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1. Východ hlási 400 prípadov 
[20.11.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

Na Slovensku hlásia 1 665 nakazených a žiadne úmrtie. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na Slovensku počas stredy pribudlo 1665 pozitívne testovaných ľudí formou RT-

PCR testov. Laboratóriá ich vyhodnotili 7913. Pomer pozitívnych testov k počtu vykonaných je 21,04 percenta. 
Najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom kraji (346), nasleduje Prešovský kraj (270), Trnavský (235), 
Trenčiansky (233), Nitriansky (188), Banskobystrický (153), Košický (122) a Bratislavský (118). Medzi novými 
nakazenými je 726 mužov a 939 žien. 

Situácia na východe 
Najviac infikovaných nových koronavírusom pribudlo v okrese Prešov (109). O viac ako polovicu menej 

prípadov je v okrese Spišská Nová Ves (43). V meste Košice je nárast o 37 nakazených, v okrese Vranov nad 

Topľou je pozitívne testovaných ďalších 36 osôb. O niečo priaznivejšia situácia je v okresoch Poprad (26), 
Sabinov (26),Kežmarok (24), Stropkov (18), Košice–okolie (15), Trebišov (15), Gelnica (10) a Levoča (9). Päť 

https://siacplus.sk/


pozitívnych prípadov má Sninský a Svidnícky okres, po štyri majú okresy Bardejov a Stará Ľubovňa. V okresoch 
Humenné, Medzilaborce a Michalovce sú dvaja diagnostikovaní. 

Takmer sto pacientov je vo vážnom stave 
Podľa informácií ministerstva zdravotníctva je v nemocniciach hospitalizovaných 1815 pacientov, z nich 

potvrdené ochorenie má 1527 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 99 pacientov, podporu umelej 
pľúcnej ventilácie potrebuje 112 osôb. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu Covid-19 nevzrástol, zatiaľ ich 
bolo 579. Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 989 948, pričom takto bolo pozitívne 
testovaných 91 578 osôb. MONIKA ALMÁŠIOVÁ 
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2. Škôlky v Rudňanoch sú plné, PUSTILI SA DO STAVBY TRETEJ 
[20.11.2020; Korzár; REGIÓN; s. 9; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

BLÍŽI SA POVINNÁ DOCHÁDZKA OD PÄŤ ROKOV 
V susedných Markušovciach o tom môžu zatiaľ iba snívať. 
RUDŇANY. Od budúceho školského roka platí povinné predprimárne vzdelávanie detí. Do škôlky v septembri 

teda musí rodič umiestniť dieťa, ktoré dovŕši päť rokov do konca augusta 2021. S nariadením vlády tak vznikli pre 
samosprávy povinnosti so zabezpečením priestorov pre tieto deti v materských školách. V obci Rudňany v okrese 
Spišská Nová Ves už teraz bojujú s nedostatkom kapacít v dvoch obecných škôlkach. Pustili sa preto do 

výstavby tretej, priamo v osade Zabijanec. Bude mať kapacitu 86 detí. 
Preplnené dve škôlky, pribudne tretia 
Ako informoval starosta obce Rastislav Neuvirth (SNS), akonáhle vláda schválila predprimárne vzdelávanie, 

obec sa zapojila do výzvy z programu Ľudské zdroje, zameranej na výstavbu škôlok. V súčasnosti v obci fungujú 
dve škôlky. Jedna je v centrálnej časti obce, druhá v lokalite Pätoracká, ktorá je obývaná Rómami. Kapacita 
oboch škôlok 87 detí je naplnená. „Ak by sme aj chceli, do týchto zariadení už nemôžeme prijať ani jedno dieťa. 
Nová škôlka nám pomôže kapacitu rozšíriť,“ uviedol Neuvirth. S výstavbou novej škôlky v osade už začínajú. Jej 
dokončenie je naplánované v júli, resp. auguste 2021, tesne pred začiatkom nového školského roka. „Ak pôjdeme 
podľa harmonogramu, bude škôlka dokončená pred spustením školského roka. Jej dokončenie sme plánovali 
skôr, natiahlo sa však verejné obstarávanie a záležitosti okolo neho. Veríme, že sa nám to podarí stihnúť,“ 
zdôraznil starosta Rudnian. 

Škôlku zaplatia z fondov aj obecnej kasy 
Výstavbu novej škôlky v obci zafinancujú zo zdrojov EÚ. Celkové náklady na jej výstavbu sú vo výške 740-

tisíc eur, z toho dotácia je 570-tisíc eur. Zvyšných 170-tisíc eur zafinancuje obec v rámci spoluúčasti na projekte. 
Helena Duková (NAJ) je poslankyňou obecného zastupiteľstva v Rudňanoch. Výstavbe novej škôlky na Zabijanci 
sa potešila. Sama s rodinou býva v tejto časti obce. „Je dobré, že naše deti budú mať škôlku tam, kde bývajú. 
Nemusia tak chodiť viac ako kilometer do dediny. Pevne verím, že bude do budúcna využívaná na sto percent. 
Deti budú mať pekný priestor, aj teplo, aj svetlo. Budú sa mať kde hrať. Len keby sme mali ešte k tomu aj nové 
domy, alebo aspoň strechy či elektrinu," zdôraznila poslankyňa. 

V Markušovciach už tri roky na škôlku čakajú 
Kým v Rudňanoch sa už môžu tešiť na novú škôlku, v susedných Markušovciach o nej môžu zatiaľ iba snívať. 

Hoci obec už koncom novembra 2017 podpísala zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
na výstavbu novej materskej školy, v obci sa odvtedy nepostavil ani len základný kameň. Dotácia na jej výstavbu 
bola vo výške 674-tisíc eur. „Odvtedy prebehli už dve výberové konania. Prvé bolo zrušené a vyhlásilo sa druhé. 
To je ukončené a my nevieme, v čom je problém. Nevieme, prečo sa verejné obstarávanie opakovalo a prečo sa 
škôlka nestavia,“ zdôraznila poslankyňa obecného zastupiteľstva v Markušovciach Alžbeta Franková (KDH). 
Zmluva s ministerstvom je podpísaná už tri roky. Podľa nej mala byť škôlka hotová už v máji 2018. Druhé verejné 
obstarávanie prebehlo v januári 2019 a materská škola je stále v nedohľadne. V obci nevedia ani to, či dotácia, 
ktorá bola schválená na jej výstavbu, je ešte aktuálna. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
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V Jánovciach odhalili ohnisko nákazy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ďalšie kolo testovania sa počas víkendu uskutoční aj v šiestich okresoch Spiša, a to v 

58 samosprávach. 
Najviac ich je v okrese Stará Ľubovňa. 
Otestujú sa tam obyvatelia 19 obcí a mesta Stará Ľubovňa. 
V Závadke o ďalšom testovaní rozhodli cezpoľní 
V obci Závadka v Gelnickom okrese o opakovanom testovaní rozhodli pozitívne testy ľudí žijúcich mimo obce. 
Počas oboch kôl sa tam dali otestovať Novovešťania, Popradčania či Nálepkovčania. Ľudia prišli na cintorín a 

zároveň sa v obci otestovali. 
Súvisiaci článokZverejnili výsledky. Pozrite si, kde sa bude testovať na východe v ďalšom kole Čítajte 
„Čo máme robiť? Na ďalší testovací víkend sme pripravení. Máme dobrý testovací tím. Nič iné nám neostáva. 

Či sa prídu ľudia otestovať, uvidíme. Očakávame nižšiu účasť ako v predchádzajúcich kolách, keďže je to 
dobrovoľné,“ uviedol starosta obce Vladimír Kišák (Smer–SD). 

V prvom kole tu otestovali 443 ľudí, z toho traja pozitívni boli z obce, 10 boli mimo nej. 
V druhom kole otestovali 370 ľudí, dvaja pozitívni boli obyvatelia Závadky, traja bývajú inde. 
Podľa starostu sa už počas predchádzajúcich kôl mali zapisovať zvlášť ľudia z obce a zvlášť tí, čo v Závadke 

nežijú. Tak by bola štatistika presnejšia. Potešila ho však skutočnosť, že miestna osada vyšla z testovania 
negatívna. 

Závadka má podľa posledných údajov 623 obyvateľov. 
Dve kolá testovania prevetrali obecnú kasu. 
„Samozrejme, mali sme s testovaním výdavky, no dalo sa to zvládnuť. Dobrý gazda ušetrí,“ skonštatoval 

starosta Závadky. 
Vo Vyšných Repašoch boli negatívni 
Súvisiaci článokMesto Levoča pôjde do ďalšieho kola testovania. Otestujú iba domácich Čítajte 
Vo Vyšných Repašoch v okrese Levoča žije 96 ľudí. 
Počas dvoch kôl tam otestovali zhruba 130 ľudí. 
V prvom z nich nemali ani jeden pozitívny prípad. 
Z druhého kola vyšli 2 pozitívne výsledky. A neboli to miestni, ale cezpoľní. 
„No, nepotešilo nás, že si testovanie zopakujeme kvôli cudzím ľuďom. Je to práca navyše. Ale sme pripravení 

a budeme testovať,“ poznamenal starosta obce Jozef Gura (KDH). 
Hoci dve kolá vytiahli z obecného rozpočtu peniaze, verí, že štát peniaze vynaložené na testovanie preplatí. 
„Sme síce po testovaniach o čosi chudobnejší, ale stále je nám veselo a pôjdeme s chuťou do ďalšieho 

testovania,“ dodal s úsmevom starosta. 
Jezersko je na testovací víkend pripravené 
Jezersko v okrese Kežmarok patrí rovnako k malým obciam. Má 84 obyvateľov. 
Aj tam hovoria o pripravenosti na víkendové testovanie. 
„V obci sa podľa zoznamu malo dať otestovať 64 ľudí, no prišli aj iní, nielen naši obyvatelia. Keď však je 

potrebné znova sa testovať, tak sme pripravení,“ povedal nám starosta Jezerska Milan Krempaský (Smer–SD). 
V Jánovciach testovanie odhalilo ohnisko nákazy 
V Jánovciach v okrese Poprad žije dokopy 1 690 obyvateľov. 
Po prvom kole bolo v obci pozitívnych 48 ľudí, čo bolo zhruba 5 percent z celkového počtu testovaných. 
Súvisiaci článokV Starej Ľubovni podstatne ubudlo pozitívnych. Aj tak budú ďalšie testy Čítajte 
V ich rodinách sa potom do karantény dostalo až 203 obyvateľov obce. 
Išlo o obyvateľov miestnej osady, kde žije zhruba 700 ľudí. 
Podľa starostu Jozefa Kacvinského (KDH) sa toto ohnisko nákazy podarilo udržať v karanténe a počty 

nakazených postupne klesali. 
Hoci sa obávali druhého kola, či čísla pozitívnych výsledkov nenarastú, pozitívnych vyšlo už len 8 ľudí. Bolo to 

však 1,02 percenta testovaných, čo rozhodlo aj o treťom kole testovania. 
Starosta je však rád. To môže podľa neho ukázať, či sa podarilo tieto čísla ešte viac znížiť a nákazu z obce 

postupne dostať. 
„Môžem povedať, že celoplošné testovanie v prípade našej obce malo význam. Ak by sa netestovalo, tí ľudia 

by nákazu šírili ďalej a my by sme o tom nevedeli. Po testovaní sa nám podarilo situáciu v obci zastabilizovať. 
Veľmi nám pri tom pomohli naše rómske hliadky. Miestni ľudia boli disciplinovaní a zvládli sme to. Ak by sa 
netestovalo, bolo by to oveľa horšie,“ uviedol Kacvinský. 

V obci v týchto dňoch počítali náklady, ktoré mali na testovanie. Išlo o zhruba tritisíc eur z obecnej kasy. 
Tretie kolo testovania na Spiši 
Okres Stará Ľubovňa bol po poslednom testovaní na druhom mieste s najvyšším počtom pozitívne 

testovaných. 
Pretestovaním v rámci okresu počas víkendu prejde zhruba polovica samospráv – obce Ľubotín, Čirč, 

Kolačkov, Hromoš, Pusté Pole, Forbasy, Kamienka, Haligovce, Nižné Ružbachy, Plavnica, Šambrón, Údol, 
Jakubany, Veľký Lipník, Mníšek nad Popradom, Malý Lipník, Hraničné, Kremná, Lacková a mesto Stará Ľubovňa. 

V okrese Kežmarok je spolu 41 samospráv. Ďalšie kolo antigénového testovania bude v 14 z nich. 
Z toho v jednom meste, ktorým je Spišská Stará Ves. 
Testovať sa bude v obciach Vojňany, Veľká Franková, Jezersko, Reľov, Malá Franková, Lendak, Krížová Ves, 

Žakovce, Vlková, Zálesie, Jurské, Slovenská Ves a Vrbov. 
Aj v Levočskom okrese sa bude testovať. Bude to v obciach Úloža, Spišský Hrhov, Dravce, Kurimany, 

Poľanovce, Domaňovce, Klčov, Lúčka, Vyšné Repaše a v meste Levoča. 



V okrese Spišská Nová Ves si testovanie zopakujú v siedmich samosprávach, vrátane mesta Spišské 

Vlachy. Testovať sa bude v obciach Letanovce, Vítkovce, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Iliašovce a 
Betlanovce. 

Testovanie sa uskutoční aj v štyroch obciach Popradského okresu, presnejšie v Jánovciach, Spišskom 
Štiavniku, Vydrníku a Tatranskej Javorine. 

V Gelnickom okrese si testovanie zopakujú iba v dvoch obciach, Závadke a Kluknave. 
if (’function’ === typeof smeArtemisLayoutType 
&& smeArtemisLayoutType() === ‘original’) { 
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’)); 
} 
Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19 
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse 
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 
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4. Komentár Zuzany Hercegovej: Svetový deň diabetu oslávime tento rok inak 
[19.11.2020; Diabetik; komentár; s. 56; Zuzka Hercegová] 

 
 

Každoročne si 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu. Odkedy mi v šiestich rokoch diagnostikovali 
DM I. typu, je tento deň pre mňa naozaj významný a žiaden rok naň nezabudnem. „Sladký deň“ by nemal byť 
smutný, naopak. A ani v čase korony to nesmie byť inak… 

V Združení rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi, známom ako Spišiačik, si každoročne 

pripomíname tento deň výletom. urobili sme si z toho už zvyk a našim dia deťom tak ukazujeme, že môžu ísť 
kamkoľvek, zvládnuť akékoľvek výlety i podmienky. V priebehu posledných rokov sme vďaka našim kamarátom, 
sponzorom i spriatelenej cestovnej agentúre navštívili viacero miest a krajín. V Spišiačiku radi skloňujeme vetu 
„nie je dôležité kam, ale s kým“. už viackrát sa nám stalo, že sme pri zisťovaní záujmu o výlet ani neprezradili 
plánovanú destináciu. Naši členovia sa jednoducho prihlásia kamkoľvek, lebo vždy vedia, že to bude stáť za to. 

Svetový deň diabetu sme tak v posledných rokoch oslávili napríklad v Égri v Maďarsku, v Prahe, v Budapešti, 
vo Viedni, v Ostrave a ďalších miestach. Každý výlet bol niečim jedinečný. Boli sme v múzeu klobúkov, vo výrobni 
sviečok, v múzeu voskových figurín, v maďarskom parlamente, na ostravskej vyhliadkovej veži, na muzikáli v 
pražskom divadle Hybernia, na kolotočoch v Prátri a videli historické centrá a pamiatky vo významných mestách 
našich susedov s odborným výkladom. každý náš výlet má však jeden typický znak – vždy zažívame veľa zábavy, 
máme skvelú náladu a budujeme zážitky, na ktoré s radosťou spomíname. 

Výlet sme museli zrušiť 
Vďaka Spišiačiku tak všetci diabetici v našom OZ spomínajú na Svetový deň diabetu pekne. Neľutujú sa, 

nesedia v kúte, ale užívajú si pekné chvíle spoločne. Ja osobne najradšej spomínam na posledné dva roky. V 
roku 2018 som strávila 14. november v Štrasburgu na pôde Európskeho parlamentu a mala možnosť vystúpiť s 
prejavom. to bol naozaj nezabudnuteľný zážitok a aj dôkaz toho, že to môžeme my sladké deti dotiahnuť naozaj 
kamkoľvek. A veľkou spomienkou bude pre mňa navždy aj to, že minulý rok sme presne na Svetový deň diabetu 
uviedli do života náš Dia šlabikár +, na ktorom sme pracovali nespočetne veľa hodín. 

Tento rok je kvôli súčasnej situácii všetko úplne inak, ako sme si kedy predstavovali. Síce sme už mali 
destináciu na tohtoročný výlet vymyslenú, je jasné, že sme všetko museli zrušiť. V Spišiačiku však nestrácame 



nádej a určite si všetko vynahradíme. Veríme v to, že všetci túto neľahkú situáciu zvládneme v zdraví a každý 
oslávi tento deň v kruhu svojich blízkych negatívny, no s pozitívnou náladou. 

Každého diabetika s prianím pekného 14. novembra pozdravuje Zuzka Hercegová 
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5. Firma zo Spiša tvrdí, že dokáže vyrábať vodíkové autobusy už na budúci rok. 

Ministerstvo hospodárstva chce do troch rokov vlak 
[19.11.2020; dennikn.sk; Ekonomika; 13:04; Tomáš Grečko] 

 
https://e.dennikn.sk/2149755/firma-zo-spisa-tvrdi-ze-dokaze-vyrabat-vodikove-autobusy-uz-na-buduci-rok-
ministerstvo-hospodarstva-chce-do-troch-rokov-vlak/ 

 
 

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) len v lete vyhlásil, že zo Slovenska urobí vodíkovú veľmoc. 
Zatiaľ čo slovenskí odborníci ešte patentujú svoje vynálezy, malá firma zo Spiša sa už podľa vlastných slov 

púšťa do výroby protypu vodíkového autobusu. 
Prototyp slovenského autobusu a automobilu na vodíkový pohon v budúcom roku, vlak možno v roku 2023. 

Ministerstvo hospodárstva konkretizovalo časový horizont, v ktorom by sa Slovensko mohlo stať lídrom vo 
vodíkovej mobilite. 

Slovenskí vedci patria k svetovej špičke vo vývoji kľúčovej technológie – zásobníka na vodík. Vďaka ich 
výskumu by mohol byť skonštruovaný tak, aby nemusel odolávať supervysokým tlakom, ako je to dnes. 
Registráciu slovenských vynálezov momentálne posudzuje Úrad priemyselného vlastníctva. 

Prekvapením sú ambiciózne plány menej známeho výrobcu autobusov zo Spišskej Novej Vsi. Ten vyhlasuje, 

že svoj vodíkový prototyp vypraví na cesty už do niekoľkých mesiacov a do výroby sa pustí na budúci rok. Ak 
príde objednávka. 

Kým ozelenie, ešte to potrvá 
Vodík má podporu aj v Európskej únii, pretože pri jeho spaľovaní nevznikajú emisie CO2. To však zatiaľ 

neplatí o jeho výrobe. Takzvaný zelený vodík sa síce dá získať aj rozkladom vody (elektrolýzou), vyžaduje si to 
ale veľké množstvo elektrickej energie. A ak tá nepochádza z obnoviteľných zdrojov, samotný vodík nemá oveľa 
väčší ekologický prínos ako elektrina už dnes uskladnená v batériách. 

“Medzinárodná energetická agentúra upozorňuje, že väčšina vodíka na svete pochádza predovšetkým zo 
zemného plynu a uhlia. Pri jeho výrobe sa ročne do ovzdušia dostáva 830 miliónov ton oxidu uhličitého, čo 
predstavuje emisie Spojeného kráľovstva plus Indonézie,” vysvetľuje Boglárka Kurka Ivanegová z analytickej 
spoločnosti Susto. 

Ministerstvo hospodárstva chce do konca tohto roka spustiť veľkú aukciu na podporu zelenej energetiky. 
Šancu majú slnečné, veterné, biomasové, bioplynové, vodné a geotermálne elektrárne, a tiež zdroje využívajúce 
skládkový plyn a plyn z čističiek odpadových vôd. Spolu má ísť o výkon 50 megawattov (MW). 

Tri odtiene vodíka: sivý, modrý a zelený 
Vodík nie je obnoviteľný zdroj energie, ktorý by sa dal získavať podobne ako energia zo slnka alebo vetra. To 

je jeho najväčšia slabina. Výroba vodíka je v podstate premena jedného druhu energie na iný, ktorá je však ľahšie 
skladovateľná a prepravovateľná. Hoci ani to v prípade vodíka nie je úplne jednoduché. 

Sivý vodík vzniká rozkladaním fosílnych palív. Vznikajú pri tom skleníkové plyny. Väčšina vodíka sa dnes vo 
svete vyrába týmto neekologickým spôsobom. 

Modrý vodík sa vyrába zo zemného plynu, teda takisto z fosílneho paliva. Časť skleníkových plynov sa pritom 
zachytáva a uskladňuje (väčšinou pod zemou). Záchyty však nikdy nie sú stopercentné, problémom sú najmä 
úniky metánu, ktorý je 84-krát horší než oxid uhličitý. 

Zelený vodík sa vyrába elektrolýzou z vody, s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Je otázne, či EÚ 
v budúcnosti uzná za takýto zdroj aj jadrovú energiu. 

Akú farbu bude mať slovenský vodík? 
“Istý čas sa bude využívať aj sivý vodík. V súčasnom období sa pozornosť Ministerstva hospodárstva SR 

bude orientovať na podporu výroby modrého vodíka so zníženým obsahom CO2. Dlhodobým cieľom je 
využívanie zeleného vodíka, tak aby sa na Slovensku v roku 2050 používala na jeho výrobu elektrická energia len 
z obnoviteľných zdrojov energie,” uviedla hovorkyňa rezortu hospodárstva. 

Kde má vodíkový pohon zmysel 
Vlastnosti ho predurčujú na použitie v nákladnej preprave – v kamiónoch alebo autobusoch. V tomto prípade 

sa vodík v porovnaní s čisto elektrickým pohonom teoreticky oplatí, pretože inak by boli potrebné veľmi veľké 
batérie. 

Druhú oblasť tvoria vlaky, no iba tam, kde nie sú elektrifikované železnice. “Vodík je cenovo drahší ako priame 
využívanie elektrickej energie. Elektrolyzér na výrobu zeleného vodíka má účinnosť 60 percent. Len tu teda 
stratíme 40 percent elektrickej energie. Potom ho dáme do palivového článku, ktorý má účinnosť 50 percent. Čiže 
ďalšiu polovicu stratíme a z celkovej vynaloženej energie ostane iba 30 percent na poháňanie vlaku,” vysvetľuje 
profesor Tomáš Brestovič zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 

Vodíkový vlak v Holandsku. Zdroj – Jumpstory.com 

https://e.dennikn.sk/2149755/firma-zo-spisa-tvrdi-ze-dokaze-vyrabat-vodikove-autobusy-uz-na-buduci-rok-ministerstvo-hospodarstva-chce-do-troch-rokov-vlak/
https://e.dennikn.sk/2149755/firma-zo-spisa-tvrdi-ze-dokaze-vyrabat-vodikove-autobusy-uz-na-buduci-rok-ministerstvo-hospodarstva-chce-do-troch-rokov-vlak/


Minister hospodárstva Richard Sulík v rozhovore pre Denník E spomenul, že vodíkové vlaky by mohli 
premávať napríklad medzi Prievidzou a Nitrou alebo dokonca až Novými Zámkami. Vodíkový vlak by podľa neho 
mohol byť súčasťou projektu transformácie hnedouhoľného regiónu Hornej Nitry. Najskôr hovoril o prenájme 
vlaku, teraz dokonca o vlastnom vývoji. 

„Diskutuje sa o možnosti začať s vývojom vodíkového vlaku v podmienkach slovenského priemyslu do roku 
2023. Vývoj týchto mobilných prostriedkov je a bude výlučne na Slovensku v spolupráci priemyselného zázemia 
s univerzitami a ústavmi SAV,“ uvádza ministerstvo hospodárstva. 

V osobnej preprave platí to isté čo pri vlakoch. Pri čoraz lacnejších elektromobiloch a nabíjačkách, ktoré sú už 
takmer po celom Slovensku, nie sú vodíkové autá momentálne príliš konkurencieschopné. Vodíkový model Mirai 
od Toyoty by mal stáť podľa rôznych odhadov okolo 60-tisíc eur. 

Toyota Mirai na vodík s dojazdom 483 km. Foto – TASR/AP 
Zásobníky a nádrže ešte potrebujú niekoľko rokov 
Nevýhodou vodíka sú problémy s jeho uskladňovaním. Nádrže musia vydržať tlak až 70 megapascalov, čiže 

700 atmosfér. Na ich vystuženie sa dnes používajú konštrukcie z uhlíkových vlákien. 
Na vyriešení tohto problému pracujú aj slovenskí vedci z dvoch košických univerzít – Technickej univerzity 

a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Ich metalhydridový zásobník 
obsahuje vnútri metalický prášok, ktorý pomáha tlak znižovať iba na dva až tri megapascaly. To však zase 
zvyšuje hmotnosť systému a prehrievanie pri tankovaní. Otázna je aj cena a životnosť zásobníkov. 

“Ešte stále hľadáme nové typy zliatin a skúmame rôzne zloženia a pomery kovov, ktoré by dokázali optimálne 
naviazať vodík v čo najväčšej kapacite. Aby sa to masovo rozšírilo, tak to musí byť lacné, stabilné, mať nízku 
hmotnosť a zliatiny nesmú byť toxické. Prášok nesmie byť horľavý. Vždy ale musíme niečo obetovať,” vysvetľuje 
profesor Brestovič. 

Model vodíkového auta na Technickej univerzite v Košiciach. Foto – TASR 
Technológia je podľa neho pripravená už dnes, no masové rozšírenie v automobiloch alebo autobusoch 

nepredpokladá, kým sa nepodarí vyriešiť vyššie spomenuté problémy. Záujem firiem o technológiu je však podľa 
neho už teraz veľký. 

“Oslovujú nás odkedy sa intenzívne hovorí o vodíku. Zaujímajú sa napríklad o umiestnenie metalhydridov 
nielen do mobilných aplikácií ako sú autá, autobusy, ale povedzme aj do helikoptér alebo dronov,” hovorí 
Brestovič. 

Aj keby vedci vyriešili problém s uskladnením vodíka vo vozidle, je tu ešte jeden praktický problém. Dnes ho 
na Slovensku bežne nie je kde natankovať. Ministerstvo hospodárstva plánuje uviesť do prevádzky prvú mobilnú 
nabíjačku na budúci rok. “K dispozícii by mohla byť v druhom polroku 2021, ďalšie by mali pribúdať postupne. 
Umiestnené budú tak, aby rovnomerne pokryli územie SR,” spomína ministerstvo. 

V Spišskej Novej Vsi chcú autobusy vyrábať už na budúci rok 

Pri stále opatrných vyjadreniach vedcov pôsobia plány spišskonovoveskej firmy Rošero trúfalo. “V prípade 
objednávky od konkrétneho dopravcu je možné dodať vodíkový autobus v druhej polovici roka 2021,” tvrdí riaditeľ 
firmy Dalibor Dravecký. 

Spoločnosť sa venuje montáži menších autobusov (midibusov) na podvozkoch značiek Iveco a Mercedes-
Benz so súčiastkami iných výrobcov. 

Vodíkový model zatiaľ v katalógu nemá. “Projekt vodíkového autobusu máme komplexne prepracovaný po 
stránke vývojovej fázy a momentálne pripravujeme spustenie výroby prototypu,” napísal Dravecký. Ten by mal 
stáť na kolesách do polovice budúceho roka. 

Midibusy vyrábané spoločnosťou Rošero v Spišskej Novej Vsi. Foto – Rosero.sk 

V minulom roku malo Rošero podľa stránky Mojelektromobil.sk na konte tisíc kusov vyrobených midibusov, 
vrátane prvých 70 plne elektrických modelov. 

Vývoj vodíkového autobusu si vraj financujú sami, bez štátnej pomoci. Podľa údajov vo Finstate sa firma 
minulý rok prepadla do červených čísel a vyrobila stratu štvrť milióna eur. Sesterské firmy s podobnými názvami 
aj vlastníkmi dosiahli zisk necelých stotisíc eur. 

Profesor Brestovič z TUKE však potvrdil, že firma sa zaujíma o kľúčový komponent, teda nádrž 
s metalhydridovou technológiou. “Máme vytvorené simulácie a nákresy. Skúšame vytvoriť zásobníky 
s výmenníkom tepla. Je to na papieri,” hovorí. 

Vyrobiť vodíkový autobus z elektrického však podľa neho nie je až také zložité. „Musíte znížiť kapacitu batérií, 
ktoré tam sú a namiesto ušetrenej hmotnosti vložiť metalhydridový zásobník aj s meničom a palivovým článkom.“ 

Veľkolepé vodíkové plány nemá len Slovensko, ale celá EÚ 
“Analytici očakávajú, že zelený vodík by mal do roku 2050 pokrývať až 24 percent celosvetovej energetickej 

spotreby,” predpokladá EÚ. Kľúčové technológie bude potrebné vyvíjať ešte desať rokov, kým sa dostanú do 
fázy, že ich bude možné masovo nasadiť. 

Slovenský minister hospodárstva naznačuje, že Slovensko chce byť popredu. “S baterkami do elektromobilov 
sme mierne zaspali, tak nech sa nám to nestane aj s vodíkom,” povedal v rozhovore pre Denník E. 

Aj on vidí momenálne potenciál na východe Slovenska a chcel by, aby tam vzniklo „Európske vodíkové 
valley“. 

Okrem vedeckej základne na to máme aj ďalšie predpoklady. Na prepravu vodíka môžu slúžiť s minimálnymi 
úpravami plynové potrubia. Je dokonca možné zmiešavať ho so zemným plynom. V budúcnosti bude využitie 
potrubí závisieť najmä od toho, koľko vodíka sa u nás vyrobí. “Toto riešenie môže byť efektívne v prípade, že sa 
bude vyrábať také množstvo vodíka, že jeho preprava v potrubí bude efektívnejšia ako napríklad preprava 
v cisternách na cestách alebo po koľajniciach,” vysvetľuje ministerstvo hospodárstva. 

Prečítajte siAk nás dráždi debata o zelenej energetike, poďme sa rozprávať o bezpečnej energetike 



Plynárenskému priemyslu na získaní investícií určených na vodík mimoriadne záleží. Svedčí o tom účasť 
predstaviteľov slovenského plynárenského biznisu na každej významnejšej konferencii o investíciách do 
nízkouhlíkovej infraštruktúry. Z ich vyjadrení je však zrejmé, že radšej ako zelený vodík by videli v potrubiach 
modrú verziu, naďalej vyrábanú zo zemného plynu. 

Výroba modrého vodíka z plynu alebo aj z jadra namiesto obnoviteľných zdrojov energie má však jednu 
podstatnú nevýhodu, upozorňuje v článku v Denníku E energetický analytik Karel Hirman. Tou je predlžovanie 
závislosti na dovoze palív. “Rozumné využívanie obnoviteľných zdrojov energie zvyšuje našu bezpečnosť 
vzhľadom na našu až fatálnu závislosť od dovozu všetkých fosílnych palív ako aj jadrového paliva,” vysvetľuje 
Hirman. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. VIDEO+FOTO: Pumy v súboji tabuľkových susedov tesne podľahli Šamorínu 
[19.11.2020; bbonline.sk; ŠPORT; 12:12; Bonline.sk (R. Blaško;foto: I. Golembiovský)] 
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Basketbalistky BK ŠKP 08 Banská Bystrica privítali v stredu podvečer na svojej palubovke v športovej hale na 
Štiavničkách v rámci 8. kola extraligy žien Šamorín. 

Priamy súboj o štvrtú priečku priniesol drámu až do konca zápasu. Prvú štvrtinu jasne ovládli hosťujúce 
hráčky, ktoré si v nej vypracovali 12-bodový náskok. Pumy sa však v ofenzíve prebudili a vrátili sa späť do 
zápasu, keď ovládli druhú aj tretiu 10-minútovku. V záverečnej časti hry ale viac bodovali basketbalistky 
Šamorína. Domáce hráčky napokon prehrali len o tri body. 

Šamorínčanky boli úspešnejšie v streľbe za 3 body, zatiaľ čo pumám sa viac darilo v dvojkových pokusoch, z 
ktorých premenili viac ako polovicu. Bystričanky sa v ofenzíve opierali o 17-bodovú Luciu Striešovú. Sekundovala 
jej Nina Janštová, ktorá zaznamenala 15 bodov. Toto duo sa tak postaralo o viac ako polovicu bodovej porcie 
domáceho tímu. Šamorínčanky vo svojom kádri našli až päticu hráčok, ktoré v zápase prekonali 10-bodovú 
hranicu. 

Laura van Dalen, BK ŠKP 08: “Tesná prehra určite mrzí, ale myslím si, že sme podali veľmi sympatický výkon. 
Prvá štvrtina nám síce úplne nevyšla, ale napriek tomu sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Zlepšili sme obranu a 
náš pohyb v útoku bol aktívnejší, z čoho sme ťažili a boli vyrovnaným súperom až do konca. Vieme, kde boli 
hluché miesta, ktorým sa potrebujeme vyvarovať. Na druhej strane vieme, čo funguje a na tom treba stavať aj v 
ďalších zápasoch.” 

Miloslav Michálik, tréner BK ŠKP 08: “Dnes to bola nes?t?astna? prehra. Prva? s?tvrtina sa z nas?ej strany 
niesla es?te v duchu posledny?ch udalosti?, keď druz?stvo bolo v povinnej karante?ne a 12 dní v rade sme boli 
bez tre?ningu, ale zvys?ok za?pasu bol z nas?ej strany vel?mi dobry?. Su? veci, ktore? nemo?z?eme ovplyvnit?, 
ale v konec?nom do?sledku do znac?nej miery zasiahli do vy?sledku stretnutia. To je obrovska? s?koda a preto 
sme dost? sklamani?, no dnes sme v mojich oc?iach mora?lnymi vi?t?azmi. Postupne sa dosta?vame do 
kol?aji?, v ktory?ch sme boli pred tromi ty?z?dn?ami. Ak budeme takto pokrac?ovat? v za?pasovom a aj 
tre?ningovom procese, tak sa mo?z?eme aj tento rok postarat? o nejake? prekvapenie v nasleduju?cich kola?ch.” 

BK ŠKP 08 Banská Bystrica – ŠBK Šamorín 62:65 (9:21, 21:16, 18:9, 14:19) 
Zostava BK ŠKP 08 a body: Striešová 17, Janštová 15, van Dalen 8, Matejčíková 7, Belušová 5, Holíková 4, 

Mesárošová 4, Vargová 2, Oborilová. 
TH: 12/15 – 12/13. Trojky: 2/20 – 5/17. Fauly: 19 – 21. 
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Bystrické pumy najbližšie vycestujú do Spišskej Novej Vsi, kde v sobotu, 21. novembra o 18:00 h nastúpia 

na stretnutie 9. kola extraligy žien. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Štamgasti len tak zamľaskajú: TAKÉTO boli začiatky známeho pivovaru pri 

Prešove, FOTO 
[19.11.2020; dnes24.sk; Presov; 07:35; redakcia] 

 
https://presov.dnes24.sk/stamgasti-len-tak-zamlaskaju-taketo-boli-zaciatky-znameho-pivovaru-pri-
presove-foto-375650 

 
 

Pivovarnícka tradícia na Šariši je nespochybniteľná. Archívne zábery zo známeho priestoru vás vrátia k jeho 
začiatkom. 

Archívne zábery a vtedajšie spomienky fotografa TASR Gabriela Bodnára prezrádzajú pohľad na výstavbu 
pivovaru zo 7. apríla 1967. Vtedy sa vo Veľkom Šariši začali skúšky technologického zariadenia jednotlivých 
agregátov. 

Prvé hektolitre 
Po úspešných skúškach, ktorých skončenie sa očakávalo v priebehu dvoch týždňov, chceli jeho pracovníci 

ešte v tomto istom mesiaci vyrobiť prvé hektolitre piva. 
V obrovských nádržiach pivo kvasilo a každá fľaša prechádzala kontrolou. 
Zásobovali okresy 
Vo fotogalérii si môžete pozrieť takisto aj archívnu snímku z 11. júla 1967. Vtedy začali stáčať desať a 

sedemstupňové pivo do fliaš a sudov. 
Moderné automatické stroje domácej a zahraničnej výroby boli predpokladom kvalitného výrobku prešovských 

pivovarníkov. Denná expedícia piva bola do 1 300 hektolitrov a zásobovali okresy Prešov, Bardejov a Spišská 
Nová Ves. 

Jednou z moderných priestorných prevádzok bola aj varňa pivovaru. Pivo z neho potom expedovali 
spotrebiteľom do okolitých okresov. 

Viac už nájdete v zaujímavej archívnej fotogalérii. 
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame. 
Foto: archív TASR/Gabriel Bodnár 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Štamgasti len tak zamľaskajú: TOTO sú začiatky známeho pivovaru vo 

Veľkom Šariši, FOTO 
[19.11.2020; dnes24.sk; Presov; 07:35; redakcia] 

 
https://presov.dnes24.sk/stamgasti-len-tak-zamlaskaju-toto-su-zaciatky-znameho-pivovaru-vo-velkom-
sarisi-foto-375650 

 
 

Pivovarnícka tradícia na Šariši je nespochybniteľná. Archívne zábery zo známeho pivovaru vás vrátia k jeho 
začiatkom. 

Archívne zábery a vtedajšie spomienky fotografa TASR Gabriela Bodnára prezrádzajú pohľad na výstavbu 
pivovaru zo 7. apríla 1967. Vtedy sa v pivovare vo Veľkom Šariši začali skúšky technologického zariadenia 
jednotlivých agregátov. 

Prvé hektolitre 
Po úspešných skúškach, ktorých skončenie sa očakávalo v priebehu dvoch týždňov, chceli jeho pracovníci 

ešte v tomto istom mesiaci vyrobiť prvé hektolitre piva. 
V obrovských nádržiach pivo kvasilo a každá fľaša prechádzala kontrolou. 
Zásobovali okresy 
Vo fotogalérii si môžete pozrieť takisto aj archívnu snímku z 11. júla 1967. Vtedy začali stáčať desať a 

sedemstupňové pivo do fliaš a sudov. 
Moderné automatické stroje domácej a zahraničnej výroby boli predpokladom kvalitného výrobku prešovských 

pivovarníkov. Denná expedícia piva bola do 1 300 hektolitrov a zásobovali okresy Prešov, Bardejov a Spišská 
Nová Ves. 

Jednou z moderných priestorných prevádzok bola aj varňa pivovaru. Pivo z neho potom expedovali 
spotrebiteľom do okolitých okresov. 

https://presov.dnes24.sk/stamgasti-len-tak-zamlaskaju-taketo-boli-zaciatky-znameho-pivovaru-pri-presove-foto-375650
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https://presov.dnes24.sk/stamgasti-len-tak-zamlaskaju-toto-su-zaciatky-znameho-pivovaru-vo-velkom-sarisi-foto-375650


Viac už nájdete v zaujímavej archívnej fotogalérii. 
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame. 
Foto: archív TASR/Gabriel Bodnár 
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9. Vo Vyšných Repašoch boli všetci miestni negatívni, aj tak si testovanie 

zopakujú 
[19.11.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22538274/vo-vysnych-repasoch-boli-vsetci-miestni-negativni-aj-tak-si-
testovanie-zopakuju.html 

 
 

V Jánovciach odhalili ohnisko nákazy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ďalšie kolo testovania sa počas víkendu uskutoční aj v šiestich okresoch Spiša, a to v 

58 samosprávach. 
Najviac ich je v okrese Stará Ľubovňa. 
Otestujú sa tam obyvatelia 19 obcí a mesta Stará Ľubovňa. 
V Závadke o ďalšom testovaní rozhodli cezpoľní 
V obci Závadka v Gelnickom okrese o opakovanom testovaní rozhodli pozitívne testy ľudí žijúcich mimo obce. 
Počas oboch kôl sa tam dali otestovať Novovešťania, Popradčania či Nálepkovčania. Ľudia prišli na cintorín a 

zároveň sa v obci otestovali. 
Súvisiaci článokZverejnili výsledky. Pozrite si, kde sa bude testovať na východe v ďalšom kole Čítajte 
„Čo máme robiť? Na ďalší testovací víkend sme pripravení. Máme dobrý testovací tím. Nič iné nám neostáva. 

Či sa prídu ľudia otestovať, uvidíme. Očakávame nižšiu účasť ako v predchádzajúcich kolách, keďže je to 
dobrovoľné,“ uviedol starosta obce Vladimír Kišák (Smer–SD). 

V prvom kole tu otestovali 443 ľudí, z toho traja pozitívni boli z obce, 10 boli mimo nej. 
V druhom kole otestovali 370 ľudí, dvaja pozitívni boli obyvatelia Závadky, traja bývajú inde. 
Podľa starostu sa už počas predchádzajúcich kôl mali zapisovať zvlášť ľudia z obce a zvlášť tí, čo v Závadke 

nežijú. Tak by bola štatistika presnejšia. Potešila ho však skutočnosť, že miestna osada vyšla z testovania 
negatívna. 

Závadka má podľa posledných údajov 623 obyvateľov. 
Dve kolá testovania prevetrali obecnú kasu. 
„Samozrejme, mali sme s testovaním výdavky, no dalo sa to zvládnuť. Dobrý gazda ušetrí,“ skonštatoval 

starosta Závadky. 
Vo Vyšných Repašoch boli negatívni 
Súvisiaci článokMesto Levoča pôjde do ďalšieho kola testovania. Otestujú iba domácich Čítajte 
Vo Vyšných Repašoch v okrese Levoča žije 96 ľudí. 
Počas dvoch kôl tam otestovali zhruba 130 ľudí. 
V prvom z nich nemali ani jeden pozitívny prípad. 
Z druhého kola vyšli 2 pozitívne výsledky. A neboli to miestni, ale cezpoľní. 
„No, nepotešilo nás, že si testovanie zopakujeme kvôli cudzím ľuďom. Je to práca navyše. Ale sme pripravení 

a budeme testovať,“ poznamenal starosta obce Jozef Gura (KDH). 
Hoci dve kolá vytiahli z obecného rozpočtu peniaze, verí, že štát peniaze vynaložené na testovanie preplatí. 
„Sme síce po testovaniach o čosi chudobnejší, ale stále je nám veselo a pôjdeme s chuťou do ďalšieho 

testovania,“ dodal s úsmevom starosta. 
Jezersko je na testovací víkend pripravené 
Jezersko v okrese Kežmarok patrí rovnako k malým obciam. Má 84 obyvateľov. 
Aj tam hovoria o pripravenosti na víkendové testovanie. 
„V obci sa podľa zoznamu malo dať otestovať 64 ľudí, no prišli aj iní, nielen naši obyvatelia. Keď však je 

potrebné znova sa testovať, tak sme pripravení,“ povedal nám starosta Jezerska Milan Krempaský (Smer–SD). 
V Jánovciach testovanie odhalilo ohnisko nákazy 
V Jánovciach v okrese Poprad žije dokopy 1 690 obyvateľov. 
Po prvom kole bolo v obci pozitívnych 48 ľudí, čo bolo zhruba 5 percent z celkového počtu testovaných. 
Súvisiaci článokV Starej Ľubovni podstatne ubudlo pozitívnych. Aj tak budú ďalšie testy Čítajte 
V ich rodinách sa potom do karantény dostalo až 203 obyvateľov obce. 
Išlo o obyvateľov miestnej osady, kde žije zhruba 700 ľudí. 
Podľa starostu Jozefa Kacvinského (KDH) sa toto ohnisko nákazy podarilo udržať v karanténe a počty 

nakazených postupne klesali. 
Hoci sa obávali druhého kola, či čísla pozitívnych výsledkov nenarastú, pozitívnych vyšlo už len 8 ľudí. Bolo to 

však 1,02 percenta testovaných, čo rozhodlo aj o treťom kole testovania. 
Starosta je však rád. To môže podľa neho ukázať, či sa podarilo tieto čísla ešte viac znížiť a nákazu z obce 

postupne dostať. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22538274/vo-vysnych-repasoch-boli-vsetci-miestni-negativni-aj-tak-si-testovanie-zopakuju.html
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„Môžem povedať, že celoplošné testovanie v prípade našej obce malo význam. Ak by sa netestovalo, tí ľudia 
by nákazu šírili ďalej a my by sme o tom nevedeli. Po testovaní sa nám podarilo situáciu v obci zastabilizovať. 
Veľmi nám pri tom pomohli naše rómske hliadky. Miestni ľudia boli disciplinovaní a zvládli sme to. Ak by sa 
netestovalo, bolo by to oveľa horšie,“ uviedol Kacvinský. 

V obci v týchto dňoch počítali náklady, ktoré mali na testovanie. Išlo o zhruba tritisíc eur z obecnej kasy. 
Tretie kolo testovania na Spiši 
Okres Stará Ľubovňa bol po poslednom testovaní na druhom mieste s najvyšším počtom pozitívne 

testovaných. 
Pretestovaním v rámci okresu počas víkendu prejde zhruba polovica samospráv – obce Ľubotín, Čirč, 

Kolačkov, Hromoš, Pusté Pole, Forbasy, Kamienka, Haligovce, Nižné Ružbachy, Plavnica, Šambrón, Údol, 
Jakubany, Veľký Lipník, Mníšek nad Popradom, Malý Lipník, Hraničné, Kremná, Lacková a mesto Stará Ľubovňa. 

V okrese Kežmarok je spolu 41 samospráv. Ďalšie kolo antigénového testovania bude v 14 z nich. 
Z toho v jednom meste, ktorým je Spišská Stará Ves. 
Testovať sa bude v obciach Vojňany, Veľká Franková, Jezersko, Reľov, Malá Franková, Lendak, Krížová Ves, 

Žakovce, Vlková, Zálesie, Jurské, Slovenská Ves a Vrbov. 
Aj v Levočskom okrese sa bude testovať. Bude to v obciach Úloža, Spišský Hrhov, Dravce, Kurimany, 

Poľanovce, Domaňovce, Klčov, Lúčka, Vyšné Repaše a v meste Levoča. 
V okrese Spišská Nová Ves si testovanie zopakujú v siedmich samosprávach, vrátane mesta Spišské 

Vlachy. Testovať sa bude v obciach Letanovce, Vítkovce, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Iliašovce a 
Betlanovce. 

Testovanie sa uskutoční aj v štyroch obciach Popradského okresu, presnejšie v Jánovciach, Spišskom 
Štiavniku, Vydrníku a Tatranskej Javorine. 

V Gelnickom okrese si testovanie zopakujú iba v dvoch obciach, Závadke a Kluknave. 
if (’function’ === typeof smeArtemisLayoutType 
&& smeArtemisLayoutType() === ‘original’) { 
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’)); 
} 
Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19 
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse 
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 
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10. Starostku Hrabušíc obžalovali pre dva prečiny. Trestne stíhaná je aj 

ekonómka obecnej firmy 
[19.11.2020; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/LCM] 
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HRABUŠICE / Hrabušická starostka čelí obžalobe. Policajný vyšetrovateľ aj prokurátor sa zhodli na jej vine. 
Ako konateľka obecnej firmy dala vyhotoviť reklamu na Autocamping. Popri tom však aj na súkromný bufet, v 
ktorom mala vlastnícke vzťahy. Podľa obžaloby je vinná aj ekonómka obecnej firmy za machinácie v účtovníctve. 

Obžaloba na starostku bola podaná pre reklamnú plochu. Jeden z bannerov odkazoval na súkromný bufet, no 
zaplatené to malo byť z peňazí obecnej firmy. Reklamy v tejto podobe nedali pokoj obyvateľom obce. Dve plochy 
odkazovali na obecnú firmu Autocamping, tretí na starostkin bufet. 

5 fotografií 
Starostku Hrabušíc obžalovali pre dva prečiny. 
Za reklamnú plochu a jej vyhotovenie zaplatila obecná firma spravujúca Autocamping na Podlesku reklamnej 

agentúre vyše 6 600 eur. Podľa prokuratúry bolo propagovanie súkromného bufetu bez zmluvného vzťahu s 
obecnou firmou. A taktiež bez zaplatenia za časť reklamnej plochy. Tú mala podľa obecnej poslankyne starostka 
dodatočne zaplatiť. Do problémov sa dostala aj ekonómka obecnej firmy. 

“Som sa stala konateľkou Autocampingu Podlesok. A vlastne som mala možnosť si všetky veci overiť. Zistila 
som, že sa tam menili záznamy v účtovníctve,” vyjadrila sa Helena Čujová, obyvateľka obce, poslankyňa OZ. 
"Prokurátor Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi podal obžalobu okresnému súdu za prečin porušovania 

povinnosti pri správe cudzieho majetku. A na tú istú obvinenú a jej spolupáchateľku za prečin skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie spáchaného formou spolupáchateľstva," uviedla hovorkyňa KP KE Jarmila 
Jánošová. 

“Po celú dobu konania, ktoré prebieha voči mojej osobe, ako konateľovi, uplatňujem svoje procesné práva. A 
takto budem postupovať aj v konaní pred súdom,” povedala obžalovaná starostka Jana Skokanová. Viac sa k 
prípadu nechcela vyjadriť. Starostka už nie je konateľkou v obecnej firme spravujúcej Autocamping na Podlesku. 
Ak jej vinu súd dokážu, hrozí jej 5 ročné väzenie. 

Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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11. Šatan po zrušení MS v Spišskej Novej Vsi: „Budeme sa uchádzať o ďalšie“ 
[19.11.2020; hlavnespravy.sk; Hlavné správy; 00:00; redakcia] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/satan-po-zruseni-ms-v-spisskej-novej-vsi-budeme-sa-uchadzat-o-
dalsie/2353664 

 
 

Bratislava 19. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) 
Turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi sa v tejto sezóne 

neuskutoční. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v stredu popoludní oficiálne zrušila aj ďalších 17 
svetových šampionátov v ročníku 2020/21 

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan 
Slovenská „osemnástka“ mala na aprílovom domácom šampionáte, ktorý predtým už raz zrušili, zabojovať o 

návrat do elitnej kategórie MS. Neuskutoční sa ani ženský turnaj A-skupina I. divízie MS vo francúzskom Angers, 
kde mali s rovnakým cieľom nastupovať slovenské reprezentantky. V stredu o tom informoval portál 
hockeyslovakia.sk. 

„Je to pre nás sklamanie. Hráči v tomto veku potrebujú zápasovú prax na medzinárodnej úrovni, aby sa 
posúvali. Po minulosezónnom zrušení majstrovstiev sveta sme dúfali, že o elitu zabojujeme túto sezónu, no 
musíme byť trpezliví a robiť všetko preto, aby sme hráčov pripravili nabudúce. Taká je doba. Určite sa budeme 
uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie opäť,“ povedal prezident SZĽH Miroslav 
Šatan. Stredajšie rozhodnutie zarmútilo aj predstaviteľov ženského hokeja. „Nie je to dobrý signál pre celý ženský 
hokej. Mám však informáciu z Rady IIHF, že jej členovia podporujú myšlienku Marty Zawadzkej, členky Rady, o 
štarte European Series, do ktorej by boli zapojené len európske krajiny. Išlo by kvázi o neoficiálny európsky 
šampionát, ktorý by sa hral koncom apríla budúceho roka a do ktorého by sa mohli zapojiť európske ženské 
reprezentácie podľa záujmu. IIHF to nebude organizovať, ale monitorovať a sčasti dotovať. Je skvelé, že 
medzinárodná federácia má záujem na tom, aby sa reprezentačný ženský hokej v Európe hral aj napriek 
zrušeným podujatiam,“ povedala pre hockeyslovakia.sk manažérka ženskej reprezentácie Ľubomíra Kožanová. 

Rada IIHF rozhodla na základe odporúčaní expertnej skupiny, ktorej členovia pravidelne monitorujú situáciu 
ohľadom šírenia ochorenia COVID-19. V polovici septembra zrušila federácia prvé šampionáty v nižších vekových 
kategóriách, pričom zelenú dala iba juniorským MS v elitnej kategórii. O dva mesiace neskôr definitívne zrušila 
ďalších osemnásť podujatí vrátane všetkých nižších medzi mužmi, ženami aj hráčmi do 18 rokov. Výnimkou sú 
len elitné kategórie. 

Slovenská reprezentácia do 18 rokov sa pod vedením trénera Ivana Feneša nemohla predstaviť na turnaji A-
skupiny I. divízie v Spišskej Novej Vsi v apríli 2020 a nepredstaví sa na ňom ani na budúci rok. Viacerí hráči v 

dorasteneckom veku tak vinou pandémie prišli o možnosť konfrontovať sa s rovesníkmi na vrcholnom 
medzinárodnom podujatí vo svojej kategórii. „Sme sklamaní. Nielen my, ale dozaista budú aj hráči, keď sa túto 
novinku dozvedia. Platí však, že keď budeme kvalitne pracovať, je len otázka času, kedy sa vrátime naspäť medzi 
elitu. Naša práca sa nekončí. Sme tu preto, aby sme pripravili chlapcov na prechod do juniorskej reprezentácie. 
Do poslednej chvíle sme verili, že šampionát odohráme a zakončíme našu prácu vysnívaným postupom. Dnes 
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namiesto toho sami vidíme, aké dôležité je zvládať rozhodujúce zápasy na majstrovstvách sveta,“ povedal pre 
hockeyslovakia.sk. Feneš, ktorý tak poukázal na vypadnutie osemnástky SR 18 z elitnej kategórie v roku 2019. 

V platnosti zatiaľ zostávajú termíny mužských finálových kvalifikačných turnajov o účasť na ZOH 2022 v 
Pekingu. Tie sa za slovenskej účasti odohrajú v auguste. Zmeny nastali pri ženských turnajoch. V auguste bude 
na programe predkvalifikačná fáza, v októbri 2. kolo kvalifikácie a finálové turnaje, aj so slovenskou ženskou 
reprezentáciou, až v novembri 2021. Časové posuny ešte podliehajú schváleniu na Medzinárodnom olympijskom 
výbore (MOV), informuje hockeyslovakia.sk. 

Slovenská mužská reprezentácia sa stretne na domácom finálovom turnaji (26. – 29. augusta 2021) v 
Bratislave s Bieloruskom, Poľskom a Rakúskom. Ženy čakajú vo Švédsku domáce reprezentantky, Francúzky a 
postupujúce kvalifikantky z druhej fázy. 

Zrušené šampionáty IIHF z 18. novembra: 
muži: 
A-skupina I. divízie (9. – 15. mája) – Ľubľana, Slovinsko 
B-skupina I. divízie (26. apríla – 2. mája) – Katovice, Poľsko 
A-skupina II. divízie (10. – 16. apríla) – Peking, Čína 
B-skupina II. divízie (18 – 24. apríla) – Reykjavik, Island 
A-skupina III. divízie (18. – 24. apríla) – Kockelscheuer, Luxembursko 
B-skupina III. divízie (19. – 22. apríla) – Kapské Mesto, JAR 
IV. divízia (8. – 14. marca) – Biškek, Kirgizsko 
muži do 18 rokov: 
A-skupina I. divízie (5. – 11. apríla) – Spišská Nová Ves (účasť SR) 

B-skupina I. divízie (18. – 24. apríla) – Asiago, Taliansko 
A-skupina II. divízie (4. – 10. apríla) – Tallinn, Estónsko 
B-skupina II. divízie (21. – 27. marca) – Sofia, Bulharsko 
A-skupina III. divízie (29. marca – 4. apríla) – Istanbul, Turecko 
B-skupina III. divízie (28. marca – 3. apríla) – Kockelscheuer, Luxembursko 
ženy: 
A-skupina I. divízie (18. – 24. apríla) – Angers, Francúzsko (účasť SR) 
B-skupina I. divízie (8. – 14. apríla) – Peking, Čína 
A-skupina II. divízie (10. – 16. apríla) – Jaca, Španielsko 
B-skupina I. divízie (7. – 13. marca) – Záhreb, Chorvátsko 
III. divízia (15. – 21. marca) – Kaunas, Litva 

[Späť na obsah] 
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