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Spišská Nová Ves 
 

1. MUŽI ma „žrali“, ŽENY nenávideli 
[02.07.2019; Nový Čas pre ženy; skutočný príbeh; s. 46,47; JANKA REBEKA ŠTEFKOVÁ] 

 
 

Martina Janíková (43) z Dubnice nad Váhom jedenásť rokov pracovala ako striptérka. Stretávala sa 
s opovrhovaním okolia aj rodiny. Nám otvorene porozprávala o tom, čo také tancovanie pri tyči zahŕňa. 

Vyštudovanú strojárku k práci striptérky donútila finančná situácia. „V regionálnych novinách som našla 
inzerát, kde hľadali gogo tanečnice do Trenčína. Gogo sa nevyzliekajú, len tancujú pri tyči. Mňa však hneď druhú 
noc dievčatá presvedčili, že ako striptérka zarobím oveľa viac, a keďže som peniaze potrebovala, dala som sa 
presvedčiť. Tancovala som na dve alebo tri pesničky a pri druhej som sa vyzliekla tak, aby mi bolo vidieť prsia,“ 
opisuje a dodáva, „keď som sa niektorému z klientov zapáčila, zaplatil si súkromný striptíz v malej miestnosti. 
Tam som tancovala na dve pesničky a vyzliekla som sa až donaha.“ 

Mama sa s tým nevedela zmieriť 
Martina o svojom džobe povedala rodičom. „Reakcia bola strašná, katastrofálna. Mama sa s tým nevedela 

zmieriť dva roky. Ani otec nebol nadšený, ale povedal: Zarob si a potom to nechaj,“ spomína. Keď Martina pred 
jedenástimi rokmi začínala, bolo striptízové tancovanie „v kurze“. Najmä vo veľkých mestách sa dalo výborne 
zarobiť. „Neraz sa stalo, že za pár dní som zarobila aj 47-tisíc korún (1 570 eur),“ spomína na dobré časy, ktoré 
sú však podľa nej nenávratne preč. 

Musela si občas dať pohárik 
Na svoje začiatky Martina spomína nerada. „Veľmi som sa hanbila a cítila som veľký stres. Musela som si dať 

pohárik tvrdého, aby som sa k tyči vôbec postavila,“ priznáva a odkrýva zákulisie, ako táto práca funguje. 
„Väčšinou je to tak, že za tanec dostala žena takzvanú gážu, ktorá mohla byť desať, ale aj osemdesiat eur za 
noc. Okrem toho dostala peniaze za nápoje, ktoré jej objednával klient. Ďalšie peniaze mohla dostať od klientov 
„za nohavičky“ a potom ešte za privátny striptíz. Všetko sa pokazilo, keď pred niekoľkými rokmi prišla kríza, 
a neskôr znovu, keď vznikli priváty, v ktorých dievčatá mali sex s klientmi za nižšie ceny, než sme my mali za 
striptíz. V tom čase zaniklo aj veľa nočných podnikov, kde sa poskytovali erotické služby,“ vysvetľuje. 

Muži sa chcú aj porozprávať 
Väčšina podnikov vyžadovala mladé dievčatá, napriek tomu sa Martina v brandži udržala dlhých jedenásť 

rokov. „Muži sa chcú aj porozprávať a to mnohé mladé dievčatá nevedia.“ V tom, aké ženy vyhľadávajú muži 
v striptízových baroch, má úplne jasno: „Také, aké nemajú doma, teda presný opak svojich žien a frajeriek.“ 

Ak si myslíte, že muži sa uspokoja len s tým, že im Martina zatancuje a vyzlečie sa v spomínanej miestnosti, 
ste na omyle. Mnohí to skúšajú a chcú viac. „Nikdy som to nedopustila. Keď boli drzí a chceli ma bozkávať alebo 
niečo iné, postavila som a povedala som, že končím. Potom si to rozmysleli,“ smeje sa sympatická tanečnica, 
ktorá za jeden súkromný striptíz zarobila 20 až 25 eur a taká istá suma išla podniku. 

Zdravotná sestrička bola v kurze 
Martina najradšej tancuje na rockové hity. „Tanec ma veľmi baví, preto som sa v tej práci našla. Čo sa týka 

oblečenia, najviac som zarobila, keď som vystupovala ako zdravotná sestrička a tiež vo vianočnom oblečení. Toto 
sa mužom veľmi páčilo. Najviac som dokázala zarobiť na jeseň a v zime, lebo muži si ma objednávali súkromne 
aj na firemné večierky, oslavy či rozlúčky so slobodou. Okrem toho som robievala obsluhu v baroch hore bez. 
A najlepšie obdobie pre tento biznis je začiatok roka a čas podania daňových priznaní. Zlé bolo leto, lebo ľudia sú 
na dovolenkách,“ vysvetľuje tanečnica, ktorá si po čase dokázala vybaviť striptízovú šou sama. „Dostala som za 
to aj sto eur a nemusela som platiť agentúre. Tieto akcie som mala najradšej. Mužom sa to veľmi páčilo, tlieskali, 
bavili sa, ale ženy ma neznášali. Nevedeli sa baviť, neraz ma poslali do teplých krajín,“ dodáva s úsmevom. 

V Bratislave sú skúpi ľudia 
Martina raz vystupovala vo svojom rodnom meste. Potom to však oľutovala. „Niekto si to nakrútil, hodil to na 

sociálnu sieť a bolo z toho peklo. Musela som kontaktovať majiteľku podniku, aby video stiahli. Nebolo to ľahké, 
ale keď idem na akciu sama, nedokážem to ustrážiť, nedá sa to,“ hovorí o úskaliach práce, ktorú najradšej robí 
mimo svojho bydliska. Rada spomína na striptízový bar v Púchove a Spišskej Novej Vsi. Raz bola na akcii a za 

jeden večer zarobila 150 eur. „Najviac som zarábala na východe, najmenej v Bratislave. Tam sú skúpi ľudia,“ 
nedáva si servítku pred ústa. Výborné sú akcie pre menej ľudí a v uzavretej spoločnosti, ako je napríklad chata. 
„Mala som rada klientov okolo 50. Sú to už zrelí muži, nerobia žiadne problémy. O mladých sa to nedá povedať.“ 

Muži chcú štíhle striptérky 
Podľa Martiny muži stále vyžadujú štíhle striptérky. „Ja som behávala a niekedy som si dala dvojdňovú 

hladovku, aby som zhodila kilá. Nejedávam mäso a mám rada zeleninu,“ dodáva žena, ktorá sa už tejto práci 
nevenuje. „Myslím, že už stačilo tých nocí, čo som nespala, musela som popíjať alkohol a znášať rôzne narážky 
mužov. Bola som už unavená, aj zdravotne som sa cítila veľmi zle. Svoje som si odtancovala, nič neľutujem, ale 
s týmto biznisom som skoncovala,“ uzatvára Martina, ktorá sa teraz venuje akupunktúre. Kvôli získaniu 
vedomostí bola dokonca v Číne. 

Text: JANKA REBEKA ŠTEFKOVÁ, foto: archív M. J., Shutterstock 
[Späť na obsah] 

 
 



2. Lúpež v zlatníctve: Namiesto 85 rokov väzenia sú slobodní 
[02.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; RÓBERT BEJDA] 

 
 

ZMIZLI ŠPERKYV HODNOTE 183-TISÍC EUR 
Ozbrojený prepad v Spišskej Novej Vsi v roku 2012 ostane bez vinníka. 
KOŠICE. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal prepadom zlatníctva Punc v Spišskej Novej Vsi, ku ktorému 

došlo v apríli 2012. Obvineniu čelili piati muži z Banskobystrického kraja, štyria priamo z krajského mesta a jeden 
z Detvy. Ako členovia organizovanej skupiny boli takmer sedem rokov stíhaní pre obzvlášť závažný zločin lúpeže 
a prečiny poškodzovania cudzej veci a šírenia poplašnej správy. Okresný súd ich vlani v októbri spod obžaloby 
oslobodil, no prokurátor podal odvolanie. 

Policajti hľadali bombu 
Lúpeži predchádzal anonymný telefonát. Mužský hlas zavolal na linku 158 a oznámil, že v miestnej poliklinike 

je bomba. Kým policajti organizovali evakuáciu a budovu prehľadávali, v centre mesta sa lúpilo. Krátko pred 10. 
hodinou zastalo pred zlatníctvom na Letnej ulici čierne Audi A6 combi. Vyskočili z neho štyria muži v čiernych 
bundách a s kapucňami na hlavách. Traja vbehli do predajne, kde páčidlami a päsťami rozbíjali sklené výplne na 
pulte a vitrínach. Šperky, väčšinu zo zlata, vkladali do plastových nádob. Po asi minúte páchatelia zo zlatníctva 
vybehli a nádoby nahádzali do kufra auta, ktoré dovtedy zabezpečoval strelnou zbraňou ozbrojený štvrtý člen 
komanda. Po krkolomnom prejazde pešou zónou, kde sa len zázrakom žiadnemu z chodcov nič nestalo, zmizli 
smerom na Hnilčík, teda v opačnom smere, ako je nemocnica. Majitelia zlatníctva vyčíslili škodu na šperkoch 
sumou 183-tisíc eur. 

Strávili vyše rok vo väzbe 
Trvalo takmer sedem mesiacov, kým prišla polícia údajným páchateľom na stopu. V novembri 2012 policajti 

zadržali Mareka V., Michala U., Branislava M., Martina P. a Petra K. Po ich obvinení dal prokurátor návrh na 
väzobné stíhanie. Sudca košickej „jednotky" mu vyhovel a poslal päticu mužov za mreže. Kým sa opäť dostali na 
slobodu, strávili vo väzbe vyše jedného roka. Prvé súdne pojednávanie sa uskutočnilo až v októbri 2016. 
Obvinení vinu popreli, vypovedať odmietli a súhlasili s tým, aby dokazovanie pokračovalo v ich neprítomnosti. 
Odvtedy sa pojednávaní zúčastňovali iba obhajcovia. 

Tresty verzus oslobodenie 
Vlani v októbri súd dokazovanie uzavrel. Prokurátorka v záverečnej reči vypichla dôkazy, ktoré podľa jej 

názoru svedčili proti obvineným. V ústave s maximálnym stupňom stráženia im navrhla tresty od 15 do 20 rokov, 
spolu v trvaní 85 rokov. Obhajcovia videli dôkaznú situáciu opačne. „Obžaloba nemá logické súvislosti, časové 
odstupy a reálne dôkazy," povedal Milan Kuzma, ktorý poukázal aj na údajné procesné pochybenia, 
sprevádzajúce celé vyšetrovanie. Naznačil, že akcia bola tak profesionálne urobená, že by mohla polícia hľadať 
skutočných páchateľov aj vo vlastných radoch. Kuzma i jeho kolegovia žiadali klientov oslobodiť. 

Indície sú, nie však dôkazy 
Senát Andreja Mitterpáka obžalovaných, z ktorých štyria mali v registri trestov spolu 23 záznamov, oslobodil. 

Verdikt zdôvodnil konštatovaním, že nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že lúpež 
zrealizovali práve oni. Prokuratúra sa odvolala a minulý týždeň na krajskom súde žiadala rozsudok zrušiť a prípad 
vrátiť okresu, aby pokračoval v dokazovaní. Senát Františka Ševčoviča odvolanie zamietol ako nedôvodné. 
„Výrok o vine možno postaviť iba na jednoznačných dôkazoch a nie na pochybnostiach. Sú tu indície, že skutok 
mohli spáchať obžalovaní, no na rozhodnutie o vine je to málo," povedal predseda senátu. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Viceprimátor Prešova Feľbaba sa oženil 
[02.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; MICHAL IVAN] 

 
 

Svoje áno si povedali v Spišskej Novej Vsi. PREŠOV/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

Viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba (NOVA) sa v sobotu oženil so svojou snúbenicou Michaelou. 
Svoje áno si povedali v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Pre svadobné prípravy sa 

nezúčastnil ani minulotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na sociálnej sieti im blahoželala aj 
primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH). „Mladomanželom prajem mnoho spoločných šťastných rokov 
prežitých v láske, zdraví a pohode,“ píše Turčanová. MICHAL IVAN 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Lúpež v zlatníctve: Namiesto 85 rokov väzenia oslobodenie 
[02.07.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 



 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22157974/lupez-v-zlatnictve-namiesto-85-rokov-vazenia-oslobodenie.html 

 
 

Ozbrojený prepad v Spišskej Novej Vsi v roku 2012 ostane bez vinníka. 
KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal prepadom zlatníctva Punc v Spišskej 

Novej Vsi, ku ktorému došlo v apríli 2012. 

Obvineniu čelili piati muži z Banskobystrického kraja, štyria priamo z krajského mesta a jeden z Detvy. 
Ako členovia organizovanej skupiny boli takmer sedem rokov stíhaní pre obzvlášť závažný zločin lúpeže a 

prečiny poškodzovania cudzej veci a šírenia poplašnej správy. 
Okresný súd ich vlani v októbri spod obžaloby oslobodil, no prokurátor podal odvolanie. 
Policajti hľadali bombu 
Lúpeži predchádzal anonymný telefonát. Mužský hlas zavolal na linku 158 a oznámil, že v miestnej poliklinike 

je bomba. 
Kým policajti organizovali evakuáciu a budovu prehľadávali, v centre mesta sa lúpilo. 
Prečítajte si tiež:Policajti objasnili prepad novoveského zlatníctva 
Krátko pred 10. hodinou zastalo pred zlatníctvom na Letnej ulici čierne Audi A6 combi. Vyskočili z neho štyria 

muži v čiernych bundách a s kapucňami na hlavách. 
Traja vbehli do predajne, kde páčidlami a päsťami rozbíjali sklené výplne na pulte a vitrínach. Šperky, väčšinu 

zo zlata, vkladali do plastových nádob. 
Po asi minúte páchatelia zo zlatníctva vybehli a nádoby nahádzali do kufra auta, ktoré dovtedy zabezpečoval 

strelnou zbraňou ozbrojený štvrtý člen komanda. 
Po krkolomnom prejazde pešou zónou, kde sa len zázrakom žiadnemu z chodcov nič nestalo, zmizli smerom 

na Hnilčík, teda v opačnom smere, ako je nemocnica. 
Majitelia zlatníctva vyčíslili škodu na šperkoch sumou 183-tisíc eur. 
Vyše rok vo väzbe 
Trvalo takmer sedem mesiacov, kým prišla polícia údajným páchateľom na stopu. 
((piano)) 
V novembri 2012 policajti zadržali Mareka V., Michala U., Branislava M., Martina P. a Petra K. 
Po ich obvinení dal prokurátor návrh na väzobné stíhanie. 
Sudca košickej „jednotky" mu vyhovel a poslal päticu mužov za mreže. Kým sa opäť dostali na slobodu, 

strávili vo väzbe vyše jedného roka. 
Prvé súdne pojednávanie sa uskutočnilo až v októbri 2016. 
Obvinení vinu popreli, vypovedať odmietli a súhlasili s tým, aby dokazovanie pokračovalo v ich neprítomnosti. 
Odvtedy sa pojednávaní zúčastňovali iba obhajcovia. 
V novembri 2012, keď košický súd rozhodol o väzbe obvinených, priviezli policajti každého z nich oddelene. 

(zdroj: Róbert Bejda)Tresty verzus oslobodenie 
Vlani v októbri súd dokazovanie uzavrel. 
Prokurátorka v záverečnej reči vypichla dôkazy, ktoré podľa jej názoru svedčili proti obvineným. 
V ústave s maximálnym stupňom stráženia im navrhla tresty od 15 do 20 rokov, spolu v trvaní 85 rokov. 
Obhajcovia videli dôkaznú situáciu opačne. 
„Obžaloba nemá logické súvislosti, časové odstupy a reálne dôkazy," povedal Milan Kuzma, ktorý poukázal aj 

na údajné procesné pochybenia, sprevádzajúce celé vyšetrovanie. 
Naznačil, že akcia bola tak profesionálne urobená, že by mohla polícia hľadať skutočných páchateľov aj vo 

vlastných radoch. 
Kuzma i jeho kolegovia žiadali klientov oslobodiť. 
Indície sú, nie však dôkazy 
Senát Andreja Mitterpáka obžalovaných, z ktorých štyria mali v registri trestov spolu 23 záznamov, oslobodil. 
Verdikt zdôvodnil konštatovaním, že nebolo jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že 

lúpež zrealizovali práve oni. 
Prokuratúra sa odvolala a minulý týždeň na krajskom súde žiadala rozsudok zrušiť a prípad vrátiť okresu, aby 

pokračoval v dokazovaní. 
Senát Františka Ševčoviča odvolanie zamietol ako nedôvodné. 
„Výrok o vine možno postaviť iba na jednoznačných dôkazoch a nie na pochybnostiach. Sú tu indície, že 

skutok mohli spáchať obžalovaní, no na rozhodnutie o vine je to málo," povedal predseda senátu. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Do volejbalovej extraligy sa neprihlásili ženy Kežmarka a ani mužský víťaz 

baráže Revúca 
[02.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 
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https://sport.aktuality.sk/c/403305/do-volejbalovej-extraligy-sa-neprihlasili-zeny-kezmarka-a-ani-muzsky-vitaz-baraze-revuca/


 
 

Pavol Kubiš 
Po tom, ako v závere minulého týždňa ohlásil úradujúci ženský vicemajster 1. Bratislavský volejbalový klub (v 

minulých dvoch sezónach hral v najvyššej súťaži pod komerčným názvom Strabag VC FTVŠ UK Bratislava) 
spoluprácu s Pezinkom a nový spoločný projekt bude na domácej i medzinárodnej scéne vystupovať pod názvom 
Strabag VC Bilíkova Pezinok, v sezóne 2019/20 určite neuvidíme ani ďalšie dva kluby. 

Licenciu odstúpili Brusnu 
Do včerajšej uzávierky neposlali svoje prihlášky do extraligy naposledy piaty tím ženskej súťaže KV MŠK 

Oktan Kežmarok a ani víťaz mužskej baráže MVK Magnezit Revúca. Nemilú novinku nám potvrdili predstavitelia 
oboch klubov. 

NAJÚSPEŠNEJŠIE V SEZÓNE 2015/16 
Otáznik nad extraligovou príslušnosťou Kežmarčaniek visel v podstate už od konca apríla, od skončenia 

minulej sezóny, v ktorej si družstvo trénera Ondreja Spišáka vybojovalo piatu priečku. „Do novej extraligovej 
sezóny sme ženské družstvo neprihlásili a odstúpili sme licenciu Brusnu, ktoré v baráži neuspelo s Trnavou. Žiaľ, 
nevedeli by sme dať dokopy konkurencieschopný káder. Po sezóne nám ohlásilo koniec kariéry päť 
odchovankýň. Tri z nich to avizovali už vlani. V práci s mládežou však budeme pokračovať,“ povedal nám 
predseda klubu Milan Špak. 

Medzi odchovankyne klubu rátame i dve bývalé reprezentantky 45-ročnú nahrávačku Moniku Smák a o necelé 
dva roky mladšiu blokárku Katarínu Jakušovú. Obe v Kežmarku vyrástli a aj keď sa neskôr usadili v Žiline, od 
sezóny 2012/13 klubu z rodného mesta ako hráčky dochádzali a herne pomáhali. V prípade Smákovej okrem 
sezóny 2014/15, v ktorej si „odskočila“ do Spišskej Novej Vsi. 

Kežmarčanky figurovali v extralige nepretržite od sezóny 2011/12. Najväčší úspech v nej dosiahli v sezóne 
2015/16, keď sa prebojovali do finále play-off, v ktorom neuspeli so Sláviou EU Bratislava 0:3 na zápasy. V tej 
istej sezóne prehrali so slávistkami 1:3 aj vo finále Slovenského pohára. 

NÁVRAT SA ODKLADÁ 
Volejbalisti MVK Magnezit Revúca v minulej sezóne vyhrali I. ligu a v konkurencii VK Nové Mesto nad Váhom 

a VKM Stará Ľubovňa s prehľadom zvíťazili aj v baráži, čím oprášili spomienky na slávnejšiu éru volejbalu v tomto 
regióne. Po rozdelení Česko-Slovenska totiž Revúčania pôsobili v extralige až do sezóny 1998/99. Po dvadsiatich 
rokoch sa dočkali najväčšieho klubového úspechu, ktorý však nebude mať pokračovanie. Minimálne nie v 
nasledujúcej sezóne. 

„Do extraligy sme sa neprihlásili. Žiaľ, napriek viacerým prísľubom sme nedokázali zohnať patričné financie na 
najvyššiu súťaž,“ hovorí športový riaditeľ klubu Maroš Kumi. Navyše klub nie je majiteľom športovej haly, ktorú by 
musel technicky upraviť (osvetlenie, internet) a preto sa bez domáceho prostredia musel zaobísť aj v baráži. To 
by v extralige musel hľadať v blízkom okolí, napríklad v Hnúšti. 

„Pozitívne je, že mesto sa snaží športu pomôcť, výsledkom čoho by mala byť plánovaná výstavba novej a aj 
pre volejbal parametrovo vyhovujúcej haly,“ dodal Kumi. Pokiaľ by teda revúcki volejbalisti uspeli v bo ji o extraligu 
znova aj budúci rok, mohli by sa do nej vrátiť symbolicky už v dôstojnom prostredí. V meste však rastie záujem i o 
dievčenský volejbal, klub prihlásil do súťaží tri družstvá mladších a jeden tím starších žiačok. 

V minulej sezóne mala ženská extraliga osem a mužská desať účastníkov. To, s koľkými tímami a v akom 
zložení sa bude hrať v sezóne 2019/20, sa dozvieme v krátkom čase po definitívnej sumarizácii prihlášok. Do 
súťaže budú mimoriadne zaradené aj reprezentačné družstvá junioriek (ročníky 2002) a juniorov (2001), ktoré 
však budú štartovať iba v prvej časti súťaže na osobitnú súpisku a odohrajú jedno stretnutie (v utorok až vo 
štvrtok) s každým družstvom počas svojho oficiálneho zrazu. Jeho výsledky sa započítavajú do tabuľky. 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Finále 
1 
X 
2 
VK Prievidza Prievidza 
3 : 1 
VK KDS Šport Košice Košice 
(25:23, 16:25, 25:17, 25:11) 
VK Prievidza Prievidza 
3 : 0 
VK KDS Šport Košice Košice 
(25:9, 0:14, 1:1) 
VK KDS Šport Košice Košice 
3 : 1 
VK Prievidza Prievidza 
(19:25, 25:21, 25:19, 25:22) 
VK KDS Šport Košice Košice 
0 : 3 



VK Prievidza Prievidza 
(14:25, 4:0, 2:0) 
VK Prievidza Prievidza 
3 : 0 
VK KDS Šport Košice Košice 
(26:24, 25:21, 25:16) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

TIPERSKE_SUCHOTY_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

6. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[01.07.2019; Žilinské noviny; MY TÉMA; s. 10; Viera Legerská] 

 
 

Poznáte mesto, ktoré by ste označili za „najväčšiu dieru“ na Slovensku? Slováci boli v prieskume agentúry 
Actly konkrétni. Najviac „dier“ je podľa nich na východe a juhu Slovenska. 

Viera Legerská viera.legerska@petitpress.sk 
Zapadákov, „diery“, miesta, kam líšky dávajú dobrú noc - tak zvykneme označovať lokality, ktoré nespĺňajú 

našu predstavu o kvalitnom živote. Vždy ide o subjektívny pohľad, lebo to, čo niekto považuje za „dieru“, môže 
inému vyhovovať. 

Na horných priečkach aj metropoly Slovenska 
Inak by sa do rebríčka „najväčších dier“ Slovenska podľa prieskumu agentúry Actly, ktorý nedávno robila pre 

týždenníky MY, neumiestnili na popredných priečkach dve najväčšie slovenské metropoly - Bratislava a Košice - v 
susedstve s Medzilaborcami či Rimavskou Sobotou. 

Nomináciu získalo takmer každé mesto 
Na spomínanú otázku odpovedalo v prieskume dvetisíc respondentov. Označiť mohli najviac dve lokality, 

ktoré sa v ich vedomí spájajú s “najväčšími dierami“. 
Výsledky možno trochu prekvapili. Svoju nomináciu získalo prakticky každé slovenské mesto. V prvej desiatke 

je Bratislava, ale aj šesť miest z východu Slovenska. Ako „najväčšia diera“ je vo vedomí Slovákov zafixovaná 
Prievidza. 

Neznamená to, že na hornej Nitre musí byť život najhorší na Slovensku, pravdepodobne v rozhodnutí, čo 
odpovedať, svoje urobila rovnomenná skladba, ktorá mnohým respondentom naskočila do odpovede možno 
automaticky. 

Ekonomické zázemie, podmienka dobrého života 
Prieskum ale jasne preukázal, že kvalitu života si väčšina Slovákov spája s dobrým ekonomickým zázemím. 

Veď mať peniaze, znamená viac slobody v rozhodovaní, aké miesto pre život si zvolím a na čo ich použijem, aby 
sa mi život páčil. 

V prvej tridsaťtrojke „najväčších dier“ Slovenska zaberajú dve tretiny priečok mestá z východu Slovenska - od 
Košíc (piate miesto) až po takmer všetky mestá Zemplína a Gemera, odkiaľ migruje najviac obyvateľov za lepšou 
prácou do iných regiónov. 

V tejto vzorke sú aj mestá z juhu stredného Slovenska, teda lokality, ktoré sa spomínajú takmer vždy v 
súvislosti s najvyšším percentom nezamestnanosti (Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Fiľakovo a 
podobne). 

Národné poklady máme v úcte 
Takmer polovica Slovákov (45,5 percenta) si ale pri otázke, aby označili „najväčšiu dieru“ Slovenska, 

nespomenuli na žiadnu. 
Je to pomerne vysoké číslo a istou raritou je, že žiadny Slovák neoznačil za „diery“ kúpeľné mestá a mestečká 

a lokality, ktoré sú známymi východiskami pre turistický ruch a jeho strediská (s výnimkou Popradu). 
Môže to znamenať, že ľudia v našej krajine majú v istej úcte naše národné poklady a vnímajú ich ako dobré 

miesta so zaujímavým potenciálom na kvalitný život. 
—- 
FAKTY 
* Zdravie 
* Kvalitného pracovného miesta 
* Nákuptovarova služieb 
* Možnosti napĺňania voľného času 
* Pocit sociálnej istoty 
* Šance rozvoja osobnosti 
* Kvalita fyzického životného prostredia 
* Možnosti účasti na spoločenskom živote 
—- 
Toto sú podľa Slovákov najväčšie „diery“ Slovenska. 



Prievidza 6,5 % 
Bratislava 6,3 % 
Medzilaborce 2,8 % 
Rimavská Sobota 2,0 % 
Košice 1,9 % 
Snina 1,8 % 
Trebišov 1,8 % 
Košice - Luník IX 1,8 % 
Svidník 1,7 % 
Poltár 1,7 % 
—- 
PORADIE 
Ostatné mestá 
* Humenné, Stropkov - 1,6 % 
* Sobrance - 1,5 % 
* Veľký Krtíš, Revúca - 1,4 % 
* Prešov - 1,2 % 
* Jelšava, Rožňava - 1,1 % 
* Gelnica, Trnava - 1 % 
* Michalovce, Sabinov - 0,9 % 
* Čierna nad Tisou, Krompachy, Brezno, Čadca - 0,8 % 
* Hnúšťa - 0,7 % 
* Fiľakovo, Senica, Východ, Krupina, Sereď, Vranov - 0,6 % 
* Galanta, Handlová, Levice, Lučenec, Poprad, Ružomberok, Tornaľa - 10 hlasov 
* Nováky, Šahy, Žilina, Žiar nad Hronom - 9 hlasov Nitra, Strážske, Partizánske - 8 hlasov 
* Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Tvrdošín, Myjava, Topoľčany - 7 hlasov 
* Bánovce nad Bebravou, Detva, Ilava, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Šaľa, 

Turzovka, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Tisovec, Kežmarok - 6 hlasov 
* Banská Bystrica, Dunajská Streda, Holíč, Kysucké Nové Mesto, Rajec, Veľké Kapušany, Vrbové - 5 hlasov 
* Hlohovec, Lipany, Nové Mesto Nad Váhom, Šurany, Zlaté Moravce - 4 hlasy 

[Späť na obsah] 

 
 

7. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[01.07.2019; Nitrianske noviny; TÉMA; s. 9; Viera Legerská] 

 
 

Poznáte mesto, ktoré by ste označili za „najväčšiu dieru“ na Slovensku? Slováci boli v prieskume agentúry 
Actly konkrétni. Najviac „dier“ je podľa nich na východe a juhu Slovenska. 

Zapadákov, „diery“, miesta, kam líšky dávajú dobrú noc - tak zvykneme označovať lokality, ktoré nespĺňajú 
našu predstavu o kvalitnom živote. Vždy ide o subjektívny pohľad, lebo to, čo niekto považuje za „dieru“, môže 
inému vyhovovať. 

Na horných priečkach aj metropoly Slovenska 
Inak by sa do rebríčka „najväčších dier“ Slovenska podľa prieskumu agentúry Actly, ktorý nedávno robila pre 

týždenníky MY, neumiestnili na popredných priečkach dve najväčšie slovenské metropoly - Bratislava a Košice - v 
susedstve s Medzilaborcami či Rimavskou Sobotou. 

Nomináciu získalo takmer každé mesto 
Na spomínanú otázku odpovedalo v prieskume dvetisíc respondentov. Označiť mohli najviac dve lokality, 

ktoré sa v ich vedomí spájajú s “najväčšími dierami“. 
Výsledky možno trochu prekvapili. Svoju nomináciu získalo prakticky každé slovenské mesto. V prvej desiatke 

je Bratislava, ale aj šesť miest z východu Slovenska. Ako „najväčšia diera“ je vo vedomí Slovákov zafixovaná 
Prievidza. 

Neznamená to, že na hornej Nitre musí byť život najhorší na Slovensku, pravdepodobne v rozhodnutí, čo 
odpovedať, svoje urobila rovnomenná skladba, ktorá mnohým respondentom naskočila do odpovede možno 
automaticky. 

Ekonomické zázemie, podmienka dobrého života 
Prieskum ale jasne preukázal, že kvalitu života si väčšina Slovákov spája s dobrým ekonomickým zázemím. 

Veď mať peniaze, znamená viac slobody v rozhodovaní, aké miesto pre život si zvolím a na čo ich použijem, aby 
sa mi život páčil. 

V prvej tridsaťtrojke „najväčších dier“ Slovenska zaberajú dve tretiny priečok mestá z východu Slovenska - od 
Košíc (piate miesto) až po takmer všetky mestá Zemplína a Gemera, odkiaľ migruje najviac obyvateľov za lepšou 
prácou do iných regiónov. 

V tejto vzorke sú aj mestá z juhu stredného Slovenska, teda lokality, ktoré sa spomínajú takmer vždy v 
súvislosti s najvyšším percentom nezamestnanosti (Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Fiľakovo a 
podobne). 



Národné poklady máme v úcte 
Takmer polovica Slovákov (45,5 percenta) si ale pri otázke, aby označili „najväčšiu dieru“ Slovenska, 

nespomenuli na žiadnu. 
Je to pomerne vysoké číslo a istou raritou je, že žiadny Slovák neoznačil za „diery“ kúpeľné mestá a mestečká 

a lokality, ktoré sú známymi východiskami pre turistický ruch a jeho strediská (s výnimkou Popradu). 
Môže to znamenať, že ľudia v našej krajine majú v istej úcte naše národné poklady a vnímajú ich ako dobré 

miesta so zaujímavým potenciálom na kvalitný život. 
FAKTY 
Zdravie Kvalitné pracovné miesta Nákup tovarov a služieb Možnosti napĺňania voľného času Pocit sociálnej 

istoty 
PORADIE 
Humenné, Stropkov - 1,6 % y Sobrance- 1,5% y VeľkýKrtíš, Revúca - 1,4 % y Prešov-1,2% y 

Jelšava,Rožňava- 1,1 % y Gelnica,Trnava-1% y Michalovce, Sabinov - 0,9 % y ČiernanadTisou, Krompachy, 
Brezno, Čadca - 0,8 % y Hnúšťa- 0,7 % y Fiľakovo,Senica, Východ, Krupina, Sereď, Vranov - 0,6 % 

Galanta,Handlová,Levice, Lučenec, Poprad, Ružomberok, Tornaľa - 
10 hlasov 
Kvalita života 
Šance rozvoja osobnosti Kvalita fyzického životného prostredia Možnostičasti na spoločenskom živote 
zdroj: Európska komisia 
Ostatné mestá 
Nováky, Šahy, Žilina, Žiar nad Hronom - 9 hlasov Nitra, Strážske, Partizánske - 8 hlasov y 

DubnicanadVáhom, Považská Bystrica, Tvrdošín, Myjava, Topoľčany - 
7 hlasov 
Bánovce nad Bebravou, Detva, Ilava, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Šaľa, 

Turzovka, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Tisovec, Kežmarok - 6 hlasov y BanskáBystrica,Dunajská Streda, Holíč, 
Kysucké Nové Mesto, Rajec, Veľké Kapušany, Vrbové - 

5 hlasov 
Hlohovec, Lipany, Nové Mesto Nad Váhom, Šurany, Zlaté Moravce - 4 hlasy 

[Späť na obsah] 

 
 

8. REBRÍČEK „DIER" VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[01.07.2019; Trnavské noviny; Exkluzívny Prieskum; s. 8; Viera Legerská] 

 
 

Poznáte mesto, ktoré by ste označili za “najväčšiu dieru” na Slovensku? Slováci boli v prieskume agentúry 
Actly konkrétni. Najviac “dier” je podľa nich na východe a juhu Slovenska. 

Zapadákov, „diery“, miesta, kde líšky dávajú dobrú noc - tak zvykneme označovať lokality, ktoré nespĺňajú 
našu predstavu o kvalitnom živote. Vždy ide o subjektívny pohľad, lebo to, čo niekto považuje za „dieru”, môže 
inému vyhovovať. 

Na horných priečkach aj metropoly Slovenska 
Inak by sa do rebríčka „najväčších dier" Slovenska podľa prieskumu agentúry Actly, ktorý nedávno robila pre 

týždenníky MY, neumiestnili na popredných priečkach dve najväčšie slovenské metropoly - Bratislava a Košice - v 
susedstve s Medzilaborcami či Rimavskou Sobotou. 

Nomináciu získalo takmer každé mesto 
Na spomínanú otázku odpovedalo v prieskume dvetisíc respondentov. Označiť mohli najviac dve lokality, 

ktoré sa v ich vedomí spájajú s “najväčšími dierami”. 
Výsledky možno trochu prekvapili. Svoju nomináciu získalo prakticky každé slovenské mesto. V prvej desiatke 

je Bratislava, ale aj šesť miest z východu Slovenska. Ako „najväčšia diera" je vo vedomí Slovákov zafixovaná 
Prievidza. 

Neznamená to, že na hornej Nitre musí byť život najhorší na Slovensku, pravdepodobne v rozhodnutí, čo 
odpovedať, svoje urobila rovnomenná skladba, ktorá mnohým respondentom naskočila do odpovede možno 
automaticky. 

Ekonomické zázemie, podmienka dobrého života 
Prieskum ale jasne preukázal, že kvalitu života si väčšina Slovákov spája s dobrým ekonomickým zázemím. 

Veď mať peniaze, znamená viac slobody v rozhodovaní, aké miesto pre život si zvolím a na čo ich použijem, aby 
sa mi život páčil. 

V prvej tridsaťtrojke „najväčších dier" Slovenska zaberajú dve tretiny priečok mestá z východu Slovenska od 
Košíc (piate miesto) až po takmer všetky mestá Zemplína a Gemera, odkiaľ migruje najviac obyvateľov za lepšou 
prácou do iných regiónov. 

V tejto vzorke sú aj mestá z juhu stredného Slovenska, teda lokality, ktoré sa spomínajú takmer vždy v 
súvislosti s najvyšším percentom nezamestnanosti (Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Fiľakovo a 
podobne). 

Národné poklady máme v úcte 



Takmer polovica Slovákov (45,5 percenta) si ale pri otázke, aby označili „najväčšiu dieru" Slovenska, 
nespomenuli na žiadnu. 

Je to pomerne vysoké číslo a istou raritou je, že žiadny Slovák neoznačil za „diery" kúpeľné mestá a mestečká 
a lokality, ktoré sú známymi východiskami pre turistický ruch a jeho strediská (s výnimkou Popradu). 

Môže to znamenať, že ľudia v našej krajine majú v istej úcte naše národné poklady a vnímajú ich ako dobré 
miesta so zaujímavým potenciálom na kvalitný život. 

—- 
FAKTY 
Zdravie 
Kvalitné pracovné miesta 
Nákup tovarov a služieb 
Možnosti napĺňania voľného času 
Pocit sociálnej istoty 
—- 
Kvalita života 
Šance rozvoja osobnosti 
Kvalita fyzického životného prostredia 
Možnosti účasti na spoločenskom živote 
zdroj: Európska komisia 
—- 
PORADIE 
Ostatné mestá 
Humenné, Stropkov - 1,6 % 
Sobrance- 1,5% 
VeľkýKrtíš, Revúca - 1,4 % 
Prešov-1,2% 
Jelšava,Rožňava- 1,1 % 
Gelnica,Trnava-1% 
Michalovce, Sabinov - 0,9 % 
ČiernanadTisou, Krompachy, Brezno, Čadca - 0,8 % 
Hnúšťa- 0,7 % 
Fiľakovo,Senica, Východ, Krupina, Sereď, Vranov - 0,6 % 
Galanta,Handlová,Levice, Lučenec, Poprad, Ružomberok, Tornaľa 10 hlasov 
Nováky, Šahy, Žilina, Žiar nad Hronom - 9 hlasov 
Nitra, Strážske, Partizánske - 8 hlasov A DubnicanadVáhom, Považská Bystrica, Tvrdošín, Myjava, Topoľčany 

- 7 hlasov 
Bánovce nad Bebravou, Detva, Ilava, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Šaľa, 

Turzovka, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Tisovec, Kežmarok - 6 hlasov 
Banská Bystrica,Dunajská Streda, Holíč, Kysucké Nové Mesto, Rajec, Veľké Kapušany, Vrbové - 5 hlasov 
Hlohovec, Lipany, Nové Mesto Nad Váhom, Šurany, Zlaté Moravce - 4 hlasy 
—- 
NA OKRAJ 
Čo je „diera" 
Ide o subjektívny pocit, emóciu, možno presvedčenie, že miesto, v ktorom žijem, nespĺňa moje očakávania, 

moje predstavy o dobrom živote. Takom, ktorý môžem ukázať, chváliť sa ním, obhájiť ho pred ostatnými, ktoré nie 
je dôvodom na nutkanie odísť preč, inde. 

Vôbec to nemusí byť vzdialený, bohom zabudnutý kút krajiny, kde líšky dávajú dobrú noc. „Dierou" môže byť 
aj veľkomesto s ponukou množstva služieb, v ktorom sa z rôznych príčin necítim dobre, lebo nie je úplným 
odrazom mojich predstáv o dobrom živote. 

—- 
ANKETA 
Ktoré mesto alebo obec v Trnavskom kraji považujete za najväčšiu “dieru” a prečo? 
A B.D. 
Hlohovec. Pre mňa je to mesto bez kvalitných služieb a podnikov, cez arogantných vodičov až po otrasné 

každodenné zápchy na moste, ktoré mi ubrali štvrtinu života. 
A B.S. 
Senica, aj keď je to rodné mesto. Ale tak pokašľať križovatku, to snáď ani nejde… 
A S.L. 
Opoj. Tu nič nie je… ale že fakt nič. To aj na východe 
A M.K. 
Sasinkovo. A prečo? Lebo už aj tú poslednú krčmu, čo tu máme, chcú zavrieť a funguje štyri dni v týždni. Nie 

je tu ani škola a už ani vrany sem nelietajú asi tri roky, lebo vedia, že tu nič nie je. 
[Späť na obsah] 

 
 



9. DRUHÝ MUŽ PO STREĽBE PODĽAHOL ZRANENIAM 
[01.07.2019; Trenčianske noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 5; Deta Pitoňáková;TASR] 

 
 

Tento rok sa podľa polície strieľa často. 
HOROVCE/DOLNÁ BREZNICAy Pri streľbe na diskotéke v Horovciach, ktorá bola v sobotu 22. júna, zomrel 

na mieste jeden mladý človek. Druhý ešte minulý týždeň bojoval o život v bratislavskej nemocnici. Žiaľ, aj druhý 
mladý človek, dobrovoľný hasič, nakoniec zraneniam po streľbe podľahol. Mal strelné poranenia hlavy. 

Mladý muž, ktorý prehral svoj boj o život, mal priestrel hlavy. Informáciu o tom, že mladík zomrel, potvrdil 
hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Všetci traja 
mladí muži, proti ktorým namieril strelec zbraň, boli členmi Dobrovoľného hasičského zboru z Dolnej Breznice. 

Na diskotéke a po čine 
K streľbe na diskotéke v Horovciach došlo v sobotu nadránom. Strelec jedného mladíka trafil tak, že 

zraneniam podľahol na mieste. Druhého zasiahol do hlavy a tretieho do brucha. Mladíkov vo veku 19 a 20 rokov 
previezli do nemocníc v Považskej Bystrici a Trenčíne. Strelec z miesta činu ušiel do lesa. 

Polícia rozbehla pátraciu akciu a 35-ročného Martina C. po niekoľkých hodinách zadržala. Policajný 
vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť 
závažným zločinom vraždy sčasti dokonaným, sčasti v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 
odňatia slobody na 25 rokov. V pondelok 24. júna rozhodol Okresný súd v Trenčíne o jeho väzobnom stíhaní. 

„Sudca obvineného vzal do väzby, a to z dôvodov takzvanej útekovej a preventívnej väzby. Existuje dôvodná 
obava, že by obvinený mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestného stíhaniu a takisto je tu dôvodná obava, 
že by pokračoval v trestnej činnosti,“ informoval hovorca súdu v Trenčíne Roman Tarabus. 

Strieľa sa častejšie 
Ako ukazujú policajné štatistiky, tento rok sa strieľa akosi často. V roku 2016 išlo o streľbu pri zásahoch 

polície bez smrteľných zranení, v roku 2017 išlo už o smrteľné zranenia. V Bratislave zastrelil vo firme svojho 
spoločníka muž, ktorý následne obrátil zbraň aj proti sebe. Dôvodom bol dlh vo výške približne 20-tisíc eur. 
Druhýkrát sa ozvali výstrely pri Novej Bani, keď sedemnásťročný mladík zomrel po streľbe policajtov na unikajúce 
auto neďaleko Novej Bane. Policajná hliadka prenasledovala unikajúce auto, ktorého vodič, 19-ročný Michal z 
okresu Zlaté Moravce, odmietol zastaviť. Nereagoval na znamenia ani na varovné výstrely do vzduchu. Policajti 
strelili namiesto do pneumatiky do kufra auta a strela tak zasiahla spolujazdca. V roku 2018 sa strieľalo na súde v 
Nitre, keď 65-ročný muž počas prerokúvania priestupku mal vybrať zbraň a vystreliť. Pri streľbe nikto neutrpel 
zranenie. Podozrivého muža policajti zadržali a odzbrojili. V Banskej Bystrici zase jedného z pätice pracovníkov 
mestskej spoločnosti Zares, ktorí kosili trávu na sídlisku Sásová, postrelili zo vzduchovej zbrane. Keďže útok mali 
sprevádzať extrémistické prejavy, situáciu preverovala aj Národná kriminálna agentúra. 

Tento rok sa strieľalo už štyrikrát. V Spišskej Novej Vsi vystrelil chlapec na spolužiaka zo strelnej zbrane, 

maloletého pacienta so zranením hlavy previezli po prvotnom ošetrení do miestnej nemocnice. K incidentu došlo 
na streleckom krúžku. V bratislavskej Petržalke bol po streľbe zase zranený jeden muž. Polícia po 43-ročnom 
údajnom strelcovi z Petržalky vyhlásila mimoriadne pátranie. Našli ho mŕtveho, pravdepodobne spáchal 
samovraždu. 

Po streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave ošetrili záchranári tri osoby vrátane neplnoletého dievčaťa. Tesne 
pred streľbou bol zranený policajt, na ktorého sa vrhol útočník. Treťou poranenou osobou bolo 15-ročné dievča, 
ktoré náhodne zasiahla strela pri zásahu. 

V pondelok 17. júna sa strieľalo aj v našom regióne. Dohra bola tragická. V Dubnici nad Váhom v spoločnosti 
HF Najus v priemyselnom parku vyhasli ľudské životy. 

Podľa informácií pracovníkov spoločnosti strieľať mal bývalý zamestnanec spoločnosti na majstra na montáži. 
Strelec, ktorého mali prepustiť zo zamestnania, ho zastrelil, následne zbraň obrátil proti sebe. Poslednou je 
tragédia na diskotéke v Horovciach. 

“Existuje dôvodná obava, že by obvinený mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa vyhol trestného stíhaniu.” 
ROMAN TARABUS, hovorca súdu v Trenčíne 

Foto: 
Martin C. zostáva vo väzbe. foto: Andrej Luprich 

[Späť na obsah] 

 
 

10. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[01.07.2019; Trenčianske noviny; My Téma; s. 2; Viera Legerská] 

 
 

Poznáte mesto, ktoré by ste označili za „najväčšiu dieru“ na Slovensku? Slováci boli v prieskume agentúry 
Actly konkrétni. Najviac „dier“ je podľa nich na východe a juhu Slovenska. 

Zapadákov, „diery“, miesta, kde líšky dávajú dobrú noc - tak zvykneme označovať lokality, ktoré nespĺňajú 
našu predstavu o kvalitnom živote. Vždy ide o subjektívny pohľad, lebo to, čo niekto považuje za „dieru“, môže 
inému vyhovovať. 



Na horných priečkach aj metropoly Slovenska 
Inak by sa do rebríčka „najväčších dier“ Slovenska podľa prieskumu agentúry Actly, ktorý nedávno robila pre 

týždenníky MY, neumiestnili na popredných priečkach dve najväčšie slovenské metropoly - Bratislava a Košice - v 
susedstve s Medzilaborcami či Rimavskou Sobotou. 

Nomináciu získalo takmer každé mesto 
Na spomínanú otázku odpovedalo v prieskume dvetisíc respondentov. Označiť mohli najviac dve lokality, 

ktoré sa v ich vedomí spájajú s „najväčšími dierami“. 
Výsledky možno trochu prekvapili. Svoju nomináciu získalo prakticky každé slovenské mesto. V prvej desiatke 

je Bratislava, ale aj šesť miest z východu Slovenska. Ako „najväčšia diera“ je vo vedomí Slovákov zafixovaná 
Prievidza. 

Neznamená to, že na hornej Nitre musí byť život najhorší na Slovensku, pravdepodobne v rozhodnutí, čo 
odpovedať, svoje urobila rovnomenná skladba, ktorá mnohým respondentom naskočila do odpovede možno 
automaticky. 

Ekonomické zázemie, podmienka dobrého života 
Prieskum ale jasne preukázal, že kvalitu života si väčšina Slovákov spája s dobrým ekonomickým zázemím. 

Veď mať peniaze, znamená viac slobody v rozhodovaní, aké miesto pre život si zvolím a na čo ich použijem, aby 
sa mi život páčil. 

V prvej tridsaťtrojke „najväčších dier“ Slovenska zaberajú dve tretiny priečok mestá z východu Slovenska - od 
Košíc (piate miesto) až po takmer všetky mestá Zemplína a Gemera, odkiaľ migruje najviac obyvateľov za lepšou 
prácou do iných regiónov. 

V tejto vzorke sú aj mestá z juhu stredného Slovenska, teda lokality, ktoré sa spomínajú takmer vždy v 
súvislosti s najvyšším percentom nezamestnanosti (Rimavská Sobota, Poltár, Veľký Krtíš, Hnúšťa, Fiľakovo a 
podobne). 

Národné poklady máme v úcte 
Takmer polovica Slovákov (45,5 percenta) si ale pri otázke, aby označili „najväčšiu dieru“ Slovenska, 

nespomenula na žiadnu. 
Je to pomerne vysoké číslo a istou raritou je, že žiadny Slovák neoznačil za „diery“ kúpeľné mestá a mestečká 

a lokality, ktoré sú známymi východiskami pre turistický ruch a jeho strediská (s výnimkou Popradu). 
Môže to znamenať, že ľudia v našej krajine majú v istej úcte naše národné poklady a vnímajú ich ako dobré 

miesta so zaujímavým potenciálom na kvalitný život. 
PORADIE 
Ostatné mestá 
Humenné, Stropkov - 1,6 % 
Sobrance - 1,5% 
Veľký Krtíš, Revúca - 1,4 % 
Prešov - 1,2 % 
Jelšava, Rožňava - 1,1 % 
Gelnica, Trnava - 1 % 
Michalovce, Sabinov - 0,9 % 
Čierna nad Tisou, Krompachy, Brezno, Čadca - 0,8 % 
Hnúšťa - 0,7 % 
Fiľakovo, Senica, Východ, Krupina, Sereď, Vranov - 0,6 % 
Galanta, Handlová, Levice, Lučenec, Poprad, Ružomberok, Tornaľa - 10 hlasov 
Nováky, Šahy, Žilina, Žiar nad Hronom - 9 hlasov 
Nitra, Strážske, Partizánske - 8 hlasov 
Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Tvrdošín, Myjava, Topoľčany - 7 hlasov 
Bánovce nad Bebravou, Detva, Ilava, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Šaľa, 

Turzovka, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Tisovec, Kežmarok - 6 hlasov 
Banská Bystrica, Dunajská Streda, Holíč, Kysucké Nové Mesto, Rajec, Veľké Kapušany, Vrbové - 5 hlasov 
Hlohovec, Lipany, Nové Mesto Nad Váhom, Šurany, Zlaté Moravce - 4 hlasy 
FAKTY 
Kvalita života 
Zdravie 
Kvalitné pracovné miesta 
Nákup tovarov a služieb 
Možnosti napĺňania voľného času 
Pocit sociálnej istoty 
Šance rozvoja osobnosti 
Kvalita fyzického životného prostredia 
Možnosti účasti na spoločenskom živote 
zdroj: Európska komisia 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Pri páde v Slovenskom raji sa zranil 17-ročný cyklista 
[01.07.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 19:21; TASR] 



 
https://www.aktuality.sk/clanok/705629/pri-pade-v-slovenskom-raji-sa-zranil-17-rocny-cyklista/ 

 
 

Zdroj: HZS 
Na miesto udalosti boli vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj 
Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa v pondelok popoludní po páde zranil 17-ročný cyklista. Z Horskej 

záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadal svedok, ktorý nehodu videl. 
“Ten našiel cyklistu pri vedomí, komunikoval s ním, zranený mladík si však po páde na nehodu nepamätal. 

Utrpel úraz hlavy, oka a tiež mnohopočetné odreniny po tele,” uviedla HZS na svojej stránke. 
Na miesto udalosti boli vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí po príchode 

poskytli cyklistovi slovenskej národnosti neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie. 
Následne ho terénnym vozidlom transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde bol odovzdaný do 

rúk lekárom. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. V Slovenskom raji sa dokaličil mladý cyklista: Chlapec si na nehodu 

nepamätal 
[01.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:14; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/857353/v-slovenskom-raji-sa-dokalicil-mlady-cyklista-chlapec-si-na-nehodu-
nepamatal/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa v pondelok popoludní po páde zranil 17-ročný cyklista. Z Horskej 

záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadal svedok, ktorý nehodu videl. 
“Ten našiel cyklistu pri vedomí, komunikoval s ním, zranený mladík si však po páde na nehodu nepamätal. 

Utrpel úraz hlavy, oka a tiež mnohopočetné odreniny po tele,” uviedla HZS na svojej stránke. 
Na miesto udalosti boli vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí po príchode 

poskytli cyklistovi slovenskej národnosti neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie. Následne ho terénnym vozidlom 
transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde bol odovzdaný do rúk lekárom. 

Foto: 
V Slovenskom raji utrpel viaceré zranenia mladý cyklista (ilustračné foto). Zdroj: kz, anc 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Iba 17-ročný cyklista sa doráňal pri páde v Slovenskom raji 
[01.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22158601/iba-17-rocny-cyklista-sa-doranal-pri-pade-v-slovenskom-raji.html 

 
 

Na Kopaneckej ceste utrpel úraz hlavy, oka a odreniny. 
HRABUŠICE. Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa v pondelok popoludní po páde zranil 17-ročný 

cyklista. 
Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadal svedok, ktorý nehodu videl. 
„Ten našiel cyklistu pri vedomí, komunikoval s ním, zranený mladík si však po páde na nehodu nepamätal. 

Utrpel úraz hlavy, oka a tiež početné odreniny po tele," uviedla HZS na svojej stránke. 
Na miesto udalosti boli vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí po príchode 

poskytli cyklistovi slovenskej národnosti neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie. 
Potom ho terénnym autom previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Spišskú Novú Ves ovládli živé sochy: Prilákali tisícky ľudí a bolo sa na čo 

pozerať 
[01.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

https://www.aktuality.sk/clanok/705629/pri-pade-v-slovenskom-raji-sa-zranil-17-rocny-cyklista/
https://www.cas.sk/clanok/857353/v-slovenskom-raji-sa-dokalicil-mlady-cyklista-chlapec-si-na-nehodu-nepamatal/
https://www.cas.sk/clanok/857353/v-slovenskom-raji-sa-dokalicil-mlady-cyklista-chlapec-si-na-nehodu-nepamatal/
https://spis.korzar.sme.sk/c/22158601/iba-17-rocny-cyklista-sa-doranal-pri-pade-v-slovenskom-raji.html


 
https://spisska.dnes24.sk/spissku-novu-ves-ovladli-zive-sochy-prilakali-tisicky-ludi-a-bolo-sa-na-co-
pozerat-334774 

 
 

Desiatky účinkujúcich a tisícky návštevníkov. Spišskú Novú Ves počas dvoch dní ovládli živé sochy a bolo sa 

veru na čo pozerať. 
Tridsať živých sôch, spievajúce sochy, pink people, farebný cirkus či morské koníky a bohatý sprievodný 

program si mohli vychutnať počas dvoch dní domáci ako aj návštevníci nášho mesta. Začiatok letných prázdnin 
odštartoval v Spišskej Novej Vsi festival Živých sôch. Veľkolepé otvorenie podujatia sa konalo pred budovou 

Radnice za prítomností vedenia mesta a košičkého župana Rastislava Trnku. 
Festival bol dokonca tento rok po prvý raz zaradený medzi TOP podujatia Košického samosprávneho kraja. 

„Ja som bol na tomto festivale minulý rok a osobne sa mi veľmi páčil. Keď som však videl ten obrovský záujem 
nielen Spišiakov, ale aj ľudí z iných regiónov či krajín, tak sme sa rozhodli, že ho zaradíme medzi top podujatia 
Košického kraja a podporíme ho finančne aj mediálne,“ povedal po slávnostnom otvorení pre Spišskú 24 
Rastislav Trnka. 

Na otázku, či má v pláne aj on sa stať živou sochou, odpovedal. „Je to v pláne, že sa stanem živou sochou, 
no tento rok mi to časovo nevychádzalo. Pokúsim sa to naplánovať tak, že v budúcnosti budem živá socha.“ 

Tretí ročník podujatia bol obohatený o zaujímavých hostí. Okrem slovenského umeleckého zoskupenia Big 
Names sa návštevníkom predstavili i holandský mím a majster sveta v živých sochách Frans Vogels a 
Austrálčanka Chae Lindeman. Živou sochou sa na chvíľu stal aj známy slovenský prozaik a dramatik Jozef 
Banáš. 

Nás zaujímalo aj kedy a prečo vznikol nápad urobiť tento festival práve v Spišskej. „Ja som myšlienku založiť 
festival živých sôch v Spišskej Novej Vsi mal už dávno. No potreboval som čas na to, aby som bol viac 

skúsenejší, aby som nabral viac možností a finančných prostriedkov, aby sme to tu mohli organizovať. Spišská 
preto, lebo som sa tu narodil, páči sa mi toto námestie a myslím si, že je veľmi vhodné na to, aby sa tu konal 
tento festival,“ prezradil samotný zakladateľ a riaditeľ festivalu Radovan Michalov. 

Ako doplnil, do organizácie tohto projektu išiel na začiatku s malou dušičkou, ako sa to ujme. „O to viac ma 
prekvapilo, že Spišiaci nesklamali a prišli v hojnom počte, čo je krásne, teší ma to a mám z toho veľkú radosť, že 
z roka na rok záujem o tento festival rastie,“ povedal. 

Celú akciu dopĺňal aj sprievodný program pred budovou Reduty, kde sa na javisku predstavili domáce 
tanečné skupiny, divadlo pre deti, známy kúzelník Magic Alex či hudobná skupina Heľenine oči. Nechýbala ani 
gastrozóna či priestor pre najmenších. 

Atmosféru festivalu si môžete pozrieť zachytenú prostredníctvom našich galérií. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Mariánska púť už tento víkend: Medzi Spišskou a Levočou vypravia 

mimoriadne vlaky 
[01.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/marianska-put-uz-tento-vikend-medzi-spisskou-a-levocou-vypravia-
mimoriadne-vlaky-334739 

 
 

Množstvo veriacich poputuje do Levoče, kde už o pár dní začína Mariánska púť. Železničná spoločnosť 
Slovensko vypraví medzi Spišskou a Levočou mimoriadne vlaky. 

Mariánska hora v Levoči patrí k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Každoročná 
púť sa tam bude konať už o pár dní a to 6. až 7. júla . Železničná spoločnosť Slovensko vypraví počas dvoch dní 
tak ako každý rok aj mimoriadne vlaky na trati Spišská Nová Ves – Levoča . 

Vlaky budú podľa slov kompetentných jazdiť podľa cestovného poriadku a nebudú zastavovať na zastávkach 
Harichovce a Levočské Lúky. Vlaky do/z Levoče sú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi 

od/na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava. 
Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach, alebo priamo pri 

nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči bez prirážky u sprevádzajúceho personálu. V ŽST Levoča 

bude pokladnica otvorená v sobotu 6. júla 2019 v čase 12:00 – 20:25 hod. a v nedeľu 7. júla 2019 v čase 6:00 – 
16:15 hod. Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do 

vlaku, resp. vo vlaku. Pozrite si kompletný cestovný poriadok. 
Sobota 6. júla 
Spišská Nová Ves – Levoča 

https://spisska.dnes24.sk/spissku-novu-ves-ovladli-zive-sochy-prilakali-tisicky-ludi-a-bolo-sa-na-co-pozerat-334774
https://spisska.dnes24.sk/spissku-novu-ves-ovladli-zive-sochy-prilakali-tisicky-ludi-a-bolo-sa-na-co-pozerat-334774
https://spisska.dnes24.sk/marianska-put-uz-tento-vikend-medzi-spisskou-a-levocou-vypravia-mimoriadne-vlaky-334739
https://spisska.dnes24.sk/marianska-put-uz-tento-vikend-medzi-spisskou-a-levocou-vypravia-mimoriadne-vlaky-334739
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Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
V Spišskej odštartovalo sezónu aj novoveské kúpalisko. Vybudované novinky nájdete v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Necháte sa zvábiť? Novovešťania, tu by ste tento týždeň veru nemali 

chýbať… 
[01.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/nechate-sa-zvabit-novovestania-tu-by-ste-tento-tyzden-veru-nemali-chybat-
334811 

 
 

Necháte sa zlákať aj vy? Novovešťania, tento týždeň by ste nemali chýbať na týchto zaujímavých akciách v 
našom meste. Sledujte naše tipy. 

Aj slnko je hviezda 
1. júla 2019 o 19:00, kino Mier 
Daniel je romantik, ktorý verí na osud. Keď stretne Natašu, okamžite preskočí iskra. Nataša je však nútená 

opustiť Ameriku, a preto bojuje s pocitom, ktorý ju k Danielovi priťahuje. Daniel si však myslí, že ich stretnutie 
nebolo náhodné a že sú si predurčení. 

Tvorivé dielne pre deti 
2. až 5. júla 2019 od 9:00, Galéria umelcov Spiša 
Počas obdobia letných prázdnin môžete využiť aj pestrú ponuku tvorivých dielní realizovaných v príjemnom 

prostredí galerijnej Záhrady umenia. Každý týždeň bude pripravená nová tvorivá dielňa. V prvý prázdninový 
týždeň si v dielni vyskúšate atypickú formu suchej ihly – vyrývanie základnej matrice do tetrapaku. Na dielne je 
potrebné vopred sa nahlásiť. 

Bleskový Manu 
4. júla 2019 o 10:00, kino Mier 
Malý Manu je výborný letec a teší sa na skúšku z lietania, ktorú musí podstúpiť každá čajka, aby sa mohla s 

celým kŕdľom bezpečne vydať na zimu do južných krajín. Nešťastnou náhodou ale skončí ako zmoknutá sliepka v 
mori a musí si vypočuť posmešky od mladších čajok a výčitky od tých dospelých. Na morskú čajku je totiž 
nezvyčajne malý a nie je sa čo čudovať. V skutočnosti je Manu dážďovník, medzi čajky sa ako mláďa tak nejako 
omylom priplietol, získal si srdcia jedného páru a už s nimi zostal. Hippie Happy Tour Juraja Hnilicu 7. 2019 / 
20:00 / Zlatá pivnička, Letná 72 

Hippie Happy Tour Juraja Hnilicu 
5. júla 2019 o 20:00, Zlatá pivnička 
V piatok podvečer si môžete vychutnať príjemný koncert z letného turné Juraja Hnilicu – Hippie Happy Tour 

na letnej terase, kde zažijete nielen kultúrne potešenie, ale tiež originálne občerstvenie. 
Davey by to tak chcel 
6. a 7. júla 2019 o 19:30, Divadlo Kontra 
Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odololať všetkému, okrem pokušeniu a malých 

rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu 
„Kamene vo vreckách“, ktorý sa hral v Kontre viac ako 10 rokov. 

Letné kino / Madam slúžka 
6. júla 2019 o 21:15, Radničné námestie 
V rámci letného kina si pred Redutou môžete v prvú júlovú sobotu vychutnať prvý film. Bohatý a dobre 

situovaný americký pár Anne a Bob sa rozhodne okoreniť svoj upadajúci vzťah a presťahuje sa do zámku v 
romantickom Paríži. Pri príprave zvlášť luxusnej večere pre priateľov, poverčivá a arogantná pani domu zistí, že 
pri stole je prestreté len pre 13 hostí a to vo svojej poverčivosti, v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka 
teda vymyslí plán. Trvá na tom, aby sa jej verná slúžka Mária prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím 
odvráti „nešťastie“ pri jej stole. Ale stačí trochu viac vína a Maria si to začne pri stole užívať. 

Promenádne podujatia 
7. júla 2019 o 16:00, Radničné námestie 
Kultúrne leto a s ním spojené promenádne podujatia odštartujú v nedeľu popoludní rozprávkou pre deti s 

názvom Sofia z predmestia v podaní divadla na hojdačke. Po nej vám nedeľné popoludnie spestrí koncert country 
duo zo Spišského Podhradia – Weteráni a country tanečná skupina (seniori) zo Spišskej Novej Vsi – Montana. 

Sofia z predmestia 
7. júla 2019 o 7:30, sídlisko Západ pri CVČ Adam 
Autorský príbeh o múdrom dievčatku zo sídliska, ktoré vtipne poukáže na rôzne prešľapy dospelých. Nemajú 

na nič čas a možno už zabudli, že aj oni boli kedysi deťmi. Uponáhľaný svet ich ženie za prácou, slepými 

https://spisska.dnes24.sk/nechate-sa-zvabit-novovestania-tu-by-ste-tento-tyzden-veru-nemali-chybat-334811
https://spisska.dnes24.sk/nechate-sa-zvabit-novovestania-tu-by-ste-tento-tyzden-veru-nemali-chybat-334811


víťazstvami, či do hypermarketov za novými zbytočnosťami. Pritom pre zdravý a radostný život detí je dôležitejší 
práve čas, ktorý im venujeme. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Spišská zažila festival Živých sôch. Zábery z neho nájdete v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa zranil mladý cyklista 
[01.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/po-pade-na-kopaneckej-ceste-v-slovensko/404905-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR 
Zranený mladík si po páde na nehodu nepamätal, uviedla Horská záchranná služba na svojej stránke. 
Spišská Nová Ves 1. júla (TASR) - Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa v pondelok popoludní po páde 

zranil 17-ročný cyklista. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadal svedok, ktorý 
nehodu videl. “Ten našiel cyklistu pri vedomí, komunikoval s ním, zranený mladík si však po páde na nehodu 
nepamätal. Utrpel úraz hlavy, oka a tiež mnohopočetné odreniny po tele,” uviedla HZS na svojej stránke. Na 
miesto udalosti boli vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí po príchode poskytli 
cyklistovi slovenskej národnosti neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie. Následne ho terénnym vozidlom 
transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde bol odovzdaný do rúk lekárom. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Viceprimátor Prešova sa oženil 
[01.07.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Ľudia na Korzár Prešov; 00:00; Michal Ivan] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22157937/viceprimator-presova-sa-ozenil.html 

 
 

Svoje áno si povedali v Spišskej Novej Vsi. 
PREŠOV/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba (NOVA) sa v sobotu oženil so 

svojou snúbenicou Michaelou. 
Svoje áno si povedali v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. 

Pre svadobné prípravy sa nezúčastnil ani minulotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Na sociálnej sieti im blahoželala aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH). 
„Mladomanželom prajem mnoho spoločných šťastných rokov prežitých v láske, zdraví a pohode,“ píše 

Turčanová. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa zranil mladý cyklista 
[01.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-kopaneckej-ceste-v-slovenskom-raji-sa-zranil-mlady-cyklista-cl688893.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka 
Spišská Nová Ves 1. júla (TASR) - Na Kopaneckej ceste v Slovenskom raji sa v pondelok popoludní po páde 

zranil 17-ročný cyklista. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadal svedok, ktorý 
nehodu videl. 

“Ten našiel cyklistu pri vedomí, komunikoval s ním, zranený mladík si však po páde na nehodu nepamätal. 
Utrpel úraz hlavy, oka a tiež mnohopočetné odreniny po tele,” uviedla HZS na svojej stránke. 

https://www.teraz.sk/regiony/po-pade-na-kopaneckej-ceste-v-slovensko/404905-clanok.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22157937/viceprimator-presova-sa-ozenil.html
https://www.24hod.sk/na-kopaneckej-ceste-v-slovenskom-raji-sa-zranil-mlady-cyklista-cl688893.html


Na miesto udalosti boli vyslaní záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí po príchode 
poskytli cyklistovi slovenskej národnosti neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie. Následne ho terénnym vozidlom 
transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde bol odovzdaný do rúk lekárom. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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