pre nich najlepší. Celá akcia sa nesie v štýle veľkej pyžamovej párty. Aj rôzne butiky si priamo vo 
svojich priestoroch organizujú módne prehliadky, kozmetické obchody zas organizujú zážitkové workshopy s 
vizážistami. Zaujímavý faktor je, že „deti z prelomu milénií“ majú často problém so sociálnou interakciou, a tak 
rady využívajú príležitosti, keď môžu nadviazať nové kontakty osobne. „Návštevník si ide po zážitok, prekvapenie 
a rád sa dá zlákať niečím novým, nepoznaným. Možno narazí na nejakú ochutnávku, jednorazové podujatie, 
kultúrnu akciu či stretne niekoho známeho,“ opisuje psychológ David Lupták dôvod, prečo mladí ľudia trávia voľný 
čas v nákupných centrách. 

Čoraz viac spotrebiteľov zároveň svoje nákupné rozhodnutia zakladá aj na iných faktoroch, ako je najnižšia 
cena. Od obchodníkov požadujú transparentnosť a zaujímajú sa o etické postupy značiek, od ktorých nakupujú. 
Podľa prieskumu YouGov a Global Poverty sú zákazníci ochotnejší zaplatiť viac za produkt, ak vedia, že bol 
vyrobený v zdravom pracovnom prostredí, kde sú zamestnanci adekvátne zaplatení. 

Vo svetovom retaile rezonuje aj téma ekológie a udržateľnosti. Zákazníci začali v zvýšenej miere posudzovať 
miesto, kde sa produkt vyrobil, ako sa prepravoval, z akých materiálov je vyrobený, ako dlho vydrží alebo do akej 
miery je recyklovateľný. Práve to je faktor, ktorý bude v nasledujúcich rokoch patriť medzi najväčšie výzvy 
obchodníkov. 

Tí zároveň intenzívne súperia s internetovými obchodmi. Prehrabovanie v regáloch mnohí zákazníci vymenili 
za pohodlné preklikávanie medzi sortimentom na internete, rady pri pokladnici nahradili rýchle platby online a 
nelichotivé prezliekacie kabínky domáce zrkadlá. Aj preto sa musia centrá ešte viac snažiť o to, aby neboli len 
zasklenou nákupnou uličkou. Svoj priestor si môžu bez problémov postrážiť napriek nárastu digitálneho 
nakupovania. Návštevníkom však musia ponúkať zážitky, nekonvenčné aktivity, prekvapovať, inšpirovať a 
prirodzene reflektovať aktuálne spoločenské a trhové trendy. Dôležité pre ich prežitie je včas upraviť stratégiu, 
buď meniť skladbu nájomcov, respektíve špecializáciu centra, alebo v konečnom dôsledku aj účel využitia 
priestorov a zohľadniť ich prirodzený životný cyklus. 

—- 
Kamenné predajne prežijú 



Trendom, ktorý sa týka biznisu nákupných centier, sú internetové obchody a e-commerce. Podľa aktuálnych 
dát portálu Heuréka predaj prostredníctvom slovenských e-shopov medziročne narástol o pätinu. V roku 2019 to 
znamenalo ich rekordný obrat 1,36 miliardy eur. Podľa portálu je na Slovensku aktuálne 12 600 internetových 
obchodov. V roku 2008 zhruba 23 percent Slovákov, ktorí využívali internet, nakupovalo online. Aktuálne je to 59 
percent. 

„Online obchody využívajú Slováci na nákup oblečenia, obuvi či rôznych doplnkov, vysoký podiel má 
elektronika, najmä televízory, počítače, tablety či smartfóny. Najmenej nakupujeme prostredníctvom internetu 
jedlo. Dve tretiny Slovákov si nevedia predstaviť, že by si objednávali online jedlo,“ približuje Lenka Buchláková, 
analytička Slovenskej sporiteľne. 

„Tí, ktorí uprednostňujú online nakupovanie, majú zväčša konkrétnu predstavu a porovnávajú ceny a 
referencie. Zákazníci očakávajú, že e-shopy budú mať produkty na sklade v požadovanom počte a veľkostiach a 
e-shop dodá načas to, čo sľúbi,“ vysvetľuje Ivana Mazániková, partnerka KPMG. 

V USA, kde sú trhové trendy o niečo napred, už niekoľko nákupných centier pre nedostatok zákazníkov 
skrachovalo. Môže za to aj to, že nakupovanie cez internet sa stalo pre nastupujúcu generáciu prirodzenejším 
krokom, ako ísť si nakúpiť do obchodu. 

V strednej a vo východnej Európe sa nákupné zvyky vyvíjajú odlišne. Aj tu budú síce kamenné predajne 
zápasiť s rýchlo napredujúcimi online konkurentmi, ale tradičné nákupy nebudú ubúdať takým rýchlym tempom. V 
našom regióne máme nadpriemerný rast tržieb v kamenných prevádzkach oproti priemeru Únie. Slovenské 
obchody v minulých rokoch výrazne zvyšovali predajnú plochu. Podľa posledných údajov Štatistického úradu SR 
z roku 2017 predstavovala vyše 3,5 milióna štvorcových metrov. Na porovnanie, v roku 2007 bola na úrovni 2,1 
milióna štvorcových metrov. 

„Najväčšiu plochu zaberajú obchodné domy, supermarkety, hypermarkety, obchody zamerané na široký 
sortiment potravín či textilu a odevov,“ hovorí Eva Sadovská, analytička Wood & Company. Internetové obchody 
sa podľa nej spočiatku považovali za vážnu konkurenciu pre kamenné predajne, dnes sa napriek očakávanému 
pokračujúcemu rastu e-commerce predpokladá skôr postupný prechod k hybridnému modelu, v ktorom sa 
zároveň využívajú kamenné prevádzky aj online predajná platforma. 

„Napriek tomu, že sa hovorí, že kamenné predajne zaniknú, tak skoro sa to nestane. Osobný kontakt je pre 
množstvo ľudí stále dôležitý, hlavne ak nie sú rozhodnutí, čo vlastne chcú, a potrebujú poradiť,“ hovorí I. 
Mazániková. Viac ako 55 percent respondentov sa v štúdii KPMG vyjadrilo, že tie kamenné predajne, ktoré sa do 
roku 2020 nezmenia a neprispôsobia trendom, neprežijú. Veľkú rolu pritom hrá najmä úroveň služieb a ochota 
zamestnancov. 

—- 
Len v dvoch projektoch v Bratislave pribudne do 100-tisíc štvorcových metrov predajnej plochy 
Na realitnom trhu sa nedávno začal skloňovať možný predaj nákupného centra Central 
V nákupných centrách pôjde čoraz menej o obchody s oblečením, podstatný bude takzvaný zážitkový retail 
—- 
Nákupné centrá v Bratislave 
Bory Mall 
Eurovea 
Aupark 
Vivo! 
OC Central 
Stanica Nivy 
Shopping Palace 
Avion Shopping Park 
—- 
„Každé nákupné centrum je špecifické polohou a obsluhuje určitú oblasť a klientelu.“ 
Vladimír Salkovič, člen Predstavenstva PPSS Poštovej banky 
„Kamenné predajne nezaniknú, osobný kontakt je pre množstvo ľudí stále dôležitý.“ 
Ivana Mazániková, partnerka KPMG 
—- 
3,5 mil. m2 je predajná plocha obchodov na Slovensku 
115 mil. ľudí navštívilo za dekádu nákupné centrum Eurovea 
—- 
Najväčšie obchodné centrá 
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1. 
Eurovea 
Bratislava 

Eurovea, 
a.s., Bratislava 
2 

41 
617 

4
0 
790 

2,0 20 430 1
5 
463 

12 
421 

7 
251 

57 
000 

2. 
Aupark 

Aupark, a.s., 
Bratislava 

30 
973 

2
9 

6,3 3 166 1 
969 

-9 
177 

-
9 

57 
780 



Bratislava 145 426 
3. 

Avion 
Shopping 
Park 

Ingka 
Centres 
Slovensko, 
s.r.o., Bratislava 
3 

20 
722 

2
1 
980 

-5,7 5 979 7 
636 

4 
402 

5 
821 

63 
000 

4. Vivo! 
Bratislava 

Polus, a.s., 
Bratislava 

17 
201 

1
3 
104 

31,3 2 828 6
24 

959 -
2 
509 

40 
103 

5. 
Aupark 
Košice 

Aupark 
Košice SC, 
s.r.o., Žilina 

15 
537 

1
5 
708 

-1,1 -102 1
15 

-176 -
53 

33 
830 

6. OC 
Central 
Bratislava 

Central 
Shopping 
Center, a.s., 
Bratislava 

14 
183 

1
4 
399 

-1,5 6 399 4 
835 

3 
582 

2 
353 

36 
000 

7. Bory 
Mall 
Bratislava 

Bory Mall, 
a.s., Bratislava 

12 
071 

1
1 
621 

3,9 2 349 2 
507 

-1 
284 

-
2 
375 

54 
000 

8. 
Aupark 
Žilina 

Aupark 
Žilina SC, a.s., 
Žilina 

12 
047 

1
1 
494 

4,8 118 9
1 

116 8
7 

24 
900 

9. 
Atrium 
Optima 
Košice 

Palm Corp, 
s.r.o., Košice 

11 
682 

1
1 
000 

6,2 446 7
96 

-2 
394 

-
4 
210 

52 
300 

10. 
Galéria 
Mlyny Nitra 

Mlyny, a.s., 
Žilina 

11 
437 

1
0 
709 

6,8 4 709 4 
498 

1 
765 

2 
235 

32 
400 

11. OC 
MAX 
Poprad, 
Trnava, 
Nitra, 
Trenčín 

OC 
Slovakia, s.r.o., 
Nitra 

10 
592 

1
0 
707 

-1,1 -7 504 -
1 
894 

-14 
132 

-
8 
441 

n 

12. OC 
Laugaricio 
Trenčín 

Trenčín 
Retail Park, 
a.s., Bratislava 

8 
414 

8 
155 

3,2 2 718 2 
965 

1 
167 

1 
327 

26 
000 

13. City 
Arena 
Trnava 

City-Arena 
Plus, a.s., 
Trnava 

7 
273 

6 
961 

4,5 2 169 -
4 
510 

673 -
6 
224 

24 
046 

14. 
Mirage 
Shopping 
Center 
Žilina 

Mirage 
Shopping 
Center, a.s., 
Žilina 

5 
341 

5 
369 

-0,5 853 1 
782 

84 8
67 

25 
671 

15. 
Korzo 
Prievidza 

SCP, s.r.o., 
Žilina 

4 
627 

4 
523 

2,3 984 9
90 

-947 -
1 
458 

16 
100 

16. 
ZOC MAX 
Prešov 

Euro MAX 
Prešov, s.r.o., 
Trnava 

4 
559 

4 
865 

-6,3 1 600 1 
293 

780 5
47 

19 
000 

17. 
Galéria 
Košice 

Europrojekt 
Zeta 6 SK, k.s., 
Košice 4 

4 
531 

2 
684 

– 1 330 8
30 

1 
011 

6
23 

23 
900 

18. 
Aupark 
Piešťany 

Aupark 
Piešťany SC, 
s.r.o., Žilina 

4 
295 

4 
226 

1,6 34 4
8 

76 1
16 

10 
300 

19. 
Shopping 
Palace 
Bratislava 

Shopping 
Palace 
Bratislava, 
v.o.s., 
Bratislava 

3 
944 

3 
883 

1,6 1 610 -
19 
827 

0 0 35 
000 

20. OC 
Madaras 
Spišská 
Nová Ves 

Imbiz, s.r.o., 
Spišská Nová 
Ves 

3 
283 

3 
226 

1,8 426 5
85 

345 4
65 

36 
000 



Pozn.: 1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru; 2 Údaje sú z prevádzky centra vrátane 
kancelárskych priestorov; 3 Do 31. októbra 2018 IKEA Centres Slovensko, s.r.o., Bratislava. Údaje sú za 
hospodársky rok končiaci sa 31. októbra 2018, obchodné priestory IKEA nie sú zarátané vo výsledkoch; 4 Z 
dôvodu prechodu na iný finančný rok sú údaje za rok 2017 len za osem mesiacov 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND 
Analyses 

—- 
Foto: 
Nákupné centrum Avion, foodcourt 
Nákupné centrum Vivo! 
Shopping Palace Zlaté piesky 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Vietor strhol strechu, rodine pomáha obec aj ľudia v nej 
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Prispeli peniazmi aj prácou, v Spišských Tomášovciach rozbehli zbierku. 
Odfúknutá strecha v Spišských Tomášovciach 
(3 fotografie) 
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Pred týždňom silný vietor strhol v Spišských Tomášovciach v okrese Spišská Nová 

Ves strechu rodinného domu a tá poškodila strechu aj nadstavbu susedného rodinného domu. 

Po týždni sa na dome bez strechy pracuje. Pomohla rodina aj známi. 
Obec prispela peniazmi. Obecní poslanci aj starostka vyčlenili pre poškodenú rodinu dvetisíc eur. V obci 

rozbehli aj zbierku. 
Dom dostane novú strechu. 
Zbierajú sa pre poškodených 
Víchrica Sabine, ktorá sa prehnala Európou začiatkom februára, škodila aj na Slovensku. 
Súvisiaci článokVietor a sneh spôsobili problémy na cestách pod Tatrami Čítajte 
V Spišských Tomášovciach jej za obeť padla strecha rodinného domu, v ktorom býva Júlia Simoniková so 

synom. 
Strhlo ju v priebehu niekoľkých sekúnd a tá poškodila aj dom susedov. Obe rodiny teraz počítajú škody. 
„Zažili sme veľké peklo a ešte stále som sa s tým nezmierila, že nás niečo také postihlo. Stále ma z toho bolí 

žalúdok, budím sa v noci, pozerám, či neprší, či nesneží, či nefúka vietor. Syn je u priateľky, ja u tety alebo sestry, 
prespávam, kde sa dá,“ priblížila Júlia. 

Okrem vyčlenenia peňazí z rozpočtu sa obec rozhodla vyhlásiť aj zbierku na pomoc poškodeným. 
((piano)) 
„Vyhlásili sme ju v obci, aj na miestnej fare, aj v kostole. V každom obchode je krabička, kde ľudia môžu 

prispieť. Pevne verím, že sa vyzbiera a pokryje aspoň deväťdesiat percent nákladov,“ informovala starostka obce 
Zuzana Nebusová. 

Ocenila, ako sa miestni ľudia okamžite pustili do práce a pomáhajú. 
„Zbierka rastie. Je pekné, že je súdržnosť medzi ľuďmi a chcú pomôcť. Určite pomôžeme aj druhej rodine, 

ktorej odtrhnutá strecha poškodila dom a strechu. Budeme hľadať riešenia pre obe rodiny, aby mali čo najmenšie 
straty. Už psychické stresy, ktoré prežili po vetre, boli ťažké,“ zdôraznila starostka. 

Na poistku nemala peniaze 
Júlia Simoniková je vďačná všetkým, ktorí jej rodine pomáhajú. 
„Chvalabohu sa našli dobrí ľudia, ktorí nám pomáhajú a som im za to veľmi vďačná. Sama by som to 

nezvládla. Vlani sme robili v dome kúrenie, som na nule. Je to ťažké, uvidíme, ako nám bude počasie priať pri 
stavaní novej strechy,“ uviedla Júlia. 

Dom poistený nemali. 
„Dlhé roky som chodila po podnájmoch, teraz bývame v dome. A peniaze na poistenie domu nikdy neboli. 

Stále sme sa o tom bavili, ale každú korunu sme obracali, ukladali,“ doplnila zničená matka. 
Mrzí ju, že strecha, ktorú vietor strhol z jej domu, poškodila aj susedný dom. 
„Nikto netušil, že zoberie strechu. Vďaka bohu, že žijeme, že ani nikto od nás, ani od susedov sa v tom čase 

nepohyboval po dvore,“ zdôraznila. 
Ako uviedla majiteľka druhého poškodeného domu Janka Bobková, škoda, ktorú im vietor spôsobil, bude dosť 

veľká. 
Pred 15 rokmi dom kompletne opravili a postavili nadstavbu. Vzali si na to aj úver. 
„Ešte len splácame dom a už je poškodený. Škoda je dosť veľká, lebo celú strechu máme poškodenú. Stredný 

vikier mám zlomený, dnu mám strešné okná poškodené, sadrokartón, podlahy. Mám dom poistený, jedno 
šťastie,“ uviedla. 

Pomáhajú aj neznámi 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22329095/vietor-strhol-strechu-rodine-pomaha-obec-aj-ludia-v-nej.html


Ako sme sa dozvedeli, pomohli aj ľudia, ktorí nie sú z obce. 
Jeden pán zo západného Slovenska sa deň po tom, čo vietor strhol strechu, zastavil pred Júliiným domom a 

dal jej nejaké peniaze na opravu poškodenej strechy. 
„Ani neviem, ako sa volá, ale som mu veľmi vďačná. Úplne cudzí človek sem prišiel a len tak dal peniaze, aby 

pomohol. To sa dnes už nevidí,“ dodala Júlia. 
Zbierka, ktorú vyhlásila obec, potrvá do 25. februára. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. BUDAJ: Matovič je na politickej scéne od začiatku nechcené dieťa 
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Ján Budaj v Tablet.tv Foto: TABLET.TV 
Zmena zdola ponúka na kandidátke OĽaNO Annu Remiášovú ako hlas spravodlivosti a ekologických 

aktivistov Juraja Smatanu, Elenu Pätoprstú či Vladimíra Zajačika, povedal v Tablet.tv Ján Budaj. 
Bratislava 20. februára (Teraz.sk) – Líder OĽaNO Igor Matovič bol podľa Jána Budaja (OĽaNO-NOVA-KÚ-

Zmena zdola) na slovenskej politickej scéne od začiatku nechceným dieťaťom, lebo odmietal zaužívané 
partokratické schémy. „Ja tomu veľmi dobre rozumiem, lebo niečo také občas cítim tiež,“ povedal Budaj v 
Tablet.tv. Ideály občianskej demokracie z čias Nežnej revolúcie podľa neho postupne nahradila prax straníckych 
kabinetov s nejasným pozadím, ktoré dlhé roky posúvali do parlamentu stále tých istých ľudí. „Mečiar zrušil aj tie 
štyri volebné obvody, čo je veľmi málo, ale aspoň niečo to bolo a máme jeden volebný obvod. V stranách stačí 
jeden vodca, jedna malá skupina ľudí, ktorí nikam nemusia chodiť, len rozvešajú billboardy,“ tvrdí Budaj. „Ľudia 
dokonca prestali čítať programy a to sa pamätám, s akou vášňou ich strany po revolúcii tvorili. Dnes sa politici, čo 
vyhrajú, po voľbách stretnú a vytvoria úplne iný program. To, čo čítaš pred voľbami, má cenu popísaného 
papiera,“ dodáva. Na druhej strane, dnešné predvolebné programy so stovkami opatrení podľa neho bežný 
človek nemá šancu preštudovať. Aj preto podľa neho OĽaNO chcelo vopred vybrať niekoľko desiatok otázok, na 
ktorých by sa opozičné strany zhodli už pred voľbami a spolu ich ponúkli voličom. „Strany vydajú programy so 
stovkami až tisíckami opatrení, jeden vyše 1100, druhý 900 a tretí osemsto a to som vymenoval len tri strany. Na 
prečítanie týchto programov aby si človek zobral dovolenku. Tú ponuku, aby sa urobil jeden zásadný a 
zrozumiteľný program demokratov, naši kolegovia odmietli,“ povedal Budaj. Preto podľa neho OĽaNO vyšlo s 
kontroverznou anketou s jedenástimi otázkami pre voličov a akceptovaním jej výsledkov podmienilo svoju 
prípadnú účasť v budúcej vláde. Otázky sú podľa neho prirodzené, od bezplatného objednávania sa u lekára až 
po hmotnú zodpovednosť politikov za spôsobenú škodu. "Bolo správne ukázať, že sa to dá. Som presvedčený, že 
strany tieto návrhy prijmú,“ povedal Budaj. Anketové otázky OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola -Súhlasíte s tým, 
aby bola zavedená hmotná zodpovednosť politikov?- -Súhlasíte s tým, aby ľudia, ktorí usvedčia toho, kto dáva 
alebo berie úplatok, získali odmeny 50 percent z predmetnej sumy?- -Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne 
umožnili ľuďom sa pohodlne a bezplatne objednať k ľubovoľnému lekárovi na jednom telefónnom čísle alebo 
webe?- -Súhlasíte s tým, aby zdravotná poisťovňa musela pacientovi s podozrením na nádorové ochorenie 
zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom? Inak preplatí operáciu v ľubovoľnej 
krajine v EÚ.- -Súhlasíte s tým, aby štát poskytoval študentkám a pracujúcim matkám tehotenský príspevok vo 
výške 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva?- -Súhlasíte s tým, aby deti, študenti, dôchodcovia a vozíčkari 
mali bezplatnú dopravu vo vlakoch, autobusoch a MHD?- -Súhlasíte s tým, aby deti z rizikového sociálneho 
prostredia (rodičia - nevzdelaní, alkoholici, drogovo závislí či trestaní) museli povinne navštevovať materskú 
škôlku?- -Súhlasíte s tým, aby sa faktúry povinne platili podľa poradia, v akom boli zaradené do účtovníctva, 
svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestný čin a zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie 
dlhu?- -Súhlasíte s tým, aby zmeny v zákonoch súvisiacich s podnikaním platili vždy len od 1. januára?- -
Súhlasíte s tým, aby každý, kto sa zúčastní parlamentných volieb, získal 10% zľavu zo všetkých poplatkov štátu?- 
-Súhlasíte s tým, aby sa popri klasickom hlasovaní zaviedlo aj elektronické hlasovanie vo voľbách a mohli tak 
slobodne hlasovať všetci občania Slovenskej republiky bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú?- 

Na otázku, či si vie Igora Matoviča predstaviť ako premiéra, Budaj odpovedal, že určite áno, ale vývoj voličskej 
podpory je podľa neho treba vnímať s pokorou a nepredbiehať rozhodnutie voličov. Aj preto sa OĽaNO podľa 
neho rozhodlo neriskovať zloženie štvorkoalície, ktorá by potrebovala na vstup do parlamentu až desať percent 
hlasov, ale vytvorilo volebnú stranu, ktorej na to stačí päť percent. „OĽaNO, podobne ako kedysi SDK, vytvorilo 
na tieto voľby volebný konštrukt. Nehovorím, že týmto OĽaNO bojuje s týmto podivným zákonom, jednoducho 
sme sa zariadili podľa toho, ako to je,“ povedal Budaj. Osobne však s vyšším kvórom pre vstup do parlamentu v 
prípade koalícií, ako pri samostatne kandidujúcich subjektoch, nesúhlasí. „Považujem za protiústavné, že strany, 
ktoré sa spájajú, musia dosiahnuť na postup do NR SR viac hlasov ako samostatné subjekty. Bolo by dobré, keby 
to Ústavný súd SR už konečne preskúmal,“ povedal. OĽaNO spolu s NOVOU, Kresťanskou úniou a Zmenou 
zdola postavili kandidátnu listinu tak, že prvých desať miest ponúkli novým tváram a na posledných desiatich 
miestach kandidátnej listiny sú aktuálni členovia poslaneckého klubu. „Poslancov, čo sú na prvých miestach, 
posielate do parlamentu takmer stopercentne. To sa ale nestane Igorovi Matovičovi na poslednom mieste, ten sa 
bez preferenčných krúžkov do parlamentu nedostane. Je to určité gesto sebaobmedzenia. Ľudia, ktorí si vďaka 

https://www.teraz.sk/import/budaj-olano-matovic-nechcene-dieta/447466-clanok.html


parlamentnej práci mohli robiť medzi voličmi renomé, si teraz nechajú vyhodnotiť, či si ich voliči povšimli a 
vyjadria im sympatie. Je to antipartokratické gesto,“ tvrdí Budaj. Kandidátna listina OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena 
zdola, prvých desať miest 1. Mária Šofranko, PaedDr., 49 r., pedagogička, občianska aktivistka, Spišská Nová 
Ves 2. Jaroslav Naď, PhDr. , PhD., 38 r., bezpečnostný analytik, Hrubá Borša 3. Lukáš Kyselica, Mgr., 42 r., 

expert na vyšetrovanie závažných zločinov, Nové Zámky 4. Anna Záborská, MUDr., 71 r., lekárka, Bojnice 5. 
Michal Šipoš, Mgr., 38 r., aktivista v boji proti hazardu, Stará Ľubovňa 6. Karol Kučera, 45 r., šéftréner Národného 
tenisového centra, Bratislava 7. Jozef Pročko, Mgr., 54 r., herec, moderátor, podnikateľ, Halič 8. Ján Mičovský, 
Ing., CSc., 65 r., lesník, ochranár, Humenné 9. Anna Remiášová, 70 r., občianska aktivistka, Bratislava 10. 
Kristián Čekovský, Mgr., 29 r., novinár, Hviezdoslavov Kandidátna listina OĽaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, 
posledných desať miest 140. Peter Oborník, Mgr. , PhD., 36 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov 141. Richard 
Vašečka, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, Svederník 142. Eduard Heger, Ing., 43 r., poslanec NR SR, Bratislava 
143. Marek Krajčí, MUDr., 45 r., poslanec NR SR, detský kardiológ, Bratislava 144. Miroslav Sopko, Mgr., 45 r., 
poslanec NR SR, Zalužice 145. Ján Marosz, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Podhorie 146. Natália Milanová, Mgr., 
37 r., poslankyňa NR SR, Bratislava 147. Ján Budaj, 68 r., poslanec NR SR, predseda ZMENA ZDOLA, 
Bratislava 148. Gábor Grendel, Mgr., 39 r., poslanec NR SR, Bratislava 149. Martin Fecko, Ing., 57 r., poslanec 
NR SR, Prešov 150. Igor Matovič, Mgr., 46 r., poslanec NR SR, predseda hnutia OĽANO, Trnava 

Zmena zdola podľa neho ponúka na kandidátke OĽaNO Annu Remiášovú ako hlas spravodlivosti a 
ekologických aktivistov Juraja Smatanu, Elenu Pätoprstú či Vladimíra Zajačika. „Pred tridsiatimi rokmi boli ľudia 
možno prekvapení, že revolúciu robili ochranári. Neskôr túto tému zastrel nacionalizmus, pravo-ľavé témy, 
nezamestnanosť. Mladá generácia však enviromentálne témy masovo vníma,“ poznamenal Budaj. Hoci OĽaNO 
kritizuje kotlebovcov, radšej by ich voličov presviedčala svojim programom, ako s nimi išla, po vzore progresívcov, 
do konfrontácie na uliciach. „Ísť do osobnej konfrontácie s voličmi extrémistických strán považujem za veľmi 
riskantnú cestu. To spoločenstvo ľudí to veľmi stmelí, ak sú na námestí konfrontovaní s nadávkami alebo 
hádzaním nejakých predmetov. Tým už nevysvetlíš, že antifašisti nie sú liberálni fašisti, ako im oni hovoria,“ 
povedal Budaj. Mikrointerview: Budaj o mimoriadnej schôdzi parlamentu -Ako hodnotíte doterajší priebeh 
schôdze?- Je to ukážka toho, že zvolávať schôdzu veľmi tesne pred voľbami nebolo veľmi premyslené. Zo strany 
koalície je to populistický krok. Na vláde je schválená regulácia výdavkov, lebo sa rútime do oveľa väčšieho 
zadlženia ako kedysi pán Kažimír naplánoval. Kdeže už sú sny o vyrovnanom rozpočte. A táto schôdza ide proti 
uzneseniu vlády, pričom vláda toto uznesenie nezrušila. To je naozaj Kocúrkovo. Tak isto ide proti upozorneniam 
guvernéra Národnej banky a odborníkov, ktorí varujú pred takýmto zvýšením dlhu. Každý z nás by veľmi rád videl 
dvojnásobné prídavky na deti a verím, že keď sa Slovensku bude dariť, môžeme sa k tomu dostať. Teraz ale ide 
iba o trik pred voľbami. Viem si predstaviť, že by sa rodiny potešili, keby sa z klobúka dali vyťahovať peniaze, ale 
Slovensko už peniaze netlačí, máme medzinárodnú menu euro a sme radi, že je mena pevná a my nie sme v 
gréckej situácii. Nečudujem sa, že poslanci proti tomu protestujú, ani ja s tým nemôžem súhlasiť. -Ako sa 
postavíte k prípadnému hlasovaniu o Istanbulskom dohovore?- Istanbulský dohovor, teda ochrana žien pred 
násilím, je zneužívaný na úplne bláznivú politickú hru. Treba o Istanbulskom dohovore rozprúdiť normálnu 
debatu, ale nie teraz, pár dní pred voľbami. V OĽaNO máme pri hlasovaní o kultúrno-etických otázkach voľnú 
ruku a ja budem podporovať ochranu žien pred domácim násilím. 

„Toto bol model Weimarskej republiky, aj prvej republiky, že extrémistické strany, komunisti a fašisti sa 
konfrontovali, médiá o tom, samozrejme, písali. A percentá im stúpali,“ tvrdí Budaj. „Posilňovanie radikality nie je 
šťastná cesta. Lepšie by bolo hľadať dôvody, prečo majú extrémisticky zmýšľajúci politici podporu. Nechceme 
týchto stmeľovať voličov týchto ľudí, ale odstrániť to, prečo je tu až tretina voličov nahnevaná a frustrovaná. Bez 
odstránenia týchto dôvodov sa problém žiadnym hádzaním alebo pokrikovaním na týchto ľudí nezmení,“ uzavrel 
Budaj. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Pozor, zaklopú vám na dvere a vybafnú na vás extra výhodnú ponuku: Mária 

sa stala obeťou energetických šmejdov! 
[19.02.2020; cas.sk; Čas.sk; 16:00; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/946377/pozor-zaklopu-vam-na-dvere-a-vybafnu-na-vas-extra-vyhodnu-ponuku-
maria-sa-stala-obetou-energetickych-smejdov/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Naletela! Mária (59) síce podpísala novú zmluvu na odber energie, no problém je v tom, že zákazníkom je 

stále jej manžel Milan († 57), ktorý je už viac ako 2 roky po smrti. 
Zaskočení sú aj ďalší dôchodcovia, ktorí žijú najmä na Spiši. Stali sa rukojemníkmi tzv. energetických 

šmejdov. Ide o organizovanú skupinu sprostredkovateľov, ktorá sa k nám presúva z Česka a často zavádza 
odberateľov. 

Za Máriou, ktorá bola zákazníčkou SPP, prišiel podľa nej v januári mladý pán až do bytu. „Povedal, že je od 
plynárov a ponúkal mi lacnejšie faktúry za plyn a elektrinu. Každé euro sa zíde a tak som súhlasila. Upozornila 
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som ho však, že manžel už nežije a nemôžem sa podpisovať za nebožtíka. Odvetil, že to je v poriadku,“ 
prezradila bývalá upratovačka. Po smrti manžela ešte nemajú vysporiadaný byt ani list vlastníctva, takže plyn a 
elektrinu platí osobne alebo šekom. Mária teraz nevie, komu bude platiť a akú sumu. 

V Spišskej Novej Vsi to nie je prvý prípad, ďalšej zákazníčke už došla faktúra, že má platiť plynárňam, no nič 

si u nich neobjednávala. Známa je aj návšteva u zákazníka v Liptovskej Tepličke, kde sa mu podomový 
obchodník predstavil ako sprostredkovateľ z elektrární, ale novým dodávateľom budú plynárne. Nie je vylúčené, 
že zákazníci sa stávajú obeťou tzv. energetických šmejdov, ktorí sa zameriavajú najmä na penzistov. Mohlo by 
ísť aj o organizovanú skupinu sprostredkovateľov, ktorá sa na Slovensko presúva z Česka, kde im už klepli po 
prstoch. 

Skúsenosti z Česka 
U našich západných susedov je nekalými praktikami známa firma Centrální výběrová řízení. Zarába na 

pokutách z vypovedaných zmlúv, lebo zákazníci podpísali aktiváciu zvýšeného odberu energie. Na sociálnej sieti 
ich zástupcov a sprostredkovateľov nazývajú energetickými šmejdami. Upozornil na nich aj český Energetický 
regulačný úrad a Zväz obchodu a cestovného ruchu. 

Konkurenčný boj by mal byť férový 
Ondrej Šebesta, hovorca SPP 
Vnímame silný a neférový konkurenčný boj v súvislosti s tzv. door to door predajom energií. Zákazníci SPP sú 

často kontaktovaní ďalšími osobami, ktoré sa preukazujú ako „pracovníci elektrární“ a sú presviedčaní o 
nevýhodnosti zmluvných podmienok SPP, s cieľom podnietiť ich k ukončeniu zmluvy a uzatvoriť s nimi novú s 
konkurenčnou spoločnosťou. Uvedená situácia nás mrzí, pretože sme presvedčení, že aj konkurenčný boj by mal 
byť vedený férovo a postavený na výhodnosti služieb pre zákazníka, nie jeho zavádzaní. 

0 
Foto: 
Mária (59) chcela na energii ušetriť a tak podpísala novú zmluvu. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Vláda odsúhlasila na úhradu výdavkov za záchranné práce 2,4 milióna eur: 

Kam pôjdu peniaze? 
[19.02.2020; cas.sk; Čas.sk; 12:16; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/946668/vlada-odsuhlasila-na-uhradu-vydavkov-za-zachranne-prace-2-4-
miliona-eur-kam-pojdu-peniaze/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Na úhradu výdavkov spojených s 15 mimoriadnymi udalosťami, ako sú zosuvy pôdy, požiare, povodne, 

víchrice či zrútenie strechy, vyčlenila vláda na stredajšom rokovaní viac ako 2.401.902 eur z kapitoly Všeobecnej 
pokladničnej správy. 

Z tejto sumy má vyše 2 200 432 eur smerovať pre okresné úrady na refundáciu výdavkov za zosuvy pôdy, 
164 059 eur pôjde na úhradu výdavkov spôsobených požiarmi. Financie budú vyčlenené aj na náhradu výdavkov 
spôsobených povodňami (26 326 eur), víchricou (4772 eur) či zrútením strechy (6310 eur). 

Najvyššia suma, a to vyše 1 438 430 eur, bola vyčlenená na sanáciu skalného brala Smetlička v obci Mojtín, 
kde bola mimoriadna udalosť vyhlásená z dôvodu hrozby zosuvu skál. Vyše 741 404 eur, by malo smerovať na 
vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Červený Kameň. Dôvodom bol zosuv 
pôdy ešte v apríli 2012. 

Financie pôjdu do okresných úradov Čadca, Gelnica, Ilava, Košice, Levoča, Nitra, Poprad, Púchov, Spišská 
Nová Ves, Trnava a Žilina, kde sa tieto mimoriadne udalosti stali. 

0 
Foto: 
Vláda vyčlenila peniaze na sanáciu nebezpečného skalného brala Smetlička. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Zdeno Cíger spomína na legendárneho Sviteka († 57): Vlado si vždy odviedol 

svoju prácu 
[19.02.2020; cas.sk; Čas.sk; 09:00; Zdenek Kovář;Marián Ragula] 

 
https://www.cas.sk/clanok/946350/zdeno-ciger-spomina-na-legendarneho-sviteka-57-vlado-si-vzdy-
odviedol-svoju-pracu/ 
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0 
Otvoriť galériu 
Ťažká rana! Bývalý skvelý košický útočník a hokejový reprezentant Vladimír Svitek († 57) už nie je medzi 

nami. Dvojnásobný majster Československa ešte v drese VSŽ podľahol zákernej chorobe a celá športová obec 
na Slovensku smúti. Najviac však jeho manželka Anka s deťmi Vladimírom a Natáliou. 

Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Rodák z Banskej Bystrice skonal v pondelok v košickej nemocnici. Kariéru spojil najmä s klubom VSŽ, kde 

vytvoril skvelý útok s Milanom Stašom a Miroslavom Žabkom. „Prišli sme do mužstva v rovnakom čase. On z 
Bystrice a ja z Prešova. Bola s ním sranda, ale keď mám niečo osobitne vyzdvihnúť - bol neobyčajným pedantom. 
V súkromí i hokeji. Keď chytil hokejku a začal ju rašpľou opracovávať, bola radosť na neho pozerať. Podobne to 
bolo aj pri čistení auta," zaspomínal spoluhráč i kamarát Staš. „Bol to veľmi šikovný hokejista a výborný človek! 
Mimo rodiny mal dve lásky - hokej a auto. Vynikal prehľadom a mal šikovné ruky. Ako výborný korčuliar nám bude 
chýbať, lebo sme sa pravidelne stretávali v stredy na ľade ako starí páni," doplnil sklamaný Žabka. 

Úspešný bol aj na medzinárodnom ľade. S reprezentáciou Československa vybojoval na MS juniorov 1982 
striebro a na MS 1989 vo Švédsku bronz. V desiatich zápasoch tam nazbieral rovnaký počet bodov (4+6), s 
Vladimírom Růžičkom a Zdenom Cígerom vytvorili jeden z najlepších útokov šampionátu. „V Štokholme sa nám 
naozaj darilo, Růžička náš útok dirigoval a Vlado si vždy odviedol svoju prácu. Aj mimo ľadu to bol skvelý chalan,“ 
zaspomínal si Zdeno Cíger, ktorý sa narodil v rovnaký októbrový deň ako Svitek, len o sedem rokov neskôr. 
Správa o jeho úmrtí ho poriadne zasiahla. „Je mi to veľmi ľúto. Stretli sme sa pomerne nedávno na zápase, keď 
trénoval dorast Košíc. Porozprávali sme sa aj zaspomínali, na nič sa nesťažoval. Nevedel som, že je chorý. 
Potom, keď hrali v Bratislave, už s tímom nepricestoval. Je ho škoda,“ dodal smutne Zdeno Cíger. 

Vladimír Svitek 
Narodený: 19. októbra 1962 v Banskej Bystrici 
Post: útočník 
Kluby: Košice, Hämeenlinna, Zell am See, Kranj, Spišská Nová Ves, Dunaújváros, Ferencváros 

Draft: v roku 1981 zo 137. miesta klubom Philadelphia Flyers 
Úspechy: bronz s Československom z MS 1989, striebro z MS 20 v roku 1982, dvojnásobný majster ČSSR s 

Košicami 
0 
Foto: 
V 
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9. Za ľudí (kandidátka pre voľby 2020) 
[19.02.2020; hnonline.sk; Voľby 2020; 08:00; red] 

 
https://hnonline.sk/parlamentne-volby-2020/2054196-kandidati-za-ludi-kandidatka-pre-volby-2020 

 
 

Strana Za ľudí kandiduje do parlamentných volieb 2020 pod číslom 6. Toto sú kandidáti strany Za ľudí do 
volieb. 

Číslo kandidátnej listiny: 6 
Názov politickej strany: ZA ĽUDÍ 
Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
1. Andrej Kiska, Ing., 57 r., predseda strany ZA ĽUDÍ, Poprad 
2. Veronika Remišová, Mgr. art., M. A., ArtD., 43 r., poslankyňa Národnej rady SR, Bratislava 
3. Juraj Šeliga, Mgr., 29 r., právnik, podpredseda strany ZA ĽUDÍ, Hruštín 
4. Jana Žitňanská, Mgr., 45 r., podpredsedníčka strany ZA ĽUDÍ, Bratislava 
5. Vladimír Ledecký, PhDr., 54 r., starosta obce Spišský Hrhov, Spišský Hrhov 
Voľby 2020 
Kandidátky všetkých strán sú zverejnené. Pozrite si zoznam ľudí, ktorí chcú byť v parlamente 
6. Michal Luciak, Mgr., 40 r., podpredseda strany ZA ĽUDÍ, Bratislava 
7. Mária Kolíková, Mgr., 45 r., advokátka, Bratislava 
8. Miroslav Kollár, Ing., 50 r., primátor mesta Hlohovec, Hlohovec 
9. Tomáš Valášek, M. A., 47 r., diplomat a zahraničnopolitický expert, Bratislava 
10. Marek Hattas, 32 r., primátor mesta Nitra, Nitra 
11. Vladimíra Marcinková, Mgr., 28 r., právnička a odborníčka pre oblasť sociálnych vecí, Spišský Hrhov 
12. Tomáš Lehotský, Ing., 40 r., projektový manažér, Poprad 
13. Marek Antal, Ing., 53 r., manažér, Košice 
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14. Alexandra Pivková, PhDr., 55 r., primátorka mesta Lučenec, Lučenec 
15. Viera Leščáková, PaedDr., 45 r., riaditeľka školy, Veľký Šariš 
16. Miriam Šuteková, Mgr., 45 r., riaditeľka odboru ŽSK, Žilina 
17. Andrea Letanovská, MUDr., PhD., 50 r., lekárka, Bratislava 
18. Michal Kovács, Ing., PhD., 33 r., odborník na školstvo, vzdelávanie a vedu, Bratislava 
19. Tomáš Meravý, Ing., 34 r., ekonóm, Viničné 
20. Marek Machata, Mgr. et Mgr., 37 r., odborník pre oblasť sociálnych vecí, Bratislava 
21. Csaba Kiss, 54 r., riaditeľ galérie, Šamorín 
22. Zuzana Kumanová, Mgr., PhD., 50 r., etnografka, Bratislava 
23. Liliana Rástocká, MSc., 30 r., environmentalistka, Bratislava 
24. Vladimír Dolinay, Mgr., 38 r., učiteľ, Bratislava 
25. Marek Krempaský, MVDr., PhD., 33 r., veterinárny lekár, Spišské Hanušovce 
26. Miloslav Baco, Mgr., 45 r., manažér obchodnej spoločnosti, Trenčín 
27. Tomáš Smutný, Ing., 29 r., manažér, Dúbravy 
28. Jakub Tomiš, Mgr., 28 r., regionálny aktivista, Dolný Lopašov 
29. Dušan Velič, doc. Dr. Ing., DrSc., 53 r., vysokoškolský pedagóg a vedec, Bratislava 
30. Tomáš Martaus, JUDr., 28 r., právnik, Liptovský Mikuláš 
31. František Majerský, Mgr., 35 r., záchranár, Poprad 
32. Martin Kvetko, 26 r., živnostník, Muránska Dlhá Lúka 
33. Martin Kríž, Mgr., 45 r., pedagóg, Pezinok 
34. Stanislav Thomka, Ing., 35 r., projektový manažér a poslanec zastupiteľstva ŽSK, Martin 
35. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 70 r., dôchodkyňa, Bratislava 
36. Anna Laurinec Šmehilová, PhDr., PhD., 40 r., odborná garantka sociálnych služieb, Nitra 
37. Martin Kasarda, doc. PhDr., Dr., 51 r., vysokoškolský pedagóg, Lehnice 
38. Zuzana Želinská, Ing., 37 r., finančná riaditeľka, Košice 
39. Tomáš Kozák, PaedDr., 33 r., manažér, Prievidza 
40. Filip Barbarič, JUDr., MPH, 31 r., manažér v zdravotníctve, Nitra 
41. Pavel Kmeč, MUDr., 63 r., lekár - kardiológ, Banská Bystrica 
42. Peter Dobiš, Ing., 39 r., výkonný riaditeľ, Veľký Biel 
43. Oliver Berecz, Mgr., 36 r., starosta obce Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 
44. Milan Oršula, Ing., 36 r., manažér v automobilke, Považská Bystrica 
45. Peter Huba, JUDr. Ing., PhD., 34 r., právnik, Košice 
46. Eva Wernerová, Ing., 59 r., krajinná architektka, majiteľka ateliéru, Piešťany 
47. Miroslav Medvecký, Mgr., 49 r., ekonóm, Ochodnica 
48. Rastislav Hauliš, Mgr., 42 r., obchodný manažér, Hlohovec 
49. Martin Šefc, PhDr. Mgr., MPH, 41 r., manažér záchrannej služby, Vikartovce 
50. Ján Buocik, Mgr., 42 r., advokát, Bratislava 
51. Marek Ledecký, Ing., 38 r., manažér, Košické Oľšany 
52. Ján Karman, Ing., 38 r., stavebný inžinier, Bratislava 
53. Ladislav Mášik, JUDr., LL.M., MBA, 42 r., právnik, Nitra 
54. Valéria Mokrá, MUDr., 49 r., lekárka, Poruba 
55. Tibor Kompuš, 53 r., podnikateľ, Košice 
56. Marian Berky, Mgr., 42 r., pedagóg, Lučenec 
57. Jozef Varmus, JUDr., PhD., 60 r., advokát, Čadca 
58. Patrik Dubovský, Mgr., PhD., 54 r., vedecký pracovník Ústavu pamäti národa, Dunajská Streda 
59. Michal Didik, 45 r., starosta obce Čirč, Čirč 
60. Ľubomír Boháč, Ing. arch., 62 r., architekt, Bratislava 
61. Tatiana Hrindová, PhDr., PhD., 52 r., sestra - vysokoškolská pedagogička, Krásnovce 
62. Michal Kardoš, Ing., 36 r., odborník na hospodárstvo a inovácie, Bratislava 
63. Jarmila Králová, Ing., PhD., 48 r., fytopatologička, Nitra 
64. Monika Faltinková, 43 r., manažérka, Trenčín 
65. Martin Sopko, Ing., 35 r., projektový manažér, Košice 
66. Jaroslav Matzenauer, 42 r., manažér, Rimavská Sobota 
67. Richard Hrubý, MUDr., PhD., MBA, 50 r., lekár - onkológ, Žilina 
68. Marek Polonec, Bc., 45 r., konateľ, Trnava 
69. Magdaléna Čurillová, 28 r., účtovníčka, mzdárka a personalistka, Levoča 
70. Martin Kanovský, prof. Mgr., PhD., 49 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava 
71. Branislav Pupala, prof. PhDr., CSc., 54 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava 
72. Klára Dynisová, Bc., 55 r., organizačno-administratívna pracovníčka, Bratislava 
73. Štefan Tomaščin, Bc., 46 r., ekonóm, Hurbanovo 
74. Pavol Jurkovič, Ing., 62 r., súdny znalec, Prievidza 
75. Eduard Mihók, Mgr., 59 r., učiteľ, Rožňava 
76. Zuzana Jančová, Ing., 43 r., odborná referentka, Sielnica 
77. Radovan Ondrejka, Mgr., 38 r., riaditeľ spoločnosti, Liptovské Sliače 
78. Michal Kolínek, 40 r., finančný poradca, Skalica 
79. Ľudmila Andrejková, Mgr., 37 r., SZČO, Hanušovce nad Topľou 
80. Róbert Pajdlhauser, Ing., 52 r., projektový manažér, Bratislava 



81. Erik Jedinák, Ing., 31 r., manažér, Sukov 
82. Tomáš Galo, Ing., 44 r., manažér pre oblasť automatizácie, Bratislava 
83. Marek Polák, Bc., 46 r., vedúci strediska tesárov a železiarov, Trnovec nad Váhom 
84. Dagmar Štiavnická, PhDr., PhD., MBA, 59 r., riaditeľka zariadenia pre seniorov, Považská Bystrica 
85. Slavomír Čižmár, Ing., 44 r., obchodný riaditeľ, Michalovce 
86. Dušan Tuček, 30 r., podnikateľ, Detva 
87. Ivan Dudáš, Ing., 58 r., majiteľ a riaditeľ spoločnosti, Dolný Kubín 
88. Viktor Vígh, Bc., 26 r., projektový manažér, Galanta 
89. Ondrej Babjarčík, Ing., 39 r., účtovník, Humenné 
90. Eva Fifiková, 63 r., podnikateľka, Vištuk 
91. Matúš Polák, Ing., 34 r., finančný poradca, Kežmarok 
92. Adrian Haraszti, Mgr., 42 r., vedúci obvodu, Kráľovský Chlmec 
93. Ivan Pompoš, Mgr., 52 r., stredoškolský učiteľ, Levice 
94. Tibor Hlobeň, 59 r., SZČO, Nové Mesto nad Váhom 
95. Peter Bednár, Mgr., 32 r., manažér v cestovnom ruchu, Spišská Nová Ves 

96. Jana Kamenská, Mgr., 42 r., riaditeľka školy, Lučenec 
97. Jaroslav Rakučák, PhDr., Dis., PhD., 45 r., sociálny pracovník, Liptovská Lúžna 
98. Michal Marhefka, Mgr., 32 r., prednosta úradu, Podolínec 
99. Michal Greško, 64 r., dôchodca, Sládkovičovo 
100. Peter Sádovský, Ing., 51 r., manažér, Bratislava 
101. Ján Kušnír, Ing., 44 r., manažér projektov dopravnej infraštruktúry, Stupava 
102. Martin Ceľuch, Ing., PhD., 42 r., ekológ, Bardejov 
103. Ľudovít Lebó, Ing., 51 r., riaditeľ príspevkovej organizácie, Nové Zámky 
104. Paulína Srovnalíková, Ing., PhD., MBA, 51 r., SZČO, Považská Bystrica 
105. Martin Kopejtko, Mgr., 42 r., stredoškolský učiteľ, Košice 
106. Jozef Maraček, Ing., 55 r., technický pracovník, Žarnovica 
107. Michal Kovačic, PaedDr., PhD., 57 r., vysokoškolský pedagóg, Ružomberok 
108. Tomáš Köppl, Ing., 49 r., grafik, Trnava 
109. Vladimír Šandala, Mgr., 55 r., kontrolór, Svidník 
110. Jakub Valach, Ing., 30 r., stavebný inžinier, Bánovce nad Bebravou 
111. Marcel Frimmel, 54 r., generálny riaditeľ, Trenčianske Stankovce 
112. Mária Krupská, Bc., 36 r., ekonómka, Slivník 
113. Lenka Haburajová Ilavská, doc. PhDr., PhD., 41 r., vysokoškolská pedagogička, Nitra 
114. Anton Kučík, Mgr., 41 r., súkromný podnikateľ, Trenčín 
115. Milan Lesňák, Ing., 40 r., lektor rozvoja sektorových zručností, Košice 
116. Branislav Matúška, Mgr., 38 r., obchodný manažér, Poltár 
117. Igor Siakeľ, 42 r., technik IT, Necpaly 
118. Juraj Pavlík, Ing., 55 r., obchodný zástupca, Dunajská Streda 
119. Róbert Jančošek, Mgr., 30 r., obchodný zástupca, Bardejov 
120. Silvia Hodálová, Mgr., 44 r., vydavateľka odborných zdravotníckych publikácií, Bratislava 
121. Jaroslav Boško, Ing., 38 r., finančný manažér, Považská Bystrica 
122. Štefan Mirga, Ing., 73 r., agroinžinier, bezpečnostný pracovník, Nitra 
123. Mária Šalátová, Ing., 30 r., obchodno-marketingová manažérka, Lehota 
124. Lenka Richterová, Ing., 38 r., manažérka, Kanianka 
125. Ľubor Pavlásek, 55 r., obchodný manažér, Košice 
126. Zlatko Kameništiak, Mgr. Ing., 44 r., analytik, ekonóm, právnik, Zvolen 
127. Marian Kubala, 45 r., SZČO, Čadca 
128. Dušan Dechet, Ing., 44 r., projektový manažér, Leopoldov 
129. Peter Makara, MUDr., MPH, 46 r., všeobecný lekár pre dospelých, Snina 
130. Ladislav Pribulla, Mgr., 34 r., projektový manažér, Prešov 
131. Pavol Zůbek, 50 r., manažér, Košice 
132. Vincent Gnip, 39 r., manažér, Zvolen 
133. Marcel Neuschl, Ing., 28 r., stavebný inžinier, Handlová 
134. Martin Bernát, Mgr., 41 r., operátor výroby, Malá Ida 
135. Jaroslav Rusina, 40 r., živnostník, Medzibrod 
136. Oľga Vyšná, 60 r., ekonómka, Liptovský Mikuláš 
137. Anna Racková, Mgr., 33 r., právnička, Krajné 
138. Tomáš Štefani, 26 r., podnikateľ, Malá Poľana 
139. Filip Pastorek, 23 r., študent, Bratislava 
140. Radana Holocsi, Mgr., 33 r., politologička, Rovinka 
141. Richard Vaculčiak, 23 r., manažér, podnikateľ, Lovinobaňa 
142. Martin Rusilo, 21 r., študent, Brezová pod Bradlom 
143. Simona Miháliková, Bc., 26 r., študentka, Bolešov 
144. Máté Lanc, Bc., 22 r., študent, Galanta 
145. Veronika Ferková, Ing., DipIFR, 33 r., asistentka audítora, Bratislava 
146. Dávid Staruch, Bc., MBA, 36 r., odborník v oblasti IT a telekomunikácií, Bratislava 
147. Jakub Šak, Mgr., 27 r., administratívny pracovník, Medzilaborce 



148. Michal Božík, Mgr., 28 r., psychológ, Kaplna 
149. Oliver Titka, 27 r., študent, Nitra 
150. Ján Benčík, 71 r., dôchodca, Ružomberok 
Kandidátky ostatných strán: 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 
Dobrá voľba 
Sloboda a Solidarita (SaS) 
Sme rodina 
Slovenské Hnutie Obrody 
Máme toho dosť! 
Hlas pravice 
Slovenská národná strana (SNS) 
Demokratická strana 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti OĽaNO - NOVA - Kresťanská únia (KÚ) - Zmena z dola 
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 
Starostovia a nezávislí kandidáti 
99% – občiansky hlas 
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 
Slovenská liga 
Vlasť 
Most-Híd 
Smer-SD 
Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby 
Hlas ľudu 
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť 
Práca slovenského národa 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko 
Socialisti.sk 
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10. Bratislava Capitals po viac ako dvoch mesiacoch našli premožiteľa 
[19.02.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 
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Zápas v Považskej sledovalo 98 ľudí. 
BRATISLAVA. Hokejisti tímu Bratislava Capitals po viac než dvoch mesiacoch našli v druhej najvyššej 

slovenskej súťaži premožiteľa. 
Víťaznú sériu zverencov Petra Oremusa po šestnástich zápasoch uťali hráči Topoľčian, ktorí na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu zvíťazili 3:2 po predĺžení. 
Capitals zaváhali prvýkrát od 11. decembra minulého roka. Vtedy prehrali v Martine (3:4), na ktorý sa 

Topoľčany cenným víťazstvom bodovo dotiahli. 
Súvisiaci článokNestačia ani výhry, ani šou. Bratislavský suverén stále neláka Čítajte 
Jediným viacgólovým strelcom v rámci stredajšieho programu zápasov SHL bol skalický Šmída, ale jeho tím 

podľahol Martinu 2:5. 
Zaujímavosťou je, že Záhoráci prehrali na martinskom ľade už desiate stretnutie po sebe, pričom v nich získali 

jediný bod. 
Zaváhanie Skalice využili hráči Dubnice nad Váhom, ktorí zdolali Spišskú Novú Ves futbalovým skóre 1:0. 

Výborný výkon podal skúsený brankár Vlastimil Lakosil, ktorý zneškodnil všetkých 29 streleckých pokusov 
súpera. 

V skupine o 7.až 10. miesto sa zaujímavý zápas odohral v Leviciach, kam zavítali hráči Trnavy. Hostia po 
necelých desiatich minútach viedli trojgólovým rozdielom, ale ani to im nestačilo na ukončenie negatívnej série 
prehier. 

Po góle Lukáša Tábiho zo 61. minúty stretnutia prehrali Trnavčania 4:5 po predĺžení a neuspeli už v siedmom 
zápase po sebe. 

Naopak, vo víťaznom ťažení pokračuje Žilina, ktorá nebude chýbať v play off. Žilinčania už v ôsmom zápase v 
sérii bodovali naplno, tentoraz zdolali hráčov Považskej Bystrice pred necelou stovkou divákov jednoznačne 5:0. 

SHL - skupina o 1. až 6. miesto 
Dubnica nad Váhom - Spišská Nová Ves 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 

Gól: 13. F. Nemček (Ďuriš) 
Rozhodovali: Adamec - Kollár, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Bodnár 10 min. za napadnutie hlavy a 

krku, Medek 5+DKZ za napadnutie - L. Novák 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:0, 
491 divákov 

https://sport.sme.sk/c/22330100/slovenska-hokejova-liga-2019-20-19-februar-vysledky.html


Martin - Skalica 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) 
Góly: 4. Nauš (Dírer, Korím), 6. Cíger (Poliaček, Murček), 31. Paulíny (Tabaček), 49. Poliaček (Burzík, Žiak), 

52. Tabaček (Poliaček, Cebák) - 12. Šmída (Škápik, Štumpf), 25. Šmída (Škápik, Štumpf) 
Rozhodovali: Ivan - Číž, Hanko, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše: Nauš - Janík obaja 10 min. za bitku, 

presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 909 divákov 
Bratislava Capitals - Topoľčany 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1) 
Góly: 36. Sloboda (Slovák, Buc), 43. Šalka (Smolka, Juriga) - 6. Pätoprstý (Miklík, Novák), 11. Hřebíček 

(Mihalík, Koyš), 63. Novák 
Rozhodovali: Výleta - Crman, Maškulka, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 687 divákov 
SHL - skupina o 7. až 10. miesto 
Levice - Trnava 5:4 pp (2:3, 1:0, 1:1 - 1:0) 
Góly: 14. G. Olejník (Klenko, A. Sloboda), 20. Kohút (Tužinský), 23. Špankovič (Tužinský, Themár), 43. 

Šturdík (Tábi), 61. Tábi - 7. Dávid Baránek (Daniel Baránek, Jakab), 9. Lukačovič (Kamenický), 10. Schmidt, 45. 
Kamenický (Burian, Lukačovič) 

Rozhodovali: Bachúrik - Ševčík, Rehák, vylúčení: 4:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 498 divákov 
Považská Bystrica - Žilina 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) 
Góly: 3. Macek (M. Leško, Coma), 14. Surán (Dubeň, Markovič), 16. Gálik (Patlevič, Valášek), 32. S. Rehák 

(Valášek), 35. M. Minárik (Húževka, Markovič) 
Rozhodovali: Hatala - Makúch, Drblík, vylúčení: 9:6 na 2 min., navyše: Turan 10 minút za nešportové 

správanie sa - Rehák 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 98 divákov 
Skupina o 1. až 6. miesto - tabuľka1.Bratislava Capitals45 zápasov112 bodov2.Martin45 zápasov91 

bodov3.Topoľčany45 zápasov91 bodov4.Dubnica45 zápasov70 bodov5.Skalica45 zápasov67 bodov6.Spišská 
Nová Ves45 zápasov66 bodovSkupina o 7. až 10. miesto - tabuľka1.Žilina47 zápasov78 bodov2.Levice47 
zápasov63 bodov3.Považská Bystrica47 zápasov43 bodov4.Trnava47 zápasov31 bodov 
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11. Skládky za humnom. Komentár analytika IEP o nelegálnych skládkach 
[19.02.2020; odpady-portal.sk; Spravodajstvo; 00:00; Martin Gális;IEP;MŽP SR;redakcia] 
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Na Slovensku existujú tisíce nelegálnych a 111 legálne prevádzkovaných skládok. Riziká skládkovania na 
ľudské zdravie sa môžu prejaviť najmä pri dlhodobom pobyte v ich blízkosti. 

Odhaduje sa, že na Slovensku má trvalý pobyt bližšie ako 500 metrov od legálnych skládok približne 10 700 
obyvateľov. V bezprostrednej blízkosi menej ako 100 metrov od väčších nelegálnych skládok žijú ďalšie tisíce. 
Obyvatelia z prostredia marginalizovaných rómskych komunít sú oproti celej spoločnosti nadpriemerne 
ovplyvnení. 

Prinášame vám komentár analytika Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), Martina Gálisa, k problematike 
nelegálnych skládok, ktorý si môžete prečítať v plnom znení tu, alebo na stránke Inštitútu EP, Ministerstva 
životného prostredia SR. 

Interaktívnu mapu s legálnymi skládkami si môžete prezrieť tu. 
Skládkovanie je najhoršia, stále dominantná forma nakladania s odpadom 
Skládkovanie predstavuje potenciálne vážne riziko pre zdravie ľudí a prírodu. Vznikajúce škodlivé látky môžu 

pri nesprávnej starostlivosti zamoriť pôdu, podzemnú vodu a lokálne ovzdušie a vplývať tak aj na zdravie. Okrem 
toho chemické procesy v skládkach často pokračujú aj dlho po uzatvorení skládok a tak naďalej negatívne 
ovplyvňujú okolie. Vznikajúci metán a oxid uhličitý zasa prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. 

Štúdie skúmajúce vplyv skládok na ľudské zdravie sa zameriavali v prvom rade na znečistenie ovzdušia a v 
menšej miere aj na znečistenie pôdy a vody. Niektoré dokázali negatívny vplyv skládkovania na zdravie, ako 
dôsledok úniku nebezpečných látok. U ľudí žijúcich v blízkosti skládok sa napríklad potvrdil zvýšený výskyt 
rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení, ochorení dýchacích ciest a rôznych typov alergií (Rushton, 2003). 

Podľa Mataloni (2016) zvýšený výskyt respiračných ochorení možno badať do 5 km vzdialenosti od skládok. 
Svetová zdravotnícka organizácia WHO hovorí o bezpečných limitoch od skládky 1 km pri ohrození ovzdušia a 2 
km pri podzemnej vode (WHO, 2000). Nebezpečenstvo vyplývajúce zo života v blízkosti skládok označujeme ako 
potenciálne, pretože vychádza zo vzdialenosti od zdroja znečistenia a nie z exaktných meraní v okolí konkrétnych 
skládok. 

Skládkovanie je stále najčastejší spôsob nakladania s odpadmi na Slovensku. Na Slovensku sa legálne 
prevádzkuje 111 skládok v celkovo 101 areáloch skládok1 a s celkovým objemom komunálneho odpadu vo výške 
1,2 mil. ton ročne. Počet skládok aj miera skládkovania postupne klesá. 

Kým v roku 2010 sa na Slovensku skládkovalo 81 % komunálneho odpadu, v roku 2018 táto hodnota klesla 
na 55 %. Cieľom komentára je rámcovo odhadnúť, koľko ľudí žije2 bližšie pri skládke ako predpokladá technická 
norma z roku 2004 podľa ktorej by sa nové skládky mali budovať vo vzdialenosti minimálne 500 metrov od obydlí 
a 1000 metrov od zdravotníckych a školských zariadení. 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105160/skladky-za-humnom-komentar-analytika-iep-o-nelegalnych-skladkach.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105160/skladky-za-humnom-komentar-analytika-iep-o-nelegalnych-skladkach.aspx


V blízkosti legálnych skládok žijú na Slovensku tisíce ľudí a ďalšie tisíce sú vystavené nelegálnym 
Na Slovensku žije približne 10 700 ľudí vo vzdialenosti do 500 m od legálnych skládok. Počty obyvateľov v 

okolí skládok sa výrazne líšia od menej ako 10 ľudí na skládkach Sekolog, Čukárska Paka, Veľké Kosihy a Na 
Scheiblingu až po skládky Podzávoz a Košice-Myslava v okolí ktorých žije 1 300 resp. 3 700 obyvateľov. 

Vyše 40 % areálov nespĺňa technické normy vzdialenosti z čoho 16 vzniklo po vydaní normy z roku 2004. Z 
výsledkov ďalej vyplynulo, že zo 42 rizikových areálov 38 areálov nespĺňa normu ohľadom obydlí do 500m, v 
okolí jednej skládky je zdravotnícke zariadenie a 12 skládok je vzdialených menej ako 1000 metrov od najbližšej 
školy. 

Nelegálne skládky sú síce menšie, ale je ich viac a sú bližšie k obydliam. Aplikácia TrashOut z celkového 
množstva takmer 6 000 aktívnych nelegálnych skládok eviduje vyše 2 700 skládok v najväčšej veľkostnej 
kategórii, ktoré je potrebné odviesť autom3. V ich okolí sa do 100 metrov nachádza 7 400 trvalých pobytov, do 50 
metrov to je 2 700 trvalých pobytov a v okolí do 25 metrov odhadujeme 400 obyvateľov. 

Nelegálne skládky sú násobne menšie ako legálne skládky, zdravotné problémy vyplývajúce z života v 
blízkosti skládok a dopad na životné prostredie môže byť pre chýbajúce ochranné prvky4 pri nelegálnych 
skládkach ešte omnoho vypuklejšie. 

BOX 1: Vzdialenosti od skládok v legislatíve 
Podľa slovenskej technickej normy (STN) o skládkovaní z roku 2004 sa skládka odpadov nesmie zriaďovať v 

bezprostrednej blízkosti sídiel. Minimálna vzdialenosť skládky odpadov od sídla má byť 500 m v smere 
prevládajúcich vetrov. Rovnako sa skládka nesmie umiestňovať do vzdialenosti 1000 m od zdravotníckych a 
školských zariadení. Tieto limity je možné skrátiť v prípade umelých a prírodných bariér (terén, vegetácia…). 
Zároveň norma zakazuje budovanie skládok v inundačnom území, zaplavovaných územiach, pásmach 
hygienickej ochrany vodných zdrojov, územiach využívaných na rekreáciu, územiach postihnutých eróziou, 
lokalitách potrebných na udržiavanie ekologickej stability, pôdach určených na poľnohospodárstvo a na 
nestabilných územiach. 

STN sama osebe nie je právne záväzná. Vyššie spomenuté parametre sú záväzné až od roku 2015, keď 
vstúpila do platnosti vyhláška o skládkovaní odpadov (372/2015), ktorá odkazuje na normu. Od roku 2015 sa 
nevytvoril žiaden nový areál skládok, aj keď nemožno vylúčiť výstavbu v rámci existujúcich areálov. Z tohto 
dôvodu nemožno hovoriť o porušovaní zákona. Existujú však prípady, keď skládky vzniknuté po roku 2004 neboli 
v súlade s normou. 

Vyhláška ani norma nehovoria o limitoch pre územné plánovanie, preto je možné, že pri jestvujúcej skládke sa 
až neskôr usadili ľudia. V tomto prípade sa limity vzťahujúce sa na skládky mali aplikovať aj na politiku územného 
plánovania. Príkladom môže byť náhodne identifikovaná zástavba na Novobanskej ulici v Košiciach, kde je časť 
novopostavených domov do 500 metrovej vzdialenosti od skládky Myslava. V súčasnosti sa bohužiaľ z katastra 
nedá automaticky zistiť dátum stavebného povolenia alebo kolaudácie, preto nebolo možné určiť či problém 
vznikol kvôli skládke alebo neskoršej výstavbe. Túto neistotu by bolo možné odstrániť doplnením chýbajúcich dát 
do katastrálnych máp. 

Najhoršou legálnou skládkou je Košice-Myslava, kde okrem veľkého počtu obyvateľov žijúcich do 500 metrov, 
je umiestnených aj 6 škôl vo vzdialenosti do 1000 metrov od skládky. Rovnako 6 škôl je v okolí skládky v 
Podbrezovej. V 100 metrovej vzdialenosti skládky v Čadci žije vyše 200 ľudí. 

Mapa nižšie zobrazuje hodnotenie skládok podľa IEP, ktorá je výsledkom kombinácie viacerých faktorov. Ako 
bezproblémové boli vyhodnotené všetky dostatočne vzdialené skládky. Ako skládky s potenciálne 
najnegatívnejším vplyvom sme identifikovali skládky v Košiciach-Myslave, Čadci, Martine, Zemianskych 
Kostoľanoch, Podbrezovej a v Košiciach-Šaci. 

Rómovia sú nadpriemerne zasiahnutí 
Obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít tvoria neproporčne veľkú časť ovplyvneného obyvateľstva, 

s minimálne 4800 obyvateľmi v rizikovej zóne. Týka sa to v prvom rade skládky Košice-Myslava, v ktorej okolí je 
sídlisko Luník IX s najväčším podielom obyvateľov v okolí tejto skládky. 

Ďalším príkladom je skládka v Martine, kde je v tesnej blízkosti od skládky situovaná segregovaná osada s 
vyše 300 obyvateľmi. Rómske osady sú situované aj v blízkosti skládky v Spišskej Novej Vsi, Veľkých 

Ozorovciach v okrese Trebišov a v Kozárovciach v okrese Levice aj keď s menším počtom obyvateľov. 
BOX 2: Metodika hodnotenia ohrozenia skládkami 
Počty obyvateľov v okolí skládok sme identifikovali prekryvom viacerých geografických vrstiev. Okolo vrstvy 

areálov skládok sme vytvorili pásma široké 500 resp. 1000 metrov a skúmali, koľko trvalých pobytov resp. skôl a 
zdravotníckych zariadení sa v nich nachádza. Údaje (vrstvy) o trvalých pobytoch na adresách pochádzajú z 
data.gov.sk, informácie o školách a zdravotníckych zariadení z openstreetmap a z EU projektu ESPON. 

IEP hodnotenie „potenciálnej nebezpečnosti“ skládok je založené na počte obyvateľov v okolí do 500 metrov 
od skládky a na počte škôl a zdravotníckych zariadení v okolí do 1000 metrov od skládky. Vo výslednej tabuľke v 
prílohe sú určené aj iné faktory, ktoré zmierňujú vplyv skládky na okolie. Takými poľahčujúcimi faktormi sú typ 
skládky, smer prevládajúceho vetra smerom mimo obývanú oblasť alebo existencia bariéry (les, terénna 
vyvýšenina), ktorá by znížila vplyv skládky. Dôležitým faktorom je typ skládky, kde inertné skládky, ktoré 
neprodukujú skládkový plyn nie sú také nebezpečné ako skládky komunálneho a nebezpečného odpadu, keďže 
neohrozujú vodu, pôdu ani ovzdušie. 

Nelegálne skládky pochádzajú z aplikácie TrashOut, z ktorej sme vybrali iba skládky v najväčšej veľkostnej 
kategórii, na ktorých odstránenie je potrebné minimálne auto. Ďalšími kategóriami sú skládky, ktoré sa zmestia do 
fúriku alebo do tašky. Používatelia aplikácie TrashOut vkladajú údaje o nelegálnych skládkach do databázy, ktorá 
ale nie je úplná, pretože sa spolieha iba na údaje získané od používateľov a tieto údaje nie sú overované 
miestnymi úradmi. Čiernych skládok tak môže byť na Slovensku viac. 



Informácie o marginalizovaných rómskych komunitách vychádzajú z Atlasu rómskych komunít, kde sme na 
výpočet použili iba sumárne dáta zo segregovaných miestnych častí. Na ostatných adresách sa nedá 
identifikovať etnikum obyvateľov na trvalých adresách, preto celkové číslo 4800 ľudí z prostredia 
marginalizovaných rómskych komunít predstavuje spodnú hranicu. 

Materiál prezentuje názory autorov a Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktoré nemusia nutne 
odzrkadľovať oficiálne názory Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom publikovania komentárov IEP je 
podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne environmentálne témy. Citácie textu by sa preto 
mali odkazovať na IEP (a nie MŽP SR), ako autora týchto názorov. 

Komentár bol schválený Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaný na základe posudkov Tomáša 
Hellebrandta (Útvar hodnoty za peniaze, MF SR) a Miloša Veverku (CEPTA). 

Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky (IEP) 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Smola a Hrušky vyrážajú vo štvrtok na akustické turné 
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Bratislava 19. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 
Slovenská skupina Smola a Hrušky vyrazí vo štvrtok na akustické turné. Kapela predstaví na štyroch vyše 

dvojhodinových koncertoch po Slovensku svoje najpopulárnejšie skladby i nový repertoár 
Na snímke spevák skupiny Smola a Hrušky Jozef „Spoko“ Kramár (vľavo) 
Na šnúre nechceli predkapelu, zoberú však so sebou hneď niekoľkých muzikantov. Na klavíri si na koncertoch 

zahrá Marek Masarik a o perkusie skupinu obohatí Martin Pisko. „Dosť často stretávame v štúdiách alebo v 
rádiách výborných muzikantov, ktorí ale napriek tomu, že sú naozaj kvalitní, nemali to šťastie a výraznejšie sa 
nepresadili. Marek aj Martin sú veľmi šikovní, chceli sme im dať preto šancu, aby sa predviedli aj pred ľuďmi. 
Marek už dlhšie pracuje v našom tíme ako zvukár a z môjho pohľadu je z nás dokonca najlepší muzikant,“ 
podotkol frontman kapely Jozef Spoko Kramár v rozhovore pre agentúru SITA. „Zároveň sme sa týmto krokom 
elegantne vyhli predkapelám. Brať si so sebou na turné mladé kapely nám už v poslednom čase prišlo otravné. 
Keď ideme na tour, chceme si to naplno užiť, zahrať si čo najviac a neriešiť stále nejaké technické záležitosti,“ 
vysvetlil spevák, podľa ktorého by prvý koncert turné v Redute v Spišskej Novej Vsi radi zaznamenali aj na 

kameru a neskôr ponúkli na DVD. „Uvidíme, ako sa to podarí. Snáď to všetko vyjde,“ dodal. 
Ako špeciálna hostka sa po boku známych hudobníkov na turné objaví aj speváčka Mirka Miškechová, s 

ktorou Spoko v rámci svojho sólového projektu prednedávnom zverejnil pesničku Aj ty to tak cítiš. „Teším sa, že 
som našiel takúto speváčku, dosť dobrú kamošku aj kolegyňu. To sa nestáva často. Myslím, že Mirka má veľký 
potenciál, keď bude mať trošku šťastia, môže byť veľmi úspešná,“ vyjadril sa líder Smola a Hrušky. 

Mladá interpretka, ktorá sa v roku 2014 zviditeľnila už skladbou Cudzinka v tvojej zemi s českým pesničkárom 
Xindlom X, zastúpi počas jednotlivých večerov viaceré speváčky, s ktorými majú Smola a Hrušky duety a 
predvedie aj niekoľko vlastných skladieb. „Veľmi sa na to teším, je to pre mňa taká nová energia – musím sa učiť 
nové pesničky a na turné stretnem nových ľudí a bude to iné aj tým, že väčšinou vystupujem len vo dvojici a teraz 
budeme v omnoho širšej zostave. Bude to teda pre mňa celkom nový zážitok, uvidíme, čo z toho vznikne. Sama 
vôbec neviem, čo mám čakať, ale vravím si, že to bude proste dobré. Nechám sa prekvapiť v čom,“ poznamenala 
Miškechová. „Z vlastných skladieb zatiaľ ani nemám vybraté, ktoré budem hrať… Prispôsobím ich nálade, ktorú 
na koncertoch vycítim z publika. Tak to mám rada, lebo na každom koncerte sa vždy vytvorí celkom unikátna 
atmosféra,“ uzavrela rodáčka z Považskej Bystrice. 

Termíny koncertov Akustického tour 2020 Smola a Hrušky + Mirka Miškechová: 
20. februára – Reduta, Spišská Nová Ves 

29. februára – Queen‘s pub, Púchov 
6. marca – Music a Cafe, Nitra 
7. marca – RC Mlyn, Vrútky 

[Späť na obsah] 
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Hokejisti tímu Bratislava Capitals po viac než dvoch mesiacoch našli v druhej najvyššej slovenskej súťaži 
premožiteľa. Víťaznú sériu zverencov Petra Oremusa po 16 zápasoch uťali hráči Topoľčian, ktorí na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu zvíťazili 3:2 po predĺžení. 

Hostia hneď v úvodnej tretine odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov a hoci sa následne podarilo 
Bratislavčanom vyrovnať, v 63. min rozhodol o výhre Topoľčian Michal Novák. Capitals zaváhali prvýkrát od 11. 
decembra 2019. Vtedy prehrali v Martine (3:4), na ktorý sa Topoľčany cenným víťazstvom bodovo dotiahli. 

Jediným viacgólovým strelcom v rámci stredajšieho programu zápasov SHL bol skalický Šmída, ale jeho tím 
podľahol Martinu 2:5. Zaujímavosťou je, že Záhoráci prehrali na martinskom ľade už desiate stretnutie po sebe, 
pričom v nich získali jediný bod. 

Zaváhanie Skalice využili hráči Dubnice nad Váhom, ktorí zdolali Spišskú Novú Ves “futbalovým skóre” 1:0. 

O jediný presný zásah sa v trinástej minúte postaral Filip Nemček, pre ktorého to bol 17. gól v tejto sezóne. 
Výborný výkon podal skúsený brankár Vlastimil Lakosil, ktorý zneškodnil všetkých 29 streleckých pokusov 
súpera. 

V skupine o 7.- 10. miesto sa zaujímavý zápas odohral v Leviciach, kam zavítali hráči Trnavy. Hostia po 
necelých desiatich minútach viedli trojgólovým rozdielom, ale ani to im nestačilo na ukončenie negatívnej série 
prehier. Po góle Lukáša Tábiho zo 61. min stretnutia prehrali Trnavčania 4:5 po predĺžení a neuspeli už v 
siedmom zápase po sebe. 

Naopak, vo víťaznom ťažení pokračuje Žilina, ktorá nebude chýbať v play-off SHL. “Vlci” už v ôsmom zápase 
v rade bodovali naplno, tentokrát zdolali hráčov Považskej Bystrice pred necelou stovkou divákov jednoznačne 
5:0. 

Skupina o 1. - 6. miesto - 7. kolo: 
MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom - HK Spišská Nová Ves 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 

Gól: 13. Nemček, 491 divákov 
HK VITAR Martin - HK Skalica 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) 
Góly: 4. Nauš, 6. J. Cíger, 31. Paulíny, 49. Poliaček, 52. Tabaček - 12. a 25. Šmída, 909 divákov 
HC Bratislava Capitals - HC Topoľčany 2:3 po predĺžení (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1) 
Góly: 36. Sloboda, 43. Šalka - 6. Pätoprstý, 11. Hřebíček, 63. M. Novák, 687 divákov 
Skupina o 7. - 10. miesto - 9. kolo: 
HK Levice - HK Gladiators Trnava 5:4 po predĺžení (2:3, 1:0, 1:1 - 1:0) 
Góly: 14. G. Olejník, 20. Kohút, 23. Špankovič, 43. Šturdík, 61. Tábi - 7. Dávid Baránek, 9. Lukačovič, 10. 

Schmidt, 45. Kamenický, 498 divákov 
HK ´95 Považská Bystrica - MsHK DOXXbet Žilina 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) 
Góly: 3. Macek, 14. Surán, 16. Gálik, 32. S. Rehák, 35. M. Minárik, 98 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 7. kolo 
1 
X 
2 
HC Topoľčany Topoľčany 
2 : 4 
Bratislava Capitals Bratislava 
(0:1, 0:0, 2:3) 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
1 : 0 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(1:0, 0:0, 0:0) 
HK Martin Martin 
5 : 2 
HK Skalica HK Skalica 
(2:1, 1:1, 2:0) 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Volby_2020_675x40’,’view’] }); } 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Spišskonovoveskú kriminálku opäť zamestnal rozsiahly nelegálny výrub. Za obeť 

padli desiatky stromov pri Nálepkove. Obecný poslanec, ktorý má za tým stáť, tvrdí, že celý výrub bol jeho veľký 
omyl. 

Až 260 vyrúbaných drevín na jednom mieste narobilo obrovskú spoločenskú škodu. Toto nezažili ešte ani 
nálepkovskí lesníci. “Je to príklad nelegálnej ťažby. Prevažne vŕba, osika. To sú základne dreviny ktoré sa tu 
nachádzajú. Bežne sa používajú, ako palivové drevo. Alebo ako vláknina na papier,” uviedol riaditeľ Michal 
Pronský. “Vo veci už koná spišskonovoveský policajný vyšetrovateľ, ktorý túto vec preveruje ako podozrenie z 
trestného činu porušovania ochrany stromov a krov. Polícia disponuje aj informáciou o podozrivej osobe,” 
informovala Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice. 

Podozrivou osobou má byť Nálepkovčan, ktorý sa dlhodobo venuje podnikaniu s drevom. Ján tvrdí, že nie je 
zodpovedný za celý výrub a ani len netušil, že ide o chránené územie. Vraj má od majiteľa povolenku. “Nebol 
som si vedomý, že som vošiel do iného pozemku. Bol som si vedomý, že nerobím nič zlé. Tam boli aj staré dreva, 
alebo výruby. Keď som spôsobil škodu, chcem ju nahradiť a drevo poprípade vrátiť,” povedal Ján Kalafus, obecný 
poslanec podozrivý z výrubu. “Páchateľovi tohto skutku hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody od 
dva do desať rokov, trestná sadzba však závisí od výšky spôsobenej škody,” potvrdila Lenka Ivanová. “Časť tohto 
územia, je chránené vtáčie územie,” dodal Michal Pronský. 

Policajti vykonávali obhliadku miesta činu štyri dni, asistovali im pri tom lesníci. Škodu ešte nevyčíslili, no časť 
nájdeného dreva zaistili. Zatiaľ podozrivý muž je zároveň poslancom obecného zastupiteľstva, hoci ho čin mrzí, 
môže prísť o funkciu. “Právoplatným obvinením mu padá mandát. Podľa nášho zákona nastupuje nový poslanec, 
ktorý je ďalší v poradí, podľa výsledkov volieb,” povedal Ondrej Klekner, starosta obce. 

Podľa prvotného odhadu lesníkov sa škoda môže v tomto prípade vyšplhať aj nad 24 000 eur. 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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15. Náklady na riešenie následkov povodní, požiarov alebo víchric v minulom 

roku sa vyšplhali na viac ako 2,4 milióna eur 
[19.02.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/naklady-riesenie-nasledkov-povodni-poziarov-vichric-minulom-roku-sa-
vysplhali-24-miliona-eur/2058443 

 
 

Bratislava 19. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Riešenia následkov povodní, požiarov, víchric, svahových deformácií a iných mimoriadnych situácií v roku 

2019 vyjdu štát na 2 401 902 eur. Uvádza sa to v Návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými 
prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Čadca, Gelnica, Ilava, Košice, 
Levoča, Nitra, Poprad, Púchov, Spišská Nová Ves, Trnava, Žilina. Dokument z dielne ministerstva vnútra dnes 

schválila aj vláda 
Ilustračné foto 
Zaznamenané mimoriadne situácie za minulý rok konkrétne predstavovali svahové deformácie (zosuvy pôdy) 

v okresoch Ilava, Košice, Púchov a Žilina, požiare v okresoch Spišská Nová Ves, Trnava a Žilina, víchrice v 

okresoch Čadca, Levoča a Poprad, povodne v okresoch Čadca, Gelnica a Nitra a zrútenie strechy v okrese 
Spišská Nová Ves. 

Ako finančne najnáročnejšiu mimoriadnu situáciu rezort vyhodnotil nutnosť sanácie skalného brala Smetlička 
v obci Mojtín v okrese Púchov v máji 2019. V rámci odstraňovania hrozby pádu brala bolo napríklad potrebné 
vybudovať novú cestu na trase Pružina – Tŕstie – Hluchá dolina – Kamenistá dolina – autobusová zástavka 
Mojtín Gombár a spustiť ju ako náhradnú, dočasnú komunikáciu počas obdobia sanácie skalného brala. 
Mimoriadna situácia bola v tejto súvislosti odvolaná v októbri, pričom náklady na sanáciu vyčíslili na 1 438 430 
eur. 

Čiastku 157 267 eur si zase vyžiadali následky požiaru kultúrneho centra Žilina-Záriečie. V dôsledku požiaru 
bola totiž narušená statika blízkeho nadzemného kruhového objazdu. Náklady vo výške 741 404 eur zase rezort 
vnútra eviduje v súvislosti so zosuvom pôdy v obci Červený Kameň, ktorý zapríčinil narušenie statiky rodinných 
domov. Mimoriadna situácia však bola v súvislosti so zosuvom vyhlásená v apríli 2012 a odvolali ju v novembri 
minulého roku. 

V rámci dokumentu ministerstvo vnútra navrhuje finančné prostriedky na kompenzáciu nákladov v súvislosti s 
riešením mimoriadnych situácii uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a poukázať ich do jeho 
rozpočtovej kapitoly. Ministerstvo má následne zabezpečiť ich presun do rozpočtov dotknutých subjektov v 
čiastke podľa verifikácie výdavkov na záchranné práce. 

[Späť na obsah] 
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16. Odsúhlasila na úhradu výdavkov za záchranné práce 2,4 milióna eur 
[19.02.2020; openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk; 00:00; Zdroj:] 

 
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/201885/Odsuhlasila-na-uhradu-vydavkov-za-zachranne-prace-miliona-eur 

 
 

Na úhradu výdavkov spojených s 15 mimoriadnymi udalosťami, ako sú zosuvy pôdy, požiare, povodne, 
víchrice či zrútenie strechy, vyčlenila vláda na stredajšom rokovaní viac ako 2.401.902 eur z kapitoly Všeobecnej 
pokladničnej správy. 

Na úhradu výdavkov spojených s 15 mimoriadnymi udalosťami, ako sú zosuvy pôdy, požiare, povodne, 
víchrice či zrútenie strechy, vyčlenila vláda na stredajšom rokovaní viac ako 2.401.902 eur z kapitoly Všeobecnej 
pokladničnej správy. 

Z tejto sumy má vyše 2.200.432 eur smerovať pre okresné úrady na refundáciu výdavkov za zosuvy pôdy, 
164.059 eur pôjde na úhradu výdavkov spôsobených požiarmi. Financie budú vyčlenené aj na náhradu výdavkov 
spôsobených povodňami (26.326 eur), víchricou (4772 eur) či zrútením strechy (6310 eur). 

Najvyššia suma, a to vyše 1.438.430 eur, bola vyčlenená na sanáciu skalného brala Smetlička v obci Mojtín, 
kde bola mimoriadna udalosť vyhlásená z dôvodu hrozby zosuvu skál. Vyše 741.404 eur, by malo smerovať na 
vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Červený Kameň. Dôvodom bol zosuv 
pôdy ešte v apríli 2012. 

Financie pôjdu do okresných úradov Čadca, Gelnica, Ilava, Košice, Levoča, Nitra, Poprad, Púchov, Spišská 
Nová Ves, Trnava a Žilina, kde sa tieto mimoriadne udalosti stali. 
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17. Hokejisti Spišskej Novej Vsi prehrali v Dubnici futbalovým výsledkom 
[19.02.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22330087/hokejisti-spisskej-novej-vsi-prehrali-v-dubnici-futbalovym-
vysledkom.html 

 
 

Hralo sa 7. kolo nadstavbovej časti SHL v skupine o 1.-6. miesto. 
DUBNICA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti MHK TSS GROUP Dubnica vyhrali v stredajšom zápase 7. kola 

nadstavbovej časti SHL v skupine o 1. až 6. miesto nad HK Spišská Nová Ves 1:0. 

Domáci o tesnom víťazstve rozhodli v prvej tretine, keď sa osudnou pre Spišiakov stala 13. minúta. 
V druhej a tretej tretine sa už nikomu súperovho brankára prekonať nepodarilo a domáci tri body uhájili. 
Okrem futbalového výsledku zaujali aj dva 10-minútové tresty a jedno vylúčenie do konca zápasu. 
Štatistika 
MHK TSS GROUP Dubnica - HK Spišská Nová Ves 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 

Gól: 13. F. Nemček (Ďuriš). 
Rozhodovali: Adamec - Kollár, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Bodnár 10 min. za napadnutie hlavy a 

krku, Medek 5+DKZ za napadnutie - L. Novák 10 min. za nešportové správanie sa, 
presilovky a oslabenia: 0:0, 
491 divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Topoľčany oslavujú. Capitals prehrali po vyše dvoch mesiacoch 
[19.02.2020; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/543036-topolcany-oslavuju-capitals-prehrali-po-vyse-dvoch-
mesiacoch/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Vladimír Lukáčik z Bratislavy Capitals. Autor: SITA, Alexandra Čunderlíková 
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Hokejisti tímu Bratislava Capitals po viac než dvoch mesiacoch našli v druhej najvyššej slovenskej súťaži 
premožiteľa. Víťaznú sériu zverencov Petra Oremusa po 16 zápasoch uťali hráči Topoľčian, ktorí na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu zvíťazili 3:2 po predĺžení. 

Hostia hneď v úvodnej tretine odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov a hoci sa následne podarilo 
Bratislavčanom vyrovnať, v 63. min rozhodol o výhre Topoľčian Michal Novák. Capitals zaváhali prvýkrát od 11. 
decembra 2019. Vtedy prehrali v Martine (3:4), na ktorý sa Topoľčany cenným víťazstvom bodovo dotiahli. 

Jediným viacgólovým strelcom v rámci stredajšieho programu zápasov SHL bol skalický Šmída, ale jeho tím 
podľahol Martinu 2:5. Zaujímavosťou je, že Záhoráci prehrali na martinskom ľade už desiate stretnutie po sebe, 
pričom v nich získali jediný bod. 

Zaváhanie Skalice využili hráči Dubnice nad Váhom, ktorí zdolali Spišskú Novú Ves „futbalovým skóre“ 1:0. 

O jediný presný zásah sa v trinástej minúte postaral Filip Nemček, pre ktorého to bol 17. gól v tejto sezóne. 
Výborný výkon podal skúsený brankár Vlastimil Lakosil, ktorý zneškodnil všetkých 29 streleckých pokusov 
súpera. 

V skupine o 7.- 10. miesto sa zaujímavý zápas odohral v Leviciach, kam zavítali hráči Trnavy. Hostia po 
necelých desiatich minútach viedli trojgólovým rozdielom, ale ani to im nestačilo na ukončenie negatívnej série 
prehier. Po góle Lukáša Tábiho zo 61. min stretnutia prehrali Trnavčania 4:5 po predĺžení a neuspeli už v 
siedmom zápase po sebe. 

Naopak, vo víťaznom ťažení pokračuje Žilina, ktorá nebude chýbať v play-off SHL. „Vlci“ už v ôsmom zápase 
v rade bodovali naplno, tentokrát zdolali hráčov Považskej Bystrice pred necelou stovkou divákov jednoznačne 
5:0. 

Slovenská hokejová liga, nadstavbová časť 
Skupina o 1. – 6. miesto, 7. kolo 
MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom – HK Spišská Nová Ves 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 

Gól: 13. Nemček, 491 divákov 
HK VITAR Martin – HK Skalica 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) 
Góly: 4. Nauš, 6. J. Cíger, 31. Paulíny, 49. Poliaček, 52. Tabaček – 12. a 25. Šmída, 909 divákov 
HC Bratislava Capitals – HC Topoľčany 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 – 0:1) 
Góly: 36. Sloboda, 43. Šalka – 6. Pätoprstý, 11. Hřebíček, 63. M. Novák, 687 divákov 
Skupina o 7. – 10. miesto, 9. kolo 
HK Levice – HK Gladiators Trnava 5:4 pp (2:3, 1:0, 1:1 – 1:0) 
Góly: 14. G. Olejník, 20. Kohút, 23. Špankovič, 43. Šturdík, 61. Tábi – 7. Dávid Baránek, 9. Lukačovič, 10. 

Schmidt, 45. Kamenický, 498 divákov 
HK ’95 Považská Bystrica – MsHK DOXXbet Žilina 0:5 (0:3, 0:2, 0:0) 
Góly: 3. Macek, 14. Surán, 16. Gálik, 32. S. Rehák, 35. M. Minárik, 98 divákov 
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19. Kaštieľ Radoľa ponúka výstavy aj tvorivé dielne 
[18.02.2020; Obecné noviny; KULTÚRA; s. 27; Andrea PARÁČOVÁ] 

 
 

Kysucké múzeum v Čadci (v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK) pripravilo od februára v radoľskom kaštieli nové 
výstavy a podujatia pre školy, rodiny s deťmi, ale i seniorov. 

Od 3. februára sa v spolupráci s Klubom papierových modelárov a modelárov z Hlohovca a Modry koná 
výstava Viera z papiera, ktorá prezentuje sakrálnu architektúru vo forme papierových zmenšenín - modelov. 

Výstava je rozdelená do troch častí: architektúra na Slovensku, pamiatky české a svetová architektúra. 
Návštevníkov čaká cesta storočiami od stredovekých románskych rotúnd po kostol vo funkcionalistickom štýle z 
20. storočia, od rotundy sv. Jiřího na povesťami opradenom kopci Říp po neogotický kostol s najvyššou kostolnou 
vežou na Slovensku, ktorý je v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavosťou je aj rekonštrukcia znovuobjavenej rotundy 

sv. Václava na Malostranskom námestí v Prahe. Najväčšie zastúpenie má Bratislava, a to Kostolom sv. Alžbety 
známym ako Modrý kostolík, Kostolom sv. Mikuláša, Kostolom nanebovzatia Panny Márie, známejším ako 
Blumentálsky kostol a Dómom sv. Martina. 

Okrem kresťanských sakrálnych stavieb sú na výstave zastúpené aj rnodlitebne židovskej c irkvi, a to 
Synagógou status quo ante v Trnave a synagógou vo Veličnej. V časti venovanej slovenským chrámom je 
prezentovaný aj pripravovaný model Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Bonusom výstavy sú autorské modely 
zvoníc od Michala Šimka. Výstava je doplnená sakráliami zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a počas nej sa 
budú konať tvorivé dielne nielen pre školákov, ale i seniorov s názvom Čaro vitráže, na ktorých budú tvoriť 
originálne pozdravy s vitrážkami. 

Od 9. februára je v kaštieli sprístupnená aj výstava „Na ľudovú nôtu". Autorská výstava rodiny Vnukovej z 
Dolného Vadičova prezentuje ľudovú tvorbu z dreva, textilu a kože. Vystavené sú drevené koníky, fujary, píšťalky, 
ozembuchy, korýtka, varechy, predmety s folklórnym motívom party, krojované bábiky, kľúčenky, čelenky i 
veľkonočné dekorácie. 

Z kožených predmetov zaujmú pastierske kapsy, kabelky, mešce, opasky, náramky či zápästníky. Návštevníci 
výstavy si môžu niektoré vystavené predmety aj zakúpiť. Pre deti a školskú mládež ponúkajú v kaštieli tvorivé 
dielne, na ktorých si z papiera môžu vyrobiť skladacie harmoniky a ľudové dievčičky podľa makiet. 



Tvorivé dielne k obom výstavám sú pripravené aj pre rodičov a deti počas nedeľných prehliadok kaštieľa. 
Okrem toho v Expozícii meštianskeho bývania pribudli nové kusy - sekretár v štýle art deco z 30. rokov 

20.storočia, ktorý múzeum dostalo do daru koncom minulého roka od pána Ľ. K. z Radole. Sekretár patril 
pôvodne jeho rodičom, mama bola z črievičkárskej rodiny z Kysuckého Nového Mesta a otec bol učiteľ z Radole. 
Starý otec pána Ľ. K. pracoval u grófa Csákyho ako hájnik. Sekretár je krásna remeselnícka práca zo stolárskej 
dielne zo Žiliny. Doplnený je akvizíciami z minulého roku - napr. secesnými sklenými pohármi a detskou 
porcelánovou jedálenskou súpravou. 

Návštevníci uvidia aj nové obrazy - portrét ženy od neznámeho autora, pripisovaný Dominikovi Skuteckému 
(olej na plátne, koniec 19. storočia) a portrét ženy od Františka Süssera (olej na plátne). 

Keďže minulý rok získalo múzeum dotáciu na nákup zbierkových predmetov - hračiek, nechýbajú v expozícii 
ani tieto najnovšie prírastky. Ide napr. o detskú toaletnú súpravu v štýle biedemeier, nové celuloidové bábiky, 
modely bicykla, ale aj plyšového maca zo 40. rokov 20. storočia či súbor spoločenských hier spred roku 1950. 

Od marca bude najmä pre školskú mládež pripravená Škola histórie so zaujímavými prednáškami a dielňami s 
názvom Cesta za pokladom, ktorá bude spojená so zábavným kvízom i skúškou odvahy. O podujatiach budeme 
včas informovať. 

Mgr. Andrea PARÁČOVÁ, Kaštieľ Radoľa 
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