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Spišská Nová Ves 
 

1. Ubytujú záchranárov 
[26.03.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; MICHAL LENDEL] 

 
 

STOVKY IZIEB DEZINFIKUJÚ PRE KARANTÉNU 
Košický kraj má zatiaľ k dispozícii desať zariadení s viac ako 1 200 izbami a 3 500 lôžkami. 
KOŠICE. Prázdne školské internáty, ale aj nevyužité turistické ubytovne poslúžia v prípade núdzového stavu 

pre potreby zdravotníkov, hasičov či polície, ale aj pre ďalších ľudí v karanténe. Košický samosprávny kraj (KSK) 
vie v súčasnosti na tento účel poskytnúť 1 200 izieb. Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) označil súčasnú 
situáciu v kraji v spojitosti s pandémiou koronavírusu za relatívne pokojnú. Napriek tomu varuje, že sa to môže 
rýchlo zmeniť, preto chce, aby bola župa pripravená. „V každom regióne nášho kraja sme zabezpečili ubytovacie 
kapacity pre prípad ubytovania záchranárov, ozbrojených zložiek, dobrovoľníkov, ale aj každého ohrozeného 
alebo nakazeného človeka novým koronavírusom. Už teraz máme k dispozícii desať zariadení s viac ako 1 200 
izbami a 3 500 lôžkami,“ uviedol Trnka. 

Ubytujú prvých záchranárov 
Dezinfekciou už prešiel internát a hotel pri Hotelovej akadémii v Košiciach s kapacitou 155 lôžok. „Už dnes (v 

stredu - pozn. red.) budú v týchto priestoroch ubytovaní prví záchranári z košickej záchranky, ktorí musia byť 48 
hodín v karanténe, postupne tu budú ubytovaní aj lekári a ďalší zdravotníci,“ doplnil košický župan. Uvoľnené 
priestory budú okrem zdravotníckeho personálu, hasičov či policajtov v prípade krízy slúžiť aj pre tých, ktorí budú 
musieť byť v povinnej karanténe. Na tento účel vyhradila župa v Košiciach ešte Študentský domov na Medickej 2 
a tiež internát pri SOŠ, Grešákova 1. 

Zariadenia pripravujú aj mimo Košíc 
Podľa hovorkyne KSK Anny Terezkovej sa s voľnými lôžkami počíta aj mimo krajského mesta. „V Rožňave to 

bude internát pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, v Michalovciach je to Internát Dúha na Špitálskej 
ulici, v Spišskej Novej Vsi Školský internát pri Hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako karanténne zariadenie 

pripravená zrekonštruovaná Turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach a vo Viničkách 
Turistická ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,“ informovala Terezková. K dispozícii bude aj 
zariadenie školy v prírode pri obci Kysak. Na riešenie situácie v súvislosti s ochorením vyčlenila krajská 
samospráva zo svojho rezervného fondu viac ako 3 milióny. „Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, 
dezinfekčných prostriedkov či prípravu a zabezpečenie karanténnych zariadení,“ dodala hovorkyňa. MICHAL 
LENDEL 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Zásoby krvi sa v nemocniciach míňajú, darcov je menej 
[25.03.2020; Zemplínske ECHO; ZÁSOBY KRVI; s. 4; JANA OTRIOVÁ] 

 
 

JANA OTRIOVÁ 
Aj počty odberov zasiahla epidémia koronavírusu. 
MICHALOVCE. Nemocnice Svet zdravia, vrátane tých na východe Slovenska, vyzývajú na darovanie krvi. Pre 

epidémiu koronavírusu značne klesol počet darcov a zásoby treba doplniť. Zdravotníci uisťujú, že pre bezpečnosť 
darcov zaviedli špeciálne prísne opatrenia. 

Krv treba pre akútnych pacientov 
Nemocnice Svet zdravia, vrátane nemocníc v Michalovciach, Humennom, Spišskej Novej Vsi, Svidníku, 

Vranove nad Topľou, Trebišove a Rožňave, vyzývajú darcov krvi, aby pomohli v tomto období pri záchrane 
životov a prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Počet darcov totiž pre epidémiu koronavírusu v posledných dňoch 
značne klesol a nemocnice potrebujú doplniť zásoby krvi. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete 
nemocníc Jana Fedáková. „Naša starostlivosť o akútnych pacientov sa nezastavila. Naši lekári naďalej 
zachraňujú životy pacientov po autonehodách, uskutočňujú akútne operácie, pomáhajú mamičkám priviesť 
na svet deti, starajú sa o onkologických a dialyzovaných pacientov. U týchto aj mnohých iných pacientov môže 
dôjsť ku krvným stratám a potrebujú pomoc darcov,“ vyzval generálny riaditeľ siete nemocníc a polikliník Svet 
zdravia a ProCare Vladimír Dvorový. 

Možnosť objednať sa na deň a hodinu 



Fedáková zdôraznila, že nemocnice pre maximálnu bezpečnosť svojich darcov zaviedli špeciálne prísne 
opatrenia a ponúkajú objednávanie sa na termín. „Na darovanie krvi je možné prísť individuálne na deň a presný 
čas. Darcovia prejdú vstupnou kontrolou, zabezpečená je zvýšená dezinfekcia priestorov a odobratá krv ostáva 
v 14-dňovej karanténe,“ povedala. Vybrané telefonické linky hematologickotransfúziologických oddelení budú pre 
objednávanie darcov fungovať nonstop sedem dní v týždni. Rovnako sa na termín darovania krvi môžu 
záujemcovia objednať mailom. „Následne darcovia vyplnia krátky dotazník zaslaný mailom alebo počas 
telefonického rozhovoru odpovedia na otázky o cestovateľskej anamnéze, kontakte s infikovanou osobou alebo či 
majú príznaky typické pre koronavírus. Potom im príde potvrdzujúca esemeska alebo e-mail s ich termínom 
darovania krvi,“ vysvetlila postup Fedáková. 

Platia prísne opatrenia 
Pri vstupe na miesto odberu si darcovia musia zakrývať ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Povinná je 

tiež dezinfekcia rúk. Vstupuje sa po jednom a dodržiavajú sa požadované vzdialenosti. „Darca v deň odberu pri 
vstupe na pracovisko opätovne vyplní dotazník s informáciami o prípadnom rizikovom kontakte alebo 
cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia Covid-19 a zdravotník mu bezkontaktne odmeria teplotu. 
V prípade zvýšenej teploty nad 37 stupňov Celzia, pozitívnej odpovede na rizikový kontakt či cestovateľskú 
anamnézu, alebo ak bude mať darca príznaky ochorenia, krv nemôže darovať a zdravotníci mu vysvetlia ďalší 
postup,“ spresnila Fedáková. 

Netreba sa špeciálne pripravovať 
Doplnila, že špeciálna príprava na odber nie je potrebná. Deň pred odberom by darca nemal vykonávať 

náročnú fyzickú činnosť, napríklad navštíviť posilňovňu, mal by dodržiavať dostatočný pitný režim či jesť ľahkú 
stravu. V deň pred odberom je dobré vypiť aspoň pol litra tekutiny, darca tiež nemá prísť nalačno a vhodné je 
zjesť ľahké raňajky. Interval darovania je pre mužov každé tri a pre ženy každé štyri mesiace. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Licenčná rada začala voči Markíze správne konanie 
[25.03.2020; aktuality.sk; Médiá; 20:40; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/776787/media-rvr-odnala-jednu-licenciu-a-jednu-frekvenciu-2 

 
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí odňala jednu licenciu a jednu 
frekvenciu. 

Bratislava 25. marca (TASR) - TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková. 
RVR odňala licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi Iniciatíva, ktorý prevádzkuje 

programovú službu Rádio Roma. 
Rada odňala aj frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi D.Expres a jeho programovej službe 

Expres. Dôvodom v oboch prípadoch bolo, že o to vysielateľ RVR požiadal, uviedla Čaučíková. 
RVR zároveň predĺžila platnosť na rozhlasové vysielanie Rádiu Rebeca do 10. 7. 2029. 
Rada tiež zamietla zmenu licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa C.S.M. group v časti Názov 

programovej služby pri zmene názvu Rádio Jazz na Rádio Mária a v časti podielov programových typov. RVR 
zároveň neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100-percentného obchodného podielu na základnom imaní 
a hlasovacích práv držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie C.S.M. group zo spoločníka - prevodcu 
Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio Mária Slovensko, ktorý by prevodom 100-
percentného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získal 100-percentný podiel na základnom imaní a 
na hlasovacích právach spoločnosti C.S.M. group. 

Rada začala aj tri správne konania. Prvé voči vysielateľovi C.S.M. group z dôvodu možného nevyužívania 
frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola pridelená. 

Druhé správne konanie RVR začala voči vysielateľovi Markíza - Slovakia v súvislosti s tým, že 24. decembra 
2019 v čase o 19.28 h odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 

Tretie správne konanie začala RVR voči vysielateľovi Raj Production v súvislosti s tým, že nedodal rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Raj z dní 21. januára, 27. januára, 28. januára, 31. 
januára a 1. februára 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti rady, tiež v súvislosti s tým, že vo vysielaní z 21. 
januára, 22. januára, 27. januára, 28. januára, 31. januára a 1. februára 2020 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným logom, a v neposlednom rade v súvislosti 
s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oznámenia údajov rade. 

RVR tiež začína správne konanie voči vysielateľovi TV Mistral v súvislosti s tým, že 2. januára 2020 približne o 
0.00 h, 2.00 h, 4.00 h, 6.00 h, 8.00 h, 10.00 h, 12.00 h, 16.00 h, 18.00 h, 20.00 h, 22.00 h odvysielal program 
Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy. 

Rada uznala za neopodstatnené štyri sťažnosti, respektíve ich časti. 
[Späť na obsah] 
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4. Krompachy: Dezinfikujú ulice 
[25.03.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Lucia Barmošová] 

 
 

Lucia Barmošová, moderátorka: „Krompachy sa pustili do čistenia mesta, aby zastavili šírenie koronavírusu. 
Vozidlo na polievanie zelene má nové využitie. Do cisternovej nádrže naliali dezinfekčný roztok. Aj v tomto 
prípade platí - za všetkým hľadaj ženu.“ 

Miroslav Seman, vodič, strojník EKOVER Krompachy: „Prejdem tie najnutnejšie čo sú miesta, kde je najviac a 
potom sa dávajú tie odľahlejšie.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Strojník má k dispozícii dvetisíclitrovú nádrž, ktorá mu vystačí na niekoľko hodín. Na 
takéto čistenie nepoužívajú vodu z rieky. Dezinfekciu zmiešavajú s pitnou vodou.“ 

Miroslav Seman: „Kontajnery sa dezinfikujú, lebo tam je najväčší styk človeka, musí otvárať tie kryty, tak sa to 
všetko dezinfikuje, aby sa tomu dajako predchádzalo.“ 

Matúš Gavlák: „Inšpiráciou primátorke bolo Taliansko. Keď videla zábery, ako tam dezinfikujú ulice, ihneď jej 
bolo zrejmé, že toto potrebujú aj v Krompachoch.“ 

Iveta Rušinová, primátorka mesta: „Chodia niektorí ľudia bez rúšok, fajčia a ohorky vyhadzujú, alebo si 
odpľujú. Verím, že aj toto pomôže trošku mestu, aby sa tá nákaza nešírila. Úrad vedie žena, primátorkou je žena 
a viem, že ženy my sme trošičku viac zaťažené na poriadok, na čistotu.“ 

Matúš Gavlák: „Hygienici akékoľvek kroky samospráv v boji so šírením vírusu vítajú, no aj to má jedno ale, 
musia dodržiavať isté pravidlá.“ 

Renáta Hudáková, regionálna hygienička RÚVZ SNV (telefonát): „Uvítavame možnosť, ak samospráva si tieto 
kroky dohodne s firmou, ktorá má na to oprávnenie a ktorá vie, akým spôsobom použiť dezinfekčný prostriedok 
na aké priestory a na aké plochy.“ 

Matúš Gavlák: „Aj preto mesto opatrne narába so silou koncentrátu. Do vody primiešavajú rovnakú 
dezinfekciu, aká sa používa na pitnú vodu. Z Krompách a Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Regulátor opäť neudelil súhlas na predaj Rádia Jazz. Odňal tiež licenciu 

Rádiu Roma 
[25.03.2020; strategie.hnonline.sk; Médiá; 18:40; hrn] 

 
https://strategie.hnonline.sk/media/2119515-regulator-opat-neudelil-suhlas-na-predaj-radia-jazz-odnal-
tiez-licenciu-radiu-roma 

 
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu o tom rozhodla na svojom zasadnutí. 
Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom stredajšom zasadnutí odňala jednu licenciu a jednu frekvenciu. 

Informovala o tom hovorkyňa Rady Ivana Čaučíková v tlačovej správe. 
Rada opätovne zamietla zmenu licencie na rozhlasové vysielanie Rádia Jazz na Rádio Mária aj v časti 

podielov programových typov. O zmenu žiadala spoločnosť C.S.M. group, za ktorou stojí podnikateľ Martin 
Lengyel. Ten v roku 2017 získal frekvencie rádia Rocková republika, na ktorých spustil spravodajské Rádio 
Aktual. Jednou z hlavných tvárí bola bývalá politička Zuzana Martináková a rozbiehala ho aj redaktorka RTVS 
Marta Jančkárová, ktorá sa po pol roku vrátila späť do Slovenského rozhlasu. 

Rádio Aktual po roku skončilo a nahradiť ho malo hudobné Rádio Jazz, s čím Rada súhlasila. V časti podiely 
programových typov schválila “100-percentné zastúpenie ostatného programu” na prevažne hudobné vysielanie. 

Minulý rok však C.S.M. group zažiadala o ďalšiu zmenu na konzervatívne Rádio Mária, čo Rada zamietla a 
nesúhlasila ani s prevodom 100 percentného obchodného podielu a hlasovacích právach držiteľa licencie zo 
spoločníka – prevodcu Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio Mária Slovensko o.z., ktorý by 
prevodom 100 percentného obchodného podielu získal 100 percentný podiel spoločnosti C.S.M. group. 

Rada na zasadnutí odňala tiež licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi Inciatíva, ktorý 
prevádzkuje programovú službu Rádio Roma, odňala frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi 

D.Expres a jeho programovej službe Expres. Dôvodom v oboch prípadoch bolo, že o to vysielateľ RVR požiadal, 
uviedla Čaučíková. Rada zároveň predĺžila platnosť na rozhlasové vysielanie Rádiu Rebeca do 10. 7. 2029. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Kollár presunul termín konania doplňujúcich volieb starostov na začiatok 

októbra 
[25.03.2020; webnoviny.sk; Politika; 17:51; redakcia] 

https://strategie.hnonline.sk/media/2119515-regulator-opat-neudelil-suhlas-na-predaj-radia-jazz-odnal-tiez-licenciu-radiu-roma
https://strategie.hnonline.sk/media/2119515-regulator-opat-neudelil-suhlas-na-predaj-radia-jazz-odnal-tiez-licenciu-radiu-roma


 
https://www.webnoviny.sk/kollar-presunul-termin-konania-doplnujucich-volieb-starostov-na-zaciatok-
oktobra/ 

 
 

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár presunul termín konania volieb do 
orgánov samosprávy obcí na 3. októbra. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii pred budovou NR SR. 

Kollár tak urobil na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou ochorenia 
Covid-19. Pôvodne sa tieto voľby mali konať v sobotu 4. apríla. 

Zvolia si starostov 
V sobotu 3. októbra tohto roka sa uskutoční voľba starostu v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov 

(okres Senica), Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava), Malé Borové (okres Liptovský Mikuláš), Abramová 
(okres Turčianske Teplice), Ondavka (okres Bardejov), Klčov (okres Levoča), Remeniny (okres Vranov nad 
Topľou), Drienovec (okres Košice-okolie), Kaluža (okres Michalovce) a Harichovce (okres Spišská Nová Ves). 

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine 
zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. 

Nedeľa bez obchodov 
Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde 

poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. 
Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. 

Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade 
mimo svojej domácnosti. 

Aktuálne je na Slovensku potvrdených 216 prípadov koronavírusu. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Kollár presunul termín konania doplňujúcich volieb starostov na začiatok 

októbra 
[25.03.2020; 24hod.sk; Z domova; 16:51; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/kollar-presunul-termin-konania-doplnujucich-volieb-starostov-na-zaciatok-oktobra-
cl734839.html 

 
 

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár presunul termín konania volieb do 
orgánov samosprávy obcí … 

25.3.2020 - Predseda Národnej rady SR (NR SR) a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár presunul termín 
konania volieb do orgánov samosprávy obcí na 3. októbra. Informoval o tom na stredajšej tlačovej konferencii 
pred budovou NR SR. 

Kollár tak urobil na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou ochorenia 
Covid-19. Pôvodne sa tieto voľby mali konať v sobotu 4. apríla. 

Zvolia si starostov 
V sobotu 3. októbra tohto roka sa uskutoční voľba starostu v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov 

(okres Senica), Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava), Malé Borové (okres Liptovský Mikuláš), Abramová 
(okres Turčianske Teplice), Ondavka (okres Bardejov), Klčov (okres Levoča), Remeniny (okres Vranov nad 
Topľou), Drienovec (okres Košice-okolie), Kaluža (okres Michalovce) a Harichovce (okres Spišská Nová Ves). 

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine 
zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. 

Nedeľa bez obchodov 
Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde 

poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. 
Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. 

Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00.Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade 
mimo svojej domácnosti. 

Aktuálne je na Slovensku potvrdených 216 prípadov koronavírusu. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Prekvapení Košičania: Deje sa niečo, o čom my nevieme? 
[25.03.2020; pluska.sk; Správy; 16:50; Daniela Pirschelová] 
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https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/prekvapeni-kosicania-deje-nieco-com-my-nevieme 

 
 

Košický kraj upokojuje domácich, že len v predstihu pripravuje karanténne zariadení. Poskytnúť vie viac ako 
1200 izieb v školských internátoch, ktoré sú z dôvodu prerušenia výučby aktuálne prázdne. Župa vyčleňuje 
kapacity pre prípad karantény aj pre zdravotníkov. 

dnes 16:50 
Aktuálne prebieha dezinfekcia školských internátov. „Aj napriek tomu, že situácia v súvislosti s pandémiou 

koronavírusu je v našom kraji relatívne pokojná, môže sa to rýchlo zmeniť a my chceme byť v tejto ťažkej dobe čo 
najviac nápomocní a hlavne pripravení. V každom regióne nášho kraja sme preto zabezpečili ubytovacie kapacity 
pre prípad ubytovania záchranárov, ozbrojených zložiek, dobrovoľníkov, ale aj každého ohrozeného alebo 
nakazeného človeka vírusom COVID-19. Už teraz máme 

k dispozícii desať zariadení s viac ako 1 200 izbami a 3 500 lôžkami,“ informoval košický župan Rastislav 
Trnka. 

Prví “nájomníci” 
Dezinfekciou už prešiel internát a hotel pri Hotelovej akadémii v Košiciach, kde je k dispozícii 155 lôžok. „Už 

dnes budú v týchto priestoroch ubytovaní prví záchranári z košickej záchranky, ktorí musia byť 48 hodín v 
karanténe, postupne tu budú ubytovaní aj lekári a ďalší zdravotníci. V záujme ochrany ich zdravia sme ochotní 
poskytnúť im náhradné ubytovanie. Situácia sa mení zo dňa na deň, chceli sme preto vopred pripraviť naše 
zariadenie pre prípad potreby,“ dodal Trnka. 

K dispozícii zariadenia z rôznych miest 
Uvoľnené priestory budú okrem zdravotníckeho personálu, hasičov či policajtov v prípade krízy slúžiť aj pre 

tých, ktorí budú musieť byť v povinnej karanténe. V rámci kraja je pripravená Škola v prírode Kysak, v Košiciach 
bude k dispozícii aj Školský internát, Medická 2 a internát pri SOŠ, Grešákova 1. V Rožňave kraj vyčlenil internát 
pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, v Michalovciach je to Internát Dúha na Špitálskej ulici, v Spišskej 
Novej Vsi Školský internát pri Hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako karanténne zariadenia pripravená 

zrekonštruovaná Turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach a vo Viničkách Turistická 
ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. 

Na riešenie situácie v súvislosti s COVID-19 vyčlenil Košický samosprávny kraj z rezervného fondu viac ako 3 
065 000 eur. Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, či prípravu a 
zabezpečenie karanténnych zariadení. 

Autor:Daniela Pirschelová 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Východniari, pozor! Na TIETO spoje v Košickom kraji radšej zabudnite! 
[25.03.2020; pluska.sk; Správy; 15:28; Redakcia] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodniari-pozor-tieto-spoje-kosickom-kraji-radsej-zabudnite 

 
 

Východniari, pozor! V Košickom kraji budú od štvrtka 26. marca v prímestskej autobusovej doprave platiť nové 
pravidlá a niektorými spojmi sa už neodveziete. 

dnes 15:28 
V prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji bude od štvrtka 26. marca premávať 

menej spojov. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Anna Terezková, pôjde o linky, ktoré v súčasnosti cestujúci 
nevyužívajú. Týkať sa to bude oboch zmluvných dopravcov, ktorými sú spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. 

Zmena sa dotkne celkovo 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 kilometrov denne. Podľa 
kraja ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. Sú to napríklad 
autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené. Obmedzené budú aj spoje na 
trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – Sečovce i Veľké Kapušany – 

Kráľovský Chlmec. 
1/2 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Košický kraj dočasne zruší viac ako 150 spojov, od apríla bude platiť 

mimoriadny cestovný poriadok 
[25.03.2020; webnoviny.sk; Cestná doprava; 14:42; redakcia] 
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https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/kosicky-kraj-docasne-zrusi-viac-ako-150-spojov-od-aprila-bude-
platit-mimoriadny-cestovny-poriadok/ 

 
 

Košický samosprávny kraj od štvrtka mení prázdninový režim prímestských spojov, ktorý v kraji platil od 13. 
marca. Premávať bude o 156 spojov menej, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. Informovala o tom 
hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 

Zmeny sa budú týkať oboch zmluvných dopravcov, spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus. 
„Mnohé z našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú 

zatvorené a mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov 
individuálnu dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim. Prioritne budú obmedzené tie 
autobusové linky, ktoré sú využívané minimálne, alebo linky na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. 
Cestujúci sa nemusia obávať, dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami bude zabezpečená,“ informoval 
košický župan Rastislav Trnka. 

Zrušia aj spoj do Bardejovských kúpeľov 
Celkovo sa zmena dotkne 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 kilometrov denne. Ide o 

spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. 
Pôjde napríklad o autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené, 

obmedzené budú aj spoje na trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – 

Sečovce či Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. 
Od apríla s novým poriadkom 
V autobusoch oboch dopravcov stále platí prísny hygienický režim. Sú čistené polymérovou dezinfekciou a 

cestujúci môžu nastúpiť, len ak majú chránené ústa aj nos. Cestujúcim sa tiež odporúča dodržiavať vzájomný 
odstup dva metre. 

Na uvedené obmedzenia nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území Košického aj 
Prešovského samosprávneho kraja upraví dopravnú obslužnosť. Pripravili ho jednotliví dopravcovia v spolupráci s 
IDS Východ. 

Rozsah služieb autobusových dopravcov bude znížený, pričom bude zodpovedať aktuálnym dopravným 
požiadavkám cestujúcej verejnosti. O podobe mimoriadneho cestovného poriadku budú cestujúci informovaní 
zvyčajným spôsobom na autobusových zastávkach, na stránkach dopravcov, samosprávnych krajov a na 
www.cp.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Ďalšie rádio prišlo o licenciu, požiadalo o jej odňatie 
[25.03.2020; etrend.sk; Mediálne; 13:06; pol] 

 
https://medialne.etrend.sk/radia/dalsie-radio-prislo-o-licenciu-poziadalo-o-jej-odnatie.html 

 
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí odňala licenciu Rádiu Roma, ktoré 
o to samo požiadalo. Regionálnemu Rádio Rebeca naopak povolenie na ďalších osem rokov predĺžila. 

Rádio Roma, ktoré sa vo vysielaní zameriava na rómsku a iné menšiny, získalo licenciu v máji 2016. Platná 
bola do roku 2024, no vysielateľ požiadal o jej odňatie. 

Rada informuje, že spoločnosti Iniciatíva, ktorá za projektom stojí, vyhovela. Stanica mala pridelené 
frekvencie 99,4 MHz Banská Bystrica a 97,2 MHz Prešov. 

Rádio Roma pri preniknutí do FM éteru avizovalo, že má byť financované najmä z grantov, fungovať chcelo aj 
s podporou vládneho splnomocnenca pre národnostného menšiny. 

Časť techniky stanica odkúpilo od žilinského Rádia Sever, ktoré skončilo v roku 2015. Financie stanica získala 
na dobudovanie štúdia v Banskej Bystrici. Avizovala tiež plánované rozširovanie pokrytie do Košíc a Bratislavy, 
ku ktorému však neprišlo. 

Predsedom občianskeho združenia Iniciatíva bol Milan Nemček, riaditeľ regionálneho Rádia Rebeca. Od 
vlaňajšieho júna je predsedníčkou Eva Nemčeková. 

Práve Rebeca žiadala regulátora o predĺženie svojej licencie, platnej do júla 2021. RVR žiadosti vyhovela, 
stanica tak môže vysielať minimálne do roku 2029. 

- Rádio Šport stíchne, ohlásilo koniec vysielaniaRegionálna tematická stanica vysielala z Košíc od roku 2007 
Rádio Rebeca vysiela ako regionálna stanica z Martina, pokrytie má aj prostredníctvom frekvencií v Žiline, 

Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. 
Rada v stredu rozhodla aj o odňatí frekvencie 97,7 MHz Spišská Nová Ves Rádiu Expres. To o tento rok 

takisto regulátora požiadalo. 
Jedna z regionálny staníc už okrem Rádia Roma tento rok o licenciu prišla - koniec pre finančné ťažkosti 

ohlásilo v januári Rádio Šport. 

https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/kosicky-kraj-docasne-zrusi-viac-ako-150-spojov-od-aprila-bude-platit-mimoriadny-cestovny-poriadok/
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https://medialne.etrend.sk/radia/dalsie-radio-prislo-o-licenciu-poziadalo-o-jej-odnatie.html


Rada sa bude v rámci nových konaní zaoberať aj Rádiom Jazzom, pri ktorom preverí možné nevyužívanie 
frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na pridelené účely. 

Zvyšné tri nové správne konania sa týkajú televízií. V prípade Markízy je opäť témou seriál Dva a pol chlapa - 
pri ďalšej z jeho epizód sa bude posudzovať uplatnenie JSO. Markíza seriál odporúča ako neprístupný divákom 
do 12 rokov, podľa viacerých sťažností by mala byť táto hranica vyššie. 

TV Raj sa mohla previniť voči povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu 
nezameniteľným logom a tiež možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez 
oznámenia údajov Rade. 

TV Mistral odvysielala 2. januára tohto roka program Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť 
definíciu politickej reklamy. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Krompašské ulice striekajú dezinfekčným prostriedkom. Zakázali hrabať sa 

v smetiach 
[25.03.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22367619/krompasske-ulice-striekaju-dezinfekcnym-prostriedkom-zakazali-
hrabat-sa-v-smetiach.html 

 
 

Viac ako trojčlennú skupinku ľudí môže rozpustiť polícia. 
V Krompachoch striekajú ulice dezinfekčným prostriedkom 
(9 fotografií) 
KROMPACHY. Ulice v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves sú trikrát do týždňa dezinfikované. 

Samospráva k tomuto kroku pristúpila už v polovici marca. 
Mestské auto, ktoré za bežných okolností slúži na postrek chodníkov v čase zvýšenej prašnosti, v dobe 

šíriaceho sa koronavírusu postrekuje krompašské ulice chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. 
Ide o jedno z množstva opatrení, ktoré samospráva prijala. 
Ako sme už informovali, od 16. marca sa na krompašský mestský úrad nedostal nikto, komu pri vstupe 

namerali zvýšenú teplotu. 
Ďalším krokom bola dezinfekcia rúk. 
Tieto opatrenia platili a platia vo všetkých mestských prevádzkach. 
Mestský úrad pred časom pre verejnosť zatvorili. Jednotlivé oddelenia je možné kontaktovať elektronicky či 

poštou. Matrika vybavuje len nevyhnutné záležitosti tri hodiny denne. 
Viac ako troch ľudí na ulici môže polícia rozpustiť 
Na území mesta platí prísny zákaz prehrabávania sa v odpadkových košoch, za čo hrozí pokuta. Rovnako tak 

prísny zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet na uliciach, z balkónov či okien. 
Mesto pristúpilo k prísnejším opatreniam aj čo sa týka zhromažďovania sa na verejnosti. Kým doposiaľ išlo 

maximálne o piatich ľudí, vrátane detí hrajúcich sa vonku, v týchto dňoch sa ich počet znížil na troch. Dozerá na 
to mestská polícia. 

Ulice dezinfikujú už druhý týždeň. Plánujú v tom pokračovať. 
„Pozerala som zábery z Talianska, ako dezinfikujú verejné priestranstvá a chodníky, tak som si povedala, ak 

je to účinné, prečo by sme to nemohli urobiť aj my a zabrániť tak tomu, aby sa prípadné kvapôčky vírusu aj 
takýmto spôsobom šírili,“ uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová (nez.). 

„Dezinfekcia by mala pomôcť väčšej čistote verejných priestranstiev. Dezinfekcia chodníkov chlórom či savom 
by mala byť účinnejšia. Verím, že aj toto pomôže mestu a zabráni šíreniu nákazy. Úrad vedie žena, primátorkou 
je žena a my ženy sme trocha viac zaťažené na poriadok. Snažíme sa prijímať také opatrenia, aby sme udržiavali 
čo najviac v čistote mestský úrad, mesto aj prevádzky. Preto sme prijali aj na krízovom štábe už od 16. marca 
prísnejšie opatrenia a tie aj dodržiavame,“ zdôraznila Rušinová. 

Ulice dezinfikujú chloramínom 
Krompašania zvýšili aj frekvenciu vývozu odpadu, z dvakrát do týždňa na trikrát. 
„Niektorí ľudia sa prehrabávajú v smetiakoch. Ak niekto nakazený napríklad vyhodí infikovanú vreckovku, 

mohlo sa to preniesť do mesta práve človekom, ktorý sa hrabal v smetnej nádobe. Takže je u nás prísny zákaz 
prehrabávania sa v smetiach. Navyše, nádoby sa pravidelne dezinfikujú, čistia či už priamo na stanovištiach 
alebo na výmenu v zbernom dvore. Dezinfekcia košov prebieha dvakrát do týždňa,“ doplnila primátorka. 

„Dezinfekcia, s ktorou sa striekajú kontajnery, ulice, chodníky aj autobusové zastávky, je zmes chloramínu a 
vody. Bežne to nepoužívame, iba teraz. Inak dávame čistú vodu na polievanie chodníkov a zavlažovanie. Teraz 
to robíme kvôli koronavírusu. Robia sa väčšie opatrenia ako inokedy,“ priblížil Miroslav Seman, pracovník 
Ekoveru, vodič postrekového auta. 

Tak ako Krompašania, aj iné samosprávy majú v týchto týždňoch zvýšené výdavky na zabezpečenie 
hygienických, dezinfekčných a ochranných prostriedkov. 

V meste myslia aj na seniorov. Ušili pre nich rúška, ktoré im rozdali. 
Primátorka Krompách má obavy, ako to mestá a obce dokážu ďalej utiahnuť. 
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https://spis.korzar.sme.sk/c/22367619/krompasske-ulice-striekaju-dezinfekcnym-prostriedkom-zakazali-hrabat-sa-v-smetiach.html


„Už v tomto mesiaci sme mali o desať percent nižšie podielové dane, ako v rovnakom mesiaci pred rokom. 
Keď pôjdu podielové dane dole, nebude to dobre. Už sa nám ozývajú ľudia, ktorí by chceli znížiť nájomné. Mestá 
a obce to nebudú vedieť utiahnuť. Máme zvýšené náklady, s ktorými sme nepočítali. Na druhej strane sa aj 
uskromníme, len keby tých dezinfekčných a ochranných prostriedkov bol dostatok. Obávame sa, máme 
zodpovednosť za občanov. Táto situácia je veľmi zlá,“ dodala Rušinová. 

window.bChat = { 
“showChatNote”: false, 
‘image’: ‘https://cdn.covid.chat/assets/img/logo.png’, 
‘text’: ‘Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)’, 
“autoOpen”: false, 
“noAutoInit”: false, 
“noHistory”: true, 
“exitButton”: true, 
“skipWelcome”: true, 
“force”: true, 
“ref”: “welcome” 
}; 
(function(d, s, id) { 
var js, bjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
if (d.getElementById(id)) return; 
js = d.createElement(s); 
js.async = true; js.id = id; 
js.src = “https://cdn.covid.chat/chat.js”; 
bjs.parentNode.insertBefore(js, bjs); 
}(document, ‘script’, ‘bmedia’)); 
Koronavírus SARS-CoV-2 
Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné 

ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan. 
25 otázok a odpovedí o Covid-19: všetko čo potrebujete vedieť o nákaze a prevencii 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk a obmedzením dotykov tváre 
Ako si správne umývať ruky 
Čo sú to vírusy a ako sa šíria? 
Ako sa vírusy prenášajú zo zvierat na ľudí? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 
Prečo WHO vyhlásila globálny stav núdze? 
Kto sú to superprenášači? 
Ako sa nový koronavírus rozšíril vo svete? (graf) 
Čo ak 2019-nCoV nezmizne? Dva možné scenáre spolužitia ľudstva a vírusu 
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13. V Košickom kraji bude premávať o 156 spojov menej 
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Zmena režimu je len dočasná. 
Dezinfekcia v autobusoch Arriva v Michalovciach 
(8 fotografií) 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj od štvrtka mení prázdninový režim prímestských spojov, ktorý v kraji platil 

od 13. marca. 
Premávať bude o 156 spojov menej, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. 
Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 
Spoje neružia, len upravujú ich režim 
Zmeny sa budú týkať oboch zmluvných dopravcov, spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. 
„Mnohé z našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú 

zatvorené a mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov 
individuálnu dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim. Prioritne budú obmedzené tie 
autobusové linky, ktoré sú využívané minimálne, alebo linky na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. 
Cestujúci sa nemusia obávať, dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami bude zabezpečená,“ informoval 
košický župan Rastislav Trnka (nezávislý). 

Do autobusov len s ochranou nosa a úst 
Celkovo sa zmena dotkne 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 kilometrov denne. 
Ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22367969/v-kosickom-kraji-bude-premavat-o-156-spojov-menej.html


Pôjde napríklad o autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené, 
obmedzené budú aj spoje na trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – 

Sečovce či Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. 
V autobusoch oboch dopravcov stále platí prísny hygienický režim. 
Sú čistené polymérovou dezinfekciou a cestujúci môžu nastúpiť, len ak majú chránené ústa aj nos. 
Cestujúcim sa tiež odporúča dodržiavať vzájomný odstup dva metre. 
Od apríla po novom 
Na uvedené obmedzenia nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území Košického aj 

Prešovského samosprávneho kraja upraví dopravnú obslužnosť. 
Pripravili ho jednotliví dopravcovia v spolupráci s IDS Východ. 
Rozsah služieb autobusových dopravcov bude znížený, pričom bude zodpovedať aktuálnym dopravným 

požiadavkám cestujúcej verejnosti. 
O podobe mimoriadneho cestovného poriadku budú cestujúci informovaní zvyčajným spôsobom na 

autobusových zastávkach, na stránkach dopravcov, samosprávnych krajov a na www.cp.sk. 
window.bChat = { 
“showChatNote”: false, 
‘image’: ‘https://cdn.covid.chat/assets/img/logo.png’, 
‘text’: ‘Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)’, 
“autoOpen”: false, 
“noAutoInit”: false, 
“noHistory”: true, 
“exitButton”: true, 
“skipWelcome”: true, 
“force”: true, 
“ref”: “welcome” 
}; 
(function(d, s, id) { 
var js, bjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
if (d.getElementById(id)) return; 
js = d.createElement(s); 
js.async = true; js.id = id; 
js.src = “https://cdn.covid.chat/chat.js”; 
bjs.parentNode.insertBefore(js, bjs); 
}(document, ‘script’, ‘bmedia’)); 
Koronavírus SARS-CoV-2 
Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné 

ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan. 
25 otázok a odpovedí o Covid-19: všetko čo potrebujete vedieť o nákaze a prevencii 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk a obmedzením dotykov tváre 
Ako si správne umývať ruky 
Čo sú to vírusy a ako sa šíria? 
Ako sa vírusy prenášajú zo zvierat na ľudí? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 
Prečo WHO vyhlásila globálny stav núdze? 
Kto sú to superprenášači? 
Ako sa nový koronavírus rozšíril vo svete? (graf) 
Čo ak 2019-nCoV nezmizne? Dva možné scenáre spolužitia ľudstva a vírusu 
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14. RVR odňala jednu licenciu a jednu frekvenciu 
[25.03.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta 
RVR odňala licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi Iniciatíva, ktorý prevádzkuje 

programovú službu Rádio Roma. 
Bratislava 25. marca (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí 

odňala jednu licenciu a jednu frekvenciu. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková. RVR odňala 
licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi Iniciatíva, ktorý prevádzkuje programovú službu Rádio 
Roma. Rada odňala aj frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi D.Expres a jeho programovej službe 

Expres. Dôvodom v oboch prípadoch bolo, že o to vysielateľ RVR požiadal, uviedla Čaučíková. RVR zároveň 

https://www.teraz.sk/kultura/rvr-odnala-jednu-licenciu-a-jednu-frekv/455560-clanok.html


predĺžila platnosť na rozhlasové vysielanie Rádiu Rebeca do 10. 7. 2029. Rada tiež zamietla zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie vysielateľa C.S.M. group v časti Názov programovej služby pri zmene názvu Rádio Jazz na 
Rádio Mária a v časti podielov programových typov. RVR zároveň neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom 
100-percentného obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích práv držiteľa licencie na rozhlasové 
vysielanie C.S.M. group zo spoločníka – prevodcu Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio 
Mária Slovensko, ktorý by prevodom 100-percentného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získal 
100-percentný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti C.S.M. group. Rada začala aj tri 
správne konania. Prvé voči vysielateľovi C.S.M. group z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 91,1 MHz 
Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola pridelená. Druhé správne konanie RVR začala voči vysielateľovi 
Markíza - Slovakia v súvislosti s tým, že 24. decembra 2019 v čase o 19.28 h odvysielal program Dva a pol 
chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. Tretie správne konanie začala RVR voči vysielateľovi Raj Production v súvislosti s tým, že 
nedodal rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Raj z dní 21. januára, 27. 
januára, 28. januára, 31. januára a 1. februára 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti rady, tiež v súvislosti s tým, 
že vo vysielaní z 21. januára, 22. januára, 27. januára, 28. januára, 31. januára a 1. februára 2020 mohlo dôjsť k 
porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným logom, a v 
neposlednom rade v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez 
oznámenia údajov rade. RVR tiež začína správne konanie voči vysielateľovi TV Mistral v súvislosti s tým, že 2. 
januára 2020 približne o 0.00 h, 2.00 h, 4.00 h, 6.00 h, 8.00 h, 10.00 h, 12.00 h, 16.00 h, 18.00 h, 20.00 h, 22.00 
h odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy. Rada uznala 
za neopodstatnené štyri sťažnosti, respektíve ich časti. 
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15. Ochranné rúška rozdáva Spišská Nová Ves, Poprad aj Svit 
[25.03.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš 
Ako dar poslalo mesto Poprad v stredu 1000 ochranných rúšok do Nemocnice Poprad, ktoré boli ušité vo 

firme Tatrasvit. 
Spišská Nová Ves/Poprad/Svit 25. marca (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves rozdalo k stredajšiemu dňu 

takmer 2000 rúšok. Tie putovali pre zamestnancov mesta, marginalizované skupiny, seniorov v domovoch 
opatrovateľskej služby, zväz invalidov, zamestnancov prevádzky potravín či vodičov mestskej hromadnej 
dopravy. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že rúška bude aj naďalej distribuovať pre 
tých, ktorí ich nevyhnutne potrebujú a nemajú inú možnosť, ako si ich zabezpečiť. Ako dar poslalo mesto Poprad 
v stredu 1000 ochranných rúšok do Nemocnice Poprad, ktoré boli ušité vo firme Tatrasvit. Samospráva zároveň 
vyzýva všetky tehotné ženy s trvalým pobytom v meste, ktoré majú záujem o ochranné rúška, aby svoje 
kontaktné údaje poslali na e-mailovú adresu podatelna@msupoprad.sk najneskôr do piatka (27. 3.) do 15.00 h. 
Popradský primátor Anton Danko a krízový štáb sa v pondelok (23. 3.) dohodli na prvej etape distribúcie 
ochranných rúšok pre všetkých popradských seniorov nad 60 rokov, tehotné ženy, opatrovateľky a onkologických 
pacientov. „Pôjde presne o 12.500 ochranných rúšok, ktoré by mali byť ku koncu tohto týždňa distribuované do 
domácností. Rúška dostane postupne v ďalších etapách každý Popradčan,“ uviedla radnica. Mesto Svit začalo od 
utorka (24. 3.) s bezplatnou distribúciou rúšok pre dôchodcov nad 65 rokov. Dobrovoľníčky pod vedením Janky 
Koreňovej šijú rúška v priestoroch centra voľného času, pomocnú ruku podáva aj Mládežnícky parlament Svit a 
šije sa aj v kanceláriách. Ďalšie rúška bude šiť kolektív zamestnancov Strednej odbornej školy polytechnickej J. 
A. Baťu pod vedením riaditeľky Evy Nebusovej. „Ak máte doma nepotrebné kusy látok a posteľnej bielizne či 
gumičiek, prineste ich na mestský úrad. Tento materiál bude použitý na rúška distribuované zdarma obyvateľom 
Svitu,“ vyzýva ľudí radnica. Zároveň hľadá ďalších dobrovoľníkov, ktorí chcú so šitím ochranných rúšok pomôcť. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. V Košickom kraji bude dočasne menej prímestských autobusových liniek 
[25.03.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván 
Zmena sa dotkne celkovo 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4834 kilometrov denne. Podľa KSK 

ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. 
Košice 25. marca (TASR) – V prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji (KSK) bude 

od štvrtka (26. 3.) premávať menej spojov. Ako TASR informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková, pôjde o linky, 
ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. Týkať sa to bude oboch zmluvných dopravcov, ktorými sú spoločnosti 
Arriva Michalovce a eurobus. Zmena sa dotkne celkovo 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4834 
kilometrov denne. Podľa KSK ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do 
zamestnania. Sú to napríklad autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené. 
Obmedzené budú aj spoje na trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – 

Sečovce i Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. Doterajší prázdninový režim pre situáciu v súvislosti s novým 
koronavírusom platil v kraji od 13. marca. „Mnohé z našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii 
využívané. Školy, inštitúcie či služby sú zatvorené a mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do 
práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov individuálnu dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne 
upraviť ich režim,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že obmedzenia sa prioritne týkajú tých 
autobusových liniek, ktoré sú využívané minimálne, alebo liniek na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. 
„Cestujúci sa nemusia obávať, dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami bude zabezpečená,“ dodal. Na 
uvedené obmedzenia podľa Terezkovej nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území 
Košického aj Prešovského samosprávneho kraja (PSK) upraví dopravnú obslužnosť. KSK pripomína, že do 
autobusov oboch uvedených dopravcov môžu cestujúci nastúpiť len ak majú chránené ústa aj nos. Tiež im 
odporúčajú dodržiavať vzájomný dvojmetrový odstup. 
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17. Rúška rozdáva Spišská Nová Ves, Poprad aj Svit 
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Ochranných pomôcok je stále málo. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, POPRAD, SVIT. Mesto Spišská Nová Ves rozdalo k stredajšiemu dňu takmer 2000 

rúšok. 
Tie putovali pre zamestnancov mesta, marginalizované skupiny, seniorov v domovoch opatrovateľskej služby, 

zväz invalidov, zamestnancov prevádzky potravín či vodičov mestskej hromadnej dopravy. 
Informovala o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že rúška bude aj naďalej distribuovať pre tých, 

ktorí ich nevyhnutne potrebujú a nemajú inú možnosť, ako si ich zabezpečiť. 
Situácia v Poprade 
Ako dar poslalo mesto Poprad v stredu 1000 ochranných rúšok do Nemocnice Poprad, ktoré boli ušité vo 

firme Tatrasvit. 
Samospráva zároveň vyzýva všetky tehotné ženy s trvalým pobytom v meste, ktoré majú záujem o ochranné 

rúška, aby svoje kontaktné údaje poslali na e-mailovú adresu podatelna@msupoprad.sk najneskôr do piatka (27. 
3.) do 15.00 h. 

Popradský primátor Anton Danko (nezávislý) a krízový štáb sa v pondelok dohodli na prvej etape distribúcie 
ochranných rúšok pre všetkých popradských seniorov nad 60 rokov, tehotné ženy, opatrovateľky a onkologických 
pacientov. 

“Pôjde o 12 500 ochranných rúšok, ktoré by mali byť ku koncu tohto týždňa distribuované do domácností. 
Rúška dostane postupne v ďalších etapách každý Popradčan,” uviedla radnica. 

Rúška vo Svite 
Mesto Svit začalo od utorka s bezplatnou distribúciou rúšok pre dôchodcov nad 65 rokov. 
Dobrovoľníčky pod vedením Janky Koreňovej šijú rúška v priestoroch centra voľného času, pomocnú ruku 

podáva aj Mládežnícky parlament Svit a šije sa aj v kanceláriách. 
Ďalšie rúška bude šiť kolektív zamestnancov Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu pod vedením 

riaditeľky Evy Nebusovej. 
“Ak máte doma nepotrebné kusy látok a posteľnej bielizne či gumičiek, prineste ich na mestský úrad. Tento 

materiál bude použitý na rúška distribuované zdarma obyvateľom Svitu,” vyzýva ľudí radnica. 
Zároveň hľadá ďalších dobrovoľníkov, ktorí chcú so šitím ochranných rúšok pomôcť. 
window.bChat = { 
“showChatNote”: false, 
‘image’: ‘https://cdn.covid.chat/assets/img/logo.png’, 
‘text’: ‘Dôležité informácie o koronavíruse (COVID-19)’, 
“autoOpen”: false, 
“noAutoInit”: false, 
“noHistory”: true, 
“exitButton”: true, 
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“skipWelcome”: true, 
“force”: true, 
“ref”: “welcome” 
}; 
(function(d, s, id) { 
var js, bjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 
if (d.getElementById(id)) return; 
js = d.createElement(s); 
js.async = true; js.id = id; 
js.src = “https://cdn.covid.chat/chat.js”; 
bjs.parentNode.insertBefore(js, bjs); 
}(document, ‘script’, ‘bmedia’)); 
Koronavírus SARS-CoV-2 
Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné 

ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan. 
25 otázok a odpovedí o Covid-19: všetko čo potrebujete vedieť o nákaze a prevencii 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk a obmedzením dotykov tváre 
Ako si správne umývať ruky 
Čo sú to vírusy a ako sa šíria? 
Ako sa vírusy prenášajú zo zvierat na ľudí? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 
Prečo WHO vyhlásila globálny stav núdze? 
Kto sú to superprenášači? 
Ako sa nový koronavírus rozšíril vo svete? (graf) 
Čo ak 2019-nCoV nezmizne? Dva možné scenáre spolužitia ľudstva a vírusu 
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18. KSK pripravil v regiónoch desať karanténnych zariadení s kapacitou 3 500 

lôžok 
[25.03.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/ksk-pripravil-v-regionoch-desat-karantennych-zariadeni-s-kapacitou-3-500-
lozok/ 

 
 

foto: Veronika Janušková 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Košický samosprávny kraj (KSK) v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu pripravuje karanténne 

zariadenia, ktoré využijú aj zdravotníci. Pre prípad potreby je aktuálne k dispozícii celkovo desať takýchto 
zariadení v jednotlivých regiónoch kraja, väčšinou ide o stredoškolské internáty s kapacitou viac ako 1 200 izieb a 
3 500 lôžok. 

Aktuálne sa uskutočňuje dezinfekcia školských internátov, ktoré sú z dôvodu prerušenia výučby prázdne, 
informoval o tom v stredu Úrad KSK. 

„Aj napriek tomu, že situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je v našom kraji relatívne pokojná, 
môže sa to rýchlo zmeniť a my chceme byť v tejto ťažkej dobe čo najnápomocnejší, a hlavne pripravení. V 
každom regióne nášho kraja sme preto zabezpečili ubytovacie kapacity pre prípad ubytovania záchranárov, 
ozbrojených zložiek, dobrovoľníkov, ale aj každého ohrozeného alebo nakazeného človeka,“ uviedol predseda 
KSK Rastislav Trnka. 

Ubytovanie pre záchranárov 
Dezinfekciou už prešiel internát a hotel pri Hotelovej akadémii v Košiciach, kde je k dispozícii 155 lôžok. „Už 

dnes budú v týchto priestoroch ubytovaní prví záchranári z košickej záchranky, ktorí musia byť 48 hodín v 
karanténe, postupne tu budú ubytovaní aj lekári a ďalší zdravotníci. V záujme ochrany ich zdravia sme ochotní 
poskytnúť im náhradné ubytovanie. Situácia sa mení zo dňa na deň, chceli sme preto vopred pripraviť naše 
zariadenie pre prípad potreby,“ dodal Trnka. 

Uvoľnené priestory budú okrem zdravotníckeho personálu, hasičov či policajtov v prípade krízy slúžiť aj pre 
tých, ktorí budú musieť byť v povinnej karanténe. 

V rámci kraja je pripravená Škola v prírode Kysak, v Košiciach bude pre prípad potreby k dispozícii aj školský 
internát na Medickej ulici a internát pri Strednej odbornej škole (SOŠ) Grešákova. V Rožňave kraj vyčlenil internát 
pri Obchodnej akadémii na Ulici akademika Hronca, v Michalovciach je to internát Dúha na Špitálskej ulici, v 
Spišskej Novej Vsi školský internát pri hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako karanténne zariadenie 

https://kosicednes.sk/udalosti/ksk-pripravil-v-regionoch-desat-karantennych-zariadeni-s-kapacitou-3-500-lozok/
https://kosicednes.sk/udalosti/ksk-pripravil-v-regionoch-desat-karantennych-zariadeni-s-kapacitou-3-500-lozok/


pripravená zrekonštruovaná turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach a vo Viničkách 
turistická ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. 

Na riešenie situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vyčlenil KSK z rezervného fondu 3 065 000 eur. 
Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov či prípravu a zabezpečenie 
karanténnych zariadení. 

reklamná správa 
MESTO KOŠICE INFORMUJE O OBMEDZENIACH 
VIAC INFO: CALL centrum 6419 100 a pomoc@kosice.sk 
Zistite viac 
(TASR) 
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19. V Košickom kraji bude dočasne premávať menej autobusových spojov 
[25.03.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/v-kosickom-kraji-bude-docasne-premavat-menej-autobusovych-spojov/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
V prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji (KSK) bude od štvrtka (26. 3.) premávať 

menej spojov. 
Ako informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková, pôjde o linky, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. 

Týkať sa to bude oboch zmluvných dopravcov, ktorými sú spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. 
Zmeny sa dotknú týchto spojov 
Zmena sa dotkne celkovo 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 kilometrov denne. Podľa 

KSK ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. Sú to napríklad 
autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené. Obmedzené budú aj spoje na 
trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – Sečovce i Veľké Kapušany – 

Kráľovský Chlmec. 
Doterajší prázdninový režim pre situáciu v súvislosti s novým koronavírusom platil v kraji od 13. marca. 

„Mnohé z našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú 
zatvorené a mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov 
individuálnu dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim,“ uviedol predseda KSK 
Rastislav Trnka s tým, že obmedzenia sa prioritne týkajú tých autobusových liniek, ktoré sú využívané minimálne, 
alebo liniek na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. „Cestujúci sa nemusia obávať, dopravná obslužnosť 
medzi mestami aj obcami bude zabezpečená,“ dodal. 

Na uvedené obmedzenia podľa Terezkovej nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na 
území Košického aj Prešovského samosprávneho kraja (PSK) upraví dopravnú obslužnosť. 

KSK pripomína, že do autobusov oboch uvedených dopravcov môžu cestujúci nastúpiť len ak majú chránené 
ústa aj nos. Tiež im odporúčajú dodržiavať vzájomný dvojmetrový odstup. 

reklamná správa 
MESTO KOŠICE INFORMUJE O OBMEDZENIACH 
VIAC INFO: CALL centrum 6419 100 a pomoc@kosice.sk 
Zistite viac 
(TASR) 
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20. Stovky izieb v celom Košickom kraji dezinfikujú. Poslúžia pre karanténu 
[25.03.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Michal Lendel] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22368008/stovky-izieb-v-celom-kosickom-kraji-dezinfikuju-posluzia-pre-
karantenu.html 

 
 

Prvých záchranárov ubytujú už čoskoro. 
Ubytovanie pre ľudí v karanténe 

https://kosicednes.sk/udalosti/v-kosickom-kraji-bude-docasne-premavat-menej-autobusovych-spojov/
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22368008/stovky-izieb-v-celom-kosickom-kraji-dezinfikuju-posluzia-pre-karantenu.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22368008/stovky-izieb-v-celom-kosickom-kraji-dezinfikuju-posluzia-pre-karantenu.html


(6 fotografií) 
KOŠICE. Prázdne školské internáty, ale aj nevyužité turistické ubytovne poslúžia v prípade núdzového stavu 

pre potreby zdravotníkov, hasičov či polície, ale aj pre ďalších ľudí v karanténe. 
Košický samosprávny kraj (KSK) vie v súčasnosti na tento účel poskytnúť 1200 izieb. 
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) označil súčasnú situáciu v kraji v spojitosti s pandémiou 

koronavírusu za relatívne pokojnú. Napriek tomu varuje, že sa to môže rýchlo zmeniť, preto chce, aby bola župa 
pripravená. 

„V každom regióne nášho kraja sme zabezpečili ubytovacie kapacity pre prípad ubytovania záchranárov, 
ozbrojených zložiek, dobrovoľníkov, ale aj každého ohrozeného alebo nakazeného človeka novým 
koronavírusom. Už teraz máme k dispozícii desať zariadení s viac ako 1 200 izbami a 3 500 lôžkami,“ uviedol 
Trnka. 

Záchranárov ubytujú už v stredu 
Dezinfekciou už prešiel internát a hotel pri Hotelovej akadémii v Košiciach s kapacitou 155 lôžok. 
„Už dnes (v stredu, pozn. red.) budú v týchto priestoroch ubytovaní prví záchranári z košickej záchranky, ktorí 

musia byť 48 hodín v karanténe, postupne tu budú ubytovaní aj lekári a ďalší zdravotníci,“ doplnil košický župan. 
Uvoľnené priestory budú okrem zdravotníckeho personálu, hasičov či policajtov v prípade krízy slúžiť aj pre 

tých, ktorí budú musieť byť v povinnej karanténe. 
Na tento účel vyhradila župa v Košiciach ešte Študentský domov na Medickej 2 a tiež internát pri SOŠ, 

Grešákova 1. 
Zariadenia pripravujú aj mimo Košic 
Podľa hovorkyne KSK Anny Terezkovej sa s voľnými lôžkami počíta aj mimo krajského mesta. 
„V Rožňave to bude internát pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, v Michalovciach je to Internát 

Dúha na Špitálskej ulici, v Spišskej Novej Vsi Školský internát pri Hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako 

karanténne zariadenie pripravená zrekonštruovaná Turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v 
Sobranciach a vo Viničkách Turistická ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,“ informovala 
Terezková. 

K dispozícii bude aj zariadenie školy v prírode pri obci Kysak. 
Na riešenie situácie v súvislosti s ochorením vyčlenila krajská samospráva zo svojho rezervného fondu viac 

ako 3 milióny. 
„Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov, či prípravu a zabezpečenie 

karanténnych zariadení,“ dodala hovorkyňa. 
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}(document, ‘script’, ‘bmedia’)); 
Koronavírus SARS-CoV-2 
Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné 

ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan. 
25 otázok a odpovedí o Covid-19: všetko čo potrebujete vedieť o nákaze a prevencii 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk a obmedzením dotykov tváre 
Ako si správne umývať ruky 
Čo sú to vírusy a ako sa šíria? 
Ako sa vírusy prenášajú zo zvierat na ľudí? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 
Prečo WHO vyhlásila globálny stav núdze? 
Kto sú to superprenášači? 
Ako sa nový koronavírus rozšíril vo svete? (graf) 
Čo ak 2019-nCoV nezmizne? Dva možné scenáre spolužitia ľudstva a vírusu 
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