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Spišská Nová Ves 
 

1. Košicami sa prehnala veľká búrka, zrejme išlo o supercelu 
[03.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; red] 

 
 

Ľudia sa obávali najmä toho, že im krúpy zničia autá. 
KOŠICE. Varovania meteorológov sa naplnili. V utorok začali búrky vznikať v oblasti Spiša a Gemera a krátko 

po druhej už mierili nad Košice, informoval portál imeteo.sk. Zrejme pôjde o supercelu, prognózoval portál. 
Podobne to videl aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). „V oblasti Kojšovskej hole vznikla búrka, ktorá 
sa presúva cez Košice ďalej na východ až juhovýchod. Môže byť sprevádzaná väčšími krúpami, silným vetrom a 
prívalovými zrážkami. Opäť môže ísť o supercelu," varoval SHMÚ na svojom facebookovom profile. 

Vodiči schovávali autá 
Búrku v Košiciach po druhej popoludní sprevádzali intenzívne prívalové zrážky a vyskytlo sa miestami aj 

krupobitie. Po skúsenostiach z tej poslednej, keď krúpy zničili v Košiciach zhruba dvetisíc áut, sa vodiči snažili 
svoje vozidlá rýchlo odparkovať niekde pod strechou alebo pod mostom. Tentoraz lejak so silným vetrom netrval 
dlho, pred treťou sa už situácia upokojila, stačil však na to, aby viaceré ulice v meste ostali na čas pod vodou. 
Košičania však naďalej s obavami pozerali na oblohu, či sa búrka nevráti. Ich obavy sa ukázali ako opodstatnené, 
pretože pred pol štvrtou sa opäť poriadne rozpršalo. Na Terase sa na chvíľu počas hustého lejaku ukázali, 
paradoxne, aj slnečné lúče. Dážď napokon ustal až pred piatou. Radosť Košičanov však bola predčasná. Pred 
šiestou opäť začalo hrmieť… 

Bez elektriny 
Búrka spôsobila aj problémy s elektrinou v mestskej časti KošiceZápad, konkrétne išlo o lokalitu nad 

Popradskou ulicou, ktorá zostala bez prúdu. „Porucha bude odstránená hneď, ako budú voľní technici. 
Pravdepodobne sú prepálené poistky v transformátore. Oprava nebude zdĺhavá, len sa k nej musia technici 
dostať. Inde v Košiciach sme výpadky nezaznamenali," informovali na poruchovej linke VSD. 

Zásahy hasičov 
Hasiči zasahovali na viacerých miestach Košíc a okolia. „Prijali sme desiatky telefonátov. Zasahovali sme na 

uliciach Slobody, Hronskej, Pokroku, Štúrovej, Šoltésovej, Šafárikovej triede, Námestí Maratónu mieru, 
Dargovskej a Považskej najmä pri popadaných či nalomených stromoch. Na Palackého bolo pod mostom 
zatopené auto. V okolí sme riešili problémy v Zdobe a v Nižnom Klátove,“ vysvetlili hasiči. Tí čerpali vodu aj zo 
suterénu na Dominikánskom námestí či z objektu Domova dôchodcov na Južnej triede. Náš čitateľ Erik Németh 
hlásil krúpy aj v Sadoch nad Torysou. Ako okolo piatej popoludní upresnil operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, dokopy mali 22 výjazdov. Z nich 19 absolvovali v 
Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach. KLAUDIA JURKOVIČOVÁ, MONIKA 

ALMÁŠIOVÁ, DANIELA MARCINOVÁ, KRISTIÁN SABO, RÓBERT BEJDA 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Cyklista sa doráňal pri páde v Slovenskom raji 
[03.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

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. 

(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 



3. Pri výberovom konaní na riaditeľa školy v Markušovciach asistovala aj 

polícia 
[03.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

POCHYBNOSTI O ZÁKONNOSTI MALI POSLANCI I ZÁSTUPCA OKRESNÉHO ÚRADU 
Výberová komisia mala viac členov, pochybnosti boli o rade školy. 
MARKUŠOVCE. Výberové konanie na post riaditeľa Základnej školy s materskou školou v obci Markušovce 

(okres Spišská Nová Ves) prebiehalo v dusnej atmosfére. Od začiatku boli zrejmé pochybnosti o počte členov a 

ich mandátoch, či neplatnej rade školy. Asistovala aj polícia. Privolal ju starosta obce Marek Virág (nezávislý), 
podľa ktorého sa narúšal pokojný priebeh výberového konania. Na výberovom konaní sa odmietol zúčastniť aj 
odborný zamestnanec odboru školstva Okresného úradu (OÚ) Košice, ktorý do Markušoviec prišiel ako 
pozorovateľ. Mal pochybnosti o jeho zákonnosti ešte pred jeho začatím. 

Skončila stará rada školy, kreovala sa nová 
Začalo sa to ešte v apríli. Krátko pred skončením funkčného obdobia rady školy boli do rady delegovaní štyria 

zástupcovia za zriaďovateľa školy, teda štyria poslanci obecného zastupiteľstva. Ich delegovanie potvrdilo obecné 
zastupiteľstvo uznesením. Dodnes je uznesenie nezrušené, čiže je platné. Koncom apríla sa skončilo funkčné 
obdobie tejto rady školy. Voľba do novej rady školy sa uskutočnila 18. júna. Volili sa členovia za pedagogických i 
nepedagogických zástupcov, aj zástupcovia za rodičov. O tom, že títo členovia sa volia, hovorí Vyhláška 
Ministerstva školstva SR 291 z roku 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 
samosprávy. Za zriaďovateľa sa členovia do rady školy delegujú, nevolia. Delegovanie musí potvrdiť obecné 
zastupiteľstvo uznesením. To sa aj udialo. Novozvolení členovia rady školy dostali 24. júna pozvánku na jej 
ustanovujúce zasadanie. Dostali ju volení členovia, štyria poslanci však nie. Napriek tomu na zasadanie prišli. 
„Starosta nás chcel vykázať z miestnosti, že tam nemáme čo robiť. Dokonca zavolal aj policajnú hliadku. 
Nakoniec sme odišli, nemalo význam tam ďalej ostávať. Keď sme sa opýtali, prečo sme nedostali pozvánku, bolo 
nám povedané, že nám išli poštou oznámenia o skončení funkčného obdobia starej rady školy a tým pádom aj 
nám zaniká členstvo. Ale uznesenie, ktorým sme boli delegovaní, môže zrušiť iba obecné zastupiteľstvo, ktoré ho 
prijalo. Ak starosta mal nejaké pochybnosti, že uznesenie je v rozpore so zákonom, mal podať podnet na okresnú 
prokuratúru,“ zdôraznila poslankyňa Miriama Farkalínová (SNS), delegovaná členka rady školy. Podnet podaný 
nebol, uznesenie nebolo zrušené. 

Problémy s členstvom aj pred dvoma rokmi 
Farkalínová je presvedčená, že zánik člena rady školy skončením jej funkčného obdobia platí len v prípade 

volených členov, nie delegovaných. „Starosta argumentoval tým, že obec je zriaďovateľ školy, on môže delegovať 
zástupcu za zriaďovateľa. Ale obec nie je iba starosta, ale aj zastupiteľstvo,“ uviedla Farkalínová. Ako priblížila, 
rovnaká situácia ohľadom delegovaných členov rady školy sa udiala v Markušovciach aj pred dvoma rokmi. Vtedy 
podnet na prokuratúru išiel, prokurátor podal protest. Obec napravila pôvodný stav. V pondelok 24. júna podľa 
starostu zaniklo členstvo delegovaným členom, v rovnaký deň sa konalo ustanovujúce zasadanie rady školy a tri 
dni po tom sa uskutočnilo výberové konanie na post riaditeľa. Obvyklý postup je taký, že stará rada skončí, 
zasadanie novej zvolá starosta, zvolí sa predseda rady školy. Rada školy je platná v deň doručenia zápisnice z jej 
ustanovujúceho zasadania. Zápisnica sa zhotoví do troch dní. Výberové konanie bolo 27. júna. 

Členovia starej rady odmietli podpísať pozvánky 
„Ešte na poslednom zasadaní starej rady sme mali podpísať pozvánky kandidátom na výberové konanie. 

Odmietli sme, keďže sa rade končilo funkčné obdobie s tým, že nech už to rieši nová rada. Napriek tomu jeden z 
členov, ten, ktorý sa zasadania ani nezúčastnil, pozvánky podpísal ešte v ten deň na obecnom úrade. Išlo podľa 
nás o nezákonný postup,“ zamyslela sa Farkalínová. Starosta do novej rady školy delegoval namiesto štyroch 
poslancov nových členov rady. Dvaja sú zamestnanci obce na terénno-sociálnych službách, dvaja boli aj členmi 
volebnej komisie pri voľbách do rady školy. Podľa Farkalínovej starosta ich delegoval bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva, v ktorého kompetencii je schvaľovať členstvo v rade školy. Sú presvedčení, že starosta svojím 
konaním porušil zákon č. 596 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ako aj školskú vyhlášku. 

Na výberové konanie prišla aj polícia 
Delegovaní členovia rady školy prišli na výberové konanie spolu s ďalšími členmi rady školy. Problém bol v 

tom, že ich tam bolo viac, ako malo byť. „Mne sa nepáčia tie vaše spory. Výberové konanie sa malo začať o 
desiatej hodine a už je jedenásť. Vy narúšate priebeh výberového konania,“ rozhorčene reagovala po hodine 
sporov jedna z nových členiek rady školy. Aj starosta Virág bol presvedčený, že poslanci narúšajú priebeh 
výberového konania a zavolal políciu. „Ako starosta, ak vidím, že sa nejaký priebeh konania narúša, musím 
konať. To, že niekto príde a bude tvrdiť, že je v rade školy? My nie sme ten správny orgán, ktorý môže hovoriť, že 
je to tak alebo nie je. Žijeme v právnom štáte, môžu sa obrátiť na právnika,“ uviedol starosta. Je presvedčený, že 
delegovaní členovia za zriaďovateľa končia dňom platnosti starej rady školy. „Ja som delegoval do rady školy 
nových členov ako starosta. Nie je podmienkou, aby za zriaďovateľa tam boli poslanci. Prijali uznesenie, ktoré 
nemuseli prijať. Postupoval som v zmysle zákona. Stará rada doslúžila, bolo potrebné vyhlásiť novú,“ doplnil 
svoje argumenty Virág. Jeho názor však nezdieľal odborný radca Martin Kotlár z Okresného úradu Košice, 
odboru školstva. Do Markušoviec prišiel ako pozorovateľ. „Úplné nelogické je, aby stará rada školy vyhlasovala 
výberové konanie. Mala to riešiť už nová. Chýba aj uznesenie o prijatí nového štatútu rady školy, ktoré sa malo 
schvaľovať na jej ustanovujúcom zasadaní. Tým pádom vy by ste nemali vyberať nového riaditeľa. Nebudem sa 
zúčastňovať niečoho, o čom som presvedčený, že nie je v poriadku,“ zdôraznil počas debaty odborný radca, ktorý 



neskôr odišiel. Obavy z možného napadnutia výberového konania starosta nemá. „Po počiatočných problémoch 
som navrhol rade školy, aby pokračovala vo výbere. Celá rada sa premiestnila a pokračovala vo výberovom 
konaní. My nie sme ten správny orgán, ktorý má posudzovať, či má rada pokračovať alebo nie,“ zdôraznil 
starosta, ktorý vyjadril presvedčenie, že postupoval správne. Výberové konanie sa však pre spomínané 
pochybnosti nakoniec neuskutočnilo. O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo školstva SR, zatiaľ sme ho 
nedostali. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Pri výberovom konaní na riaditeľa školy v Markušovciach asistovala aj 

polícia 
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Výberová komisia mala viac členov, pochybnosti boli o rade školy. 
Výberové konanie v Markušovciach sa nieslo v dusnej atmosfére 
(5 fotografií) 
MARKUŠOVCE. Výberové konanie na post riaditeľa Základnej školy s materskou školou v obci Markušovce 

(okres Spišská Nová Ves) prebiehalo v dusnej atmosfére. 

Od začiatku boli zrejmé pochybnosti o počte členov a ich mandátoch, či neplatnej rade školy. 
Asistovala aj polícia. Privolal ju starosta obce Marek Virág (nezávislý), podľa ktorého sa narúšal pokojný 

priebeh výberového konania. 
Na výberovom konaní sa odmietol zúčastniť aj odborný zamestnanec odboru školstva Okresného úradu (OÚ) 

Košice, ktorý do Markušoviec prišiel ako pozorovateľ. 
Mal pochybnosti o jeho zákonnosti ešte pred jeho začatím. 
Skončila stará rada školy, kreovala sa nová 
Začalo sa to ešte v apríli. Krátko pred skončením funkčného obdobia rady školy boli do rady delegovaní štyria 

zástupcovia za zriaďovateľa školy, teda štyria poslanci obecného zastupiteľstva. 
Ich delegovanie potvrdilo obecné zastupiteľstvo uznesením. Dodnes je uznesenie nezrušené, čiže je platné. 
Koncom apríla sa skončilo funkčné obdobie tejto rady školy. 
Voľba do novej rady školy sa uskutočnila 18. júna. Volili sa členovia za pedagogických i nepedagogických 

zástupcov, aj zástupcovia za rodičov. 
O tom, že títo členovia sa volia, hovorí Vyhláška Ministerstva školstva SR 291 z roku 2004, ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy. 
Za zriaďovateľa sa členovia do rady školy delegujú, nevolia. Delegovanie musí potvrdiť obecné zastupiteľstvo 

uznesením. To sa aj udialo. 
Novozvolení členovia rady školy dostali 24. júna pozvánku na jej ustanovujúce zasadanie. Dostali ju volení 

členovia, štyria poslanci však nie. Napriek tomu na zasadanie prišli. 
„Starosta nás chcel vykázať z miestnosti, že tam nemáme čo robiť. Dokonca zavolal aj policajnú hliadku. 

Nakoniec sme odišli, nemalo význam tam ďalej ostávať. Keď sme sa opýtali, prečo sme nedostali pozvánku, bolo 
nám povedané, že nám išli poštou oznámenia o skončení funkčného obdobia starej rady školy a tým pádom aj 
nám zaniká členstvo. Ale uznesenie, ktorým sme boli delegovaní, môže zrušiť iba obecné zastupiteľstvo, ktoré ho 
prijalo. Ak starosta mal nejaké pochybnosti, že uznesenie je v rozpore so zákonom, mal podať podnet na okresnú 
prokuratúru,“ zdôraznila poslankyňa Miriama Farkalínová (SNS), delegovaná členka rady školy. 

Podnet podaný nebol, uznesenie nebolo zrušené. 
Problémy s členstvom aj pred dvoma rokmi 
Farkalínová je presvedčená, že zánik člena rady školy skončením jej funkčného obdobia platí len v prípade 

volených členov, nie delegovaných. 
((piano)) 
„Starosta argumentoval tým, že obec je zriaďovateľ školy, on môže delegovať zástupcu za zriaďovateľa. Ale 

obec nie je iba starosta, ale aj zastupiteľstvo,“ uviedla Farkalínová. 
Ako priblížila, rovnaká situácia ohľadom delegovaných členov rady školy sa udiala v Markušovciach aj pred 

dvoma rokmi. Vtedy podnet na prokuratúru išiel, prokurátor podal protest. Obec napravila pôvodný stav. 
V pondelok 24. júna podľa starostu zaniklo členstvo delegovaným členom, v rovnaký deň sa konalo 

ustanovujúce zasadanie rady školy a tri dni po tom sa uskutočnilo výberové konanie na post riaditeľa. 
Obvyklý postup je taký, že stará rada skončí, zasadanie novej zvolá starosta, zvolí sa predseda rady školy. 

Rada školy je platná v deň doručenia zápisnice z jej ustanovujúceho zasadania. Zápisnica sa zhotoví do troch 
dní. 

Výberové konanie bolo 27. júna. 
Členovia starej rady odmietli podpísať pozvánky 
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„Ešte na poslednom zasadaní starej rady sme mali podpísať pozvánky kandidátom na výberové konanie. 
Odmietli sme, keďže sa rade končilo funkčné obdobie s tým, že nech už to rieši nová rada. Napriek tomu jeden z 
členov, ten, ktorý sa zasadania ani nezúčastnil, pozvánky podpísal ešte v ten deň na obecnom úrade. Išlo podľa 
nás o nezákonný postup,“ zamyslela sa Farkalínová. 

Starosta do novej rady školy delegoval namiesto štyroch poslancov nových členov rady. 
Dvaja sú zamestnanci obce na terénno-sociálnych službách, dvaja boli aj členmi volebnej komisie pri voľbách 

do rady školy. 
Podľa Farkalínovej starosta ich delegoval bez súhlasu obecného zastupiteľstva, v ktorého kompetencii je 

schvaľovať členstvo v rade školy. Sú presvedčení, že starosta svojím konaním porušil zákon č. 596 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve, ako aj školskú vyhlášku. 

Na výberové konanie prišla aj polícia 
Delegovaní členovia rady školy prišli na výberové konanie spolu s ďalšími členmi rady školy. Problém bol v 

tom, že ich tam bolo viac, ako malo byť. 
„Mne sa nepáčia tie vaše spory. Výberové konanie sa malo začať o desiatej hodine a už je jedenásť. Vy 

narúšate priebeh výberového konania,“ rozhorčene reagovala po hodine sporov jedna z nových členiek rady 
školy. 

Aj starosta Virág bol presvedčený, že poslanci narúšajú priebeh výberového konania a zavolal políciu. 
„Ako starosta, ak vidím, že sa nejaký priebeh konania narúša, musím konať. To, že niekto príde a bude tvrdiť, 

že je v rade školy? My nie sme ten správny orgán, ktorý môže hovoriť, že je to tak alebo nie je. Žijeme v právnom 
štáte, môžu sa obrátiť na právnika,“ uviedol starosta. 

Je presvedčený, že delegovaní členovia za zriaďovateľa končia dňom platnosti starej rady školy. 
„Ja som delegoval do rady školy nových členov ako starosta. Nie je podmienkou, aby za zriaďovateľa tam boli 

poslanci. Prijali uznesenie, ktoré nemuseli prijať. Postupoval som v zmysle zákona. Stará rada doslúžila, bolo 
potrebné vyhlásiť novú,“ doplnil svoje argumenty Virág. 

Jeho názor však nezdieľal odborný radca Martin Kotlár z Okresného úradu Košice, odboru školstva. Do 
Markušoviec prišiel ako pozorovateľ. 

„Úplné nelogické je, aby stará rada školy vyhlasovala výberové konanie. Mala to riešiť už nová. Chýba aj 
uznesenie o prijatí nového štatútu rady školy, ktoré sa malo schvaľovať na jej ustanovujúcom zasadaní. Tým 
pádom vy by ste nemali vyberať nového riaditeľa. Nebudem sa zúčastňovať niečoho, o čom som presvedčený, že 
nie je v poriadku,“ zdôraznil počas debaty odborný radca, ktorý neskôr odišiel. 

Obavy z možného napadnutia výberového konania starosta nemá. 
„Po počiatočných problémoch som navrhol rade školy, aby pokračovala vo výbere. Celá rada sa premiestnila 

a pokračovala vo výberovom konaní. My nie sme ten správny orgán, ktorý má posudzovať, či má rada pokračovať 
alebo nie,“ zdôraznil starosta, ktorý vyjadril presvedčenie, že postupoval správne. 

Výberové konanie sa však pre spomínané pochybnosti nakoniec neuskutočnilo. 
O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo školstva SR, zatiaľ sme ho nedostali. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Vranovské kormidlo prevzal Desiatnik, nového trénera majú aj Spišiaci 
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V Šarišských Michaľanoch by sa otázka lodivoda mala vyriešiť v týchto dňoch. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hneď niekoľko tímov III. futbalovej ligy Východ vstúpi do nového majstrovského 

ročníka pod vedením nových trénerov. Ešte počas minulého týždňa sa udiala zmena v Humennom, kde Jozefa 
Škrlíka nahradil Peter Košuda. 

Keďže ten naposledy pôsobil v konkurenčnom Vranove nad Topľou, bolo jasné, že aj funkcionári MFK sa 
budú musieť poobzerať po novom kormidelníkovi. A tí išli rovnakou cestou ako Humenčania, keď tiež siahli po 
koučovi z iného treťoligového mužstva. 

A aby toho nebolo málo, nového šéfa realizačného tímu budú mať aj hráči Spišskej Novej Vsi, kde skončil 

Ľuboš Ontko. 
Usúdil, že už potrebuje zmenu 
K trénerskej zmene na vranovskej striedačke došlo po poldruha roku. Iniciatíva vyšla zo strany Petra Košudu, 

ktorý po poslednom zápase minulej sezóny nečakane ohlásil svoj koniec v klube. 
((piano)) 
Vedenie Zemplínčanov zohnali kvalitnú náhradu, keď do svojich služieb zlanárili Ondreja Desiatnika, ktorý 

naposledy pôsobil v Šarišských Michaľanoch. 
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„Zavolal mi manažér MFK Roman Lazúr, či by som nemal záujem trénovať vranovské mužstvo. Reagoval som 
kladne, dohodli sme sa na podmienkach, tak som tu,“ uviedol 43-ročný Desiatnik, ktorý prvý tréning vo Vranove 
viedol v pondelok. 

Ten viedol Šarišanov dve sezóny, v tej poslednej ich vytiahol na štvrté miesto, čo je druhé najlepšie 
umiestnenie v 70-ročnej histórii klubu. 

„Usúdil som, že ja aj hráči potrebujú zmenu. Myslím si, že moje pôsobenie v tomto klube bolo úspešné.“ 
Oslovili viacerých trénerov 
Tak ako vo Vranove, aj v Šarišských Michaľanoch málokto očakával, že po vydarenom ročníku sa u nich bude 

meniť zloženie realizačného tímu. Desiatnik rovnako ako Košuda skončil v mužstve na vlastnú žiadosť. 
„Vedeli sme, že o služby trénera Desiatnika je záujem, ozvali sa mi z Trebišova aj Vranova. Rozhodnutie o 

zotrvaní v klube sme nechávali na neho. Po poslednom zápase sezóny doma so Stropkovom nám oznámil, že 
končí. Zobral som to na vedomie a začal sa obzerať po novom trénerovi,“ vyjadril sa predseda OŠFK Peter 
Dugas. 

Šarišania rozhodili siete a začali sa obzerať po novom lodivodovi. Zatiaľ však žiadneho nemajú. 
„Sú viacerí kandidáti. V najbližších dňoch sa pre jedného z nich rozhodneme. Keďže v piatok začíname 

prípravu a hneď cez víkend hráme prvý zápas v Poľsku, do konca tohto týždňa chceme mať trénerskú otázku 
vyriešenú,“ dodal Dugas. 

Kým zdravie slúži, chce hrať 
Aj misia Ľuboša Ontka v Spišskej Novej Vsi bola úspešná, pretože s mladým mužstvom vybojoval piatu 

pozíciu. Ontko takisto skončil z vlastnej iniciatívy. 
„Keďže futbal ma stále veľmi baví a zdravie mi slúži, rozhodol som sa, že aj napriek vyššiemu veku budem 

pokračovať v aktívnej kariére. Ako hrajúci tréner budem pôsobiť v Kluknave, ktorá účinkuje v piatej lige. Je to 
súťaž, na ktorú si ešte trúfam,“ vysvetlil svoje rozhodnutie ukončiť pôsobenie na Spiši Ontko, ktorý v tomto roku 
oslávil okrúhle 50. narodeniny. 

Dieru po jeho odchode by mal zaceliť 27-ročný Štefan Markulík, ktorý bol vlani Ontkovým hrajúcim asistentom. 
„Už v závere sezóny som mu nechal voľnú ruku a svojej úlohy sa zhostil veľmi dobre. Futbal už aktívne 

nechce hrávať a aktuálne si robí trénerskú A-licenciu. Pre Spišskú by bolo priveľkým luxusom držať až dvoch 
trénerov. Števo je mladý a perspektívny a na túto pozíciu sa hodí,“ dodal Ontko. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. REBRÍČEK DIER VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Oravské noviny; TÉMA; s. 11; Viera Legerská] 

 
 

Poznáte mesto, ktoré by ste označili za najväčšiu dieru na Slovensku? Slováci boli v prieskume agentúry Actly 
konkrétni. Najviac takzvaných 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 takzvanú 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 
Kvalita života 
Zdravie 
Kvalitného pracovného 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 
— 
ANKETA 
Myslíte si, že označenie diera pasuje aj na Ružomberok či Tvrdošín? 
Milan Medvecký: Tvrdošín je relatívne rozvinuté mesto, možno na pár nedostatkov, ale za 30 rokov je dosť 

ďaleko od zapadákova. Je to domov, kde máme takmer všetko. Chýba len nákupné centrum a kino, ale aspoň 
máme nízke dane a poplatky, ako tak dostatok obchodov, krčiem, pekné parky, chodníky. Najnovšie pribudla aj 
plaváreň, ktorá v našej časti Oravy chýbala. 

Mirka Vrtuľka Macurová: Záleží na tom, kto a čo považuje za dieru sveta. Pre mňa je Tvrdošín mestečkom, v 
ktorom som rástla a ktoré, od čias, kedy som v ňom žila, opeknieva. Iste, je iné niekde žiť a iné je prísť na 
návštevu. Obchodné centrum nie je až tak potrebné. Vzhľadom na možnosť nakupovania v Poľsku by sa zrejme 
neuživilo. 

Peter Slako: V Ružomberku už dávno „zdochol pes“. Malí podnikatelia tu už netvoria zdravý ekonomický 
základ. Vládne tu rodinkárstvo a nemáme tu kvalitné cesty. Pokiaľ tu nebude diaľnica, žiadny zaujímavý investor 
tu nevytvorí pracovné príležitosti. 

Alenka Lesanka: Práca, bývanie pre mladé rodiny, predražený komunálny odpad, nie sú sľubované 
cyklotrasy. Ľudia odchádzajú z Ružomberka za týmto všetkým inde a zostávajú tam žiť. Ja nehovorím rovno, že 
je Ružomberok diera, ale ak bude pokračovať sťahovanie, tak to bude mŕtve mestečko. 

Květka Januríková: Bývame tu odmala, na 10 rokov sme zmenili bydlisko, no pred tromi rokmi sme sa do 
Ružomberka opäť vrátili. Mesto napreduje, síce pomaly, ale za 10 rokov sa veľa vecí zmenilo a vybudovalo. Toto 
mesto milujem a som šťastná, že sme znova doma, lebo tu patríme, tu je náš domov. Ak má niekto negatívne 
skúsenosti, nech skúsi na desať rokov zmeniť bývanie. Potom uvidíte, či sa tu nič nebuduje, nerobí. 

— 
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 
— 
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. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. ŽIVÉ SOCHY OPÄŤ V SPIŠSKEJ 
[02.07.2019; Noviny Východu; Titulná strana; s. 1; redakcia] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi odštartoval už tretí ročník festivalu Živé sochy. Ako priblížil Dušan Musil, programový 

riaditeľ a moderátor festivalu, v rámci projektu Big Names sa na spišskonovoveskom námestí prezentovalo tridsať 
živých sôch, ďalších desať bolo spievajúcich. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Turčianske 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. 

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. 

Na spomínanú otázku odpovedalo v prieskume dvetisíc respondentov. Označiť mohli najviac dve lokality, 
ktoré sa y Galanta,Handlová,Levice, Lučenec, Poprad, Ružomberok, Tornaľa - 

10 hlasov 
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 
ANKETA 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 % 

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 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 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 
V prieskume o najväčšiu dieru Slovenska Turiec nikto neoznačil. Čo je lákadlom tohto regiónu? Ako sa vám tu 

žije? 
Niko Stančev 
Turiec sa môže pochváliť nádhernými horami. Bez Veľkej a Malej Fatry si náš región ani neviem predstaviť. 

Výstup na Kľačiansku Maguru či Martinské hole ma asi nikdy neprestane baviť - a to som už a spomínaných 
miestach bol veľakrát. Často ma pracovné povinnosti zavedú mimo Martina a vždy keď som preč, tak sa už 
neviem dočkať, kedy sa vrátim domov a s priateľmi vybehneme na kopce a parádne zrelaxujeme telo i myseľ. 

Matej Tabak 
Žijem už niekoľko rokov v neďalekej Banskej Bystrici, no na Turčiansku záhradku nedám dopustiť. Pestrosť 

prírody je u nás neuveriteľná. V krivánskej časti Malej Fatry si môžete užiť turistiku podobnú vysokohorskej, akú 
nájdete v Tatrách. Na Martinské hole vedie ferrata, čo je taký kúsok slovenského raja. Tlstá a Ostrá sú zas o 
niečom inom. Ak chce niekto vidieť najkrajšie časti Slovenska na jednom mieste, stačí mu navštíviť Turiec. 

Zuzana Trabalková 
Mne osobne sa v Martine žije dobre. Lákadlom v Turci pre ostatných je určite krásna príroda a poloha v 

blízkosti hlavného ťahu Bratislava - Košice. Mínusom je asi relatívne málo kultúrnych podujatí. 
Všeobecne som tu spokojná, lebo do Martina som sa prisťahovala kvôli práci, keďže pochádzam z Oravy. 
Chýba mi však moja rodina, ktorá keby žila tu v Turci, tak som úplne šťastná a v podstate by mi nič 

nechýbalo. 
NA OKRAJ 
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. 

Čo je „diera“ 
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. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Kysucké noviny; MY TÉMA; s. 14; 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. 
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 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 
— 
FAKTY 
Kvalita života 
Zdravie 
Kvalitného pracovného 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] 

 
 

10. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Topoľčianske noviny; MY TÉMA; s. 5; 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] 

 
 

11. LAUČÍKOVÁ MÁ ZA SEBOU NAJLEPŠÍ ROČNÍK 
[02.07.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 24; Július Geľo] 

 
 

Mladá športovkyňa je mládežníckou reprezentantkou Slovenska vo volejbale. Oblieka si dres ŠŠK 
Gymnázium Bilíkova Bratislava, no pochádza z Lučenca. 

LUČENEC V tejto sezóne nahrávačka Kristína Laučíková obohatila svoju medailovú zbierku o ďalšie úlovky. 
Hrávala za tím kadetiek i junioriek. 

„V juniorskej lige som toho odohrala menej než v kadetskej súťaži. V priebehu sezóny som sa však 
každopádne výkonnostne posunula dopredu, makala som na sebe. Každý deň som sa chcela zlepšovať a určite 
to bolo veľakrát vidno aj v zápasoch. Mám za sebou zatiaľ najlepšiu sezónu,“ hovorí sedemnásťročná Laučíková. 

Hráčky ŠŠK Bilíkova získali na majstrovstvách Slovenska junioriek v Leviciach strieborné medaily. Na 
republikovom šampionáte kadetiek si neskôr v Spišskej Novej Vsi vybojovali titul. 

„Som veľmi rada, že sme dokráčali na kadetských M - SR k zlatu. Vo finále sme zdolali Sláviu UK Dráčik 
Bratislava 3:1. Boli sme tam dve nahrávačky. Dostala som na palubovke veľa priestoru. Na M - SR junioriek 
zobrali tréneri tri nahrávačky. Bola som akousi dvojkou. Na ihrisko som sa dostala ako striedajúca hráčka. Veľmi 
ma teší striebro, ku ktorému som máličko prispela.“ 

Na majstrovstvách Slovenska stredných škôl v Trnave sa gymnazistky z Bilíkovej radovali zo zlata. „Napriek 
tomu, že som bola v tom čase chorá, mi skutočne vyšli zápasy na školských majstrovstvách. Nastupovala som v 
základnej zostave, spoluhráčka z kadetského či juniorského tímu ma iba striedala,“ povedala Kristína, ktorá si 
sezónu predĺžila po tom, ako bola pozvaná na zraz reprezentácie do 19 rokov. Ten vyvrcholil konfrontáciou s 
Českom. 

„Prípravné zápasy s českými rovesníčkami sme tesne prehrali, čo nás mrzelo. Mali sme zraz po piatich 
mesiacoch, makali sme na sto percent, snažili sme sa čo najviac potrápiť zohratejšie súperky. Myslím si, že moje 
výkony môžem hodnotiť pozitívne,“ vyjadrila sa Laučíková. Má skúsenosti jednak z národného družstva do 16 i 17 
rokov. Za sedemnástku hrala aj v tomto ročníku. 

Laučíková zveľadila medailovú zbierku. Archív K.L./Dárius Dúchaj 
[Späť na obsah] 

 
 

12. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Noviny Stredného Považia; 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, 

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 
—- 
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 
—- 
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 
Myslíte si, že Prievidza je naozaj najväčia diera? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? 
Jakub Kašuba: 
Myslím si že, tento výsledok je taký, aký je, hlavne na základe známej pesničky od Karpiny. 
Petula Petera Ištvániková: 
Myslím, že najväčšou dierou Slovenská je logistika dopravy a spojov. Úplne im kašlem na vlaky zadarmo, keď 

sú v takom stave, v akom sú, keď sú nespoľahlivé na úrovni krajín tretieho sveta. Myslím, že Prievidzi a 
všeobecne hornej Nitre by pomohla náprava komunikácií, logistiky spojov, lepšia dostupnosť a isto aj náprava 
nezmyselnej MHD, ktorá pred diaľkovým linkami doslova uteká. Časové príjazdy na stanicu a zo stanice sú zle 
načasované, nepoznám nikoho, kto by si ich chválil. Keby sa niekto nad ich logistikou zamyslel, ľudia by sa 
nevozili toľko autami a taxíkmi, no a tým pádom by sa odľahčili cesty a samotné taxislužby by začali boj o prežitie 
a opäť by sa taxíky stali nadštandardnou službou. 

Jana Cipovová: 
Každé miesto je diera, kým si v ňom nenájdeme domov, prácu a lásku. 
Aleš Kubuš: 
90 percent tých ľudí, ktorí hlasovali za Prievidzu, tu isto ani nikdy nebola, ba dokonca by ju asi nedokázali ani 

len ukázať na mape. Prievidza je náhodou pekné a príjemné mesto pre život. 
Veronika Nováková: 
Určite nie. Je pravda, že nemáme cesty bez dier, chodníky bezbariérové, dejú sa tu čudesnosti, ale keby si 

ľudia dokázali zložiť tie negativistické okuliare a miesto ukazovania na zlé by sa zamerali na videnie toho dobrého 
a pekného, Prievidza je veľmi pekná. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; MY TÉMA; s. 10; Viera Legerská] 

 
 

EXKLUZÍVNY PRIESKUM 
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. 

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 y 

DubnicanadVáhom, Považská Bystrica, Tvrdošín, Myjava, Topoľčany - 7 hlasov 
BánovcenadBebravou, 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 
FAKTY 
Kvalita života 
Zdravie 
Kvalitného pracovného 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] 

 
 

14. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
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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 
—- 
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 
—- 
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 
Myslíte si, že Prievidza je naozaj najväčia diera? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? 
Jakub Kašuba: 
Myslím si že, tento výsledok je taký, aký je, hlavne na základe známej pesničky od Karpiny. 
Petula Petera Ištvániková: 
Myslím, že najväčšou dierou Slovenská je logistika dopravy a spojov. Úplne im kašlem na vlaky zadarmo, keď 

sú v takom stave, v akom sú, keď sú nespoľahlivé na úrovni krajín tretieho sveta. Myslím, že Prievidzi a 
všeobecne hornej Nitre by pomohla náprava komunikácií, logistiky spojov, lepšia dostupnosť a isto aj náprava 
nezmyselnej MHD, ktorá pred diaľkovým linkami doslova uteká. Časové príjazdy na stanicu a zo stanice sú zle 
načasované, nepoznám nikoho, kto by si ich chválil. Keby sa niekto nad ich logistikou zamyslel, ľudia by sa 
nevozili toľko autami a taxíkmi, no a tým pádom by sa odľahčili cesty a samotné taxislužby by začali boj o prežitie 
a opäť by sa taxíky stali nadštandardnou službou. 

Jana Cipovová: 
Každé miesto je diera, kým si v ňom nenájdeme domov, prácu a lásku. 
Aleš Kubuš: 
90 percent tých ľudí, ktorí hlasovali za Prievidzu, tu isto ani nikdy nebola, ba dokonca by ju asi nedokázali ani 

len ukázať na mape. Prievidza je náhodou pekné a príjemné mesto pre život. 
Veronika Nováková: 
Určite nie. Je pravda, že nemáme cesty bez dier, chodníky bezbariérové, dejú sa tu čudesnosti, ale keby si 

ľudia dokázali zložiť tie negativistické okuliare a miesto ukazovania na zlé by sa zamerali na videnie toho dobrého 
a pekného, Prievidza je veľmi pekná. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. SPIŠSKÚ NOVÚ VES OVLÁDLI ŽIVÉ SOCHY 
[02.07.2019; Prešovské noviny; kultúra, servis; s. 20; ĽP, TASR] 

 
 

Novinkou tohto roka bola mobilná aplikácia. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Na tretí ročník Festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi prišli okrem slovenských 

umelcov aj zahraniční. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus s tým, 
že festival bol tohto roku po prvý raz zaradený medzi hlavné podujatia Košického samosprávneho kraja. 

Slovenskí aj zahraniční umelci 
Okrem slovenského umeleckého zoskupenia Big Names, ktoré sa nedávno podieľalo napríklad na projekte 

Majstrovská osmička počas uplynulého šampionátu v hokeji v Košiciach, sa návštevníkom predstavil aj holandský 
mím a majster sveta v živých sochách Frans Vogels a Austrálčanka Chae Lindeman. 

Ako uviedol riaditeľ a zakladateľ festivalu Radovan Michalov, počas doterajších ročníkov navštívili festival 
tisíce ľudí z celého Slovenska, ale aj z Poľska a Česka. 

„Keďže nič podobné predtým na Slovensku nebolo, nevedeli sme, ako budú ľudia reagovať. Vzhľadom na 
medzinárodné úspechy a dobré ohlasy, ktoré mali živé sochy Big Names alebo zrkadloví ľudia Mirror Family, sme 
tušili, že takýto festival bude mať úspech,” uviedli organizátori s tým, že chcú nadviazať na divácky úspech z 
prvých dvoch rokov. 

Zabávajú a vzdelávajú 
Podľa primátora mesta Spišská Nová Ves Pavla Bečarika živé sochy neboli iba samoúčelnou atrakciou na 

fotografovanie. 
„Predovšetkým napĺňajú originálnym spôsobom edukačné poslanie. Sú živou encyklopédiou svetových aj 

našich dejín, približujú tisíckam návštevníkov našu minulosť a historický odkaz vedcov, umelcov, dejateľov,“ 
dodal. 

Skorší termín 
Termín festivalu sa oproti predošlým dvom ročníkom presunul z konca leta na jeho začiatok. 
„Festival živých sôch v Spišskej Novej Vsi nám počas predchádzajúcich dvoch ročníkov ukázal, že je to 

jedno z najlepších podujatí, aké počas roka v našom kraji sú. Fascinujúce umenie živých sôch si prichádzajú 
pozrieť domáci aj zahraniční návštevníci, čím získava nadregionálny rozmer,“ povedal predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Živé sochy v mobile 
Novinkou tohto roka bola aj mobilná aplikácia. Bol to akýsi sprievodca, ktorý návštevníkovi umožnil nájsť 

jednotlivé sochy na námestí a predstavil mu samotné historické osobnosti, ktoré znázorňovali. Aplikácia bola 



dostupná v slovenskom a anglickom jazyku. Festival Živé sochy opäť spestril ulice námestia v Spišskej Novej 
Vsi. 

(ĽP, TASR) 
Živé sochy napĺňajú originálnym spôsobom edukačné poslanie. Sú živou encyklopédiou svetových aj našich 

dejín, približujú tisíckam návštevníkov našu minulosť a historický odkaz vedcov, umelcov, dejateľov. 
PAVOL BEČARIK PRIMÁTOR MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

[Späť na obsah] 

 
 

16. ANTONI A MAJERČÁK IDÚ DO PRIEVIDZE 
[02.07.2019; Hornonitrianske noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 31; Ivan Mriška] 

 
 

Novými posilami basketbalového BC Prievidza sa stali bývalí hráči Spišskej Novej Vsi Adam Antoni a Matej 

Majerčák. 
PRIEVIDZA 
Krídelník Adam Antoni oslávil vo februári 24 rokov, je vysoký 191 centimetrov a v predchádzajúcej sezóne si 

pripísal v priemere 7,7 bodu a 2,4 doskoku na zápas. 
Rozohrávač Matej Majerčák meria 185 centimetrov. Napriek tomu, že má stále len 19 rokov, v Spišskej 

Novej Vsi nastupoval pravidelne v základnej zostave. V sezóne 2018/19 zaznamenal v priemere 5,4 bodu a 2,8 

asistencie na zápas. 
„Na spolupráci sme sa dohodili s mladými a talentovanými odchovancami Spišskej Novej Vsi. Osobne som 

ich sledoval už niekoľko rokov, počas ktorých ukazovali snahu a schopnosti napredovať. S hráčmi plánujeme 
pracovať v dlhodobejšom horizonte, čo potvrdzujú aj ich zmluvy. S Adamom Antonim sme sa dohodli na 
dvojročnej a s Matejom Majerčákom na trojročnej spolupráci. Obaja majú kvalitu, aby odohrali určitú minutáž v 
zápasoch a pomohli nám k čo najlepším tímovým výkonom. Vítam ich v Prievidzi a teším sa ďalšiu spoluprácu,“ 
vyjadril sa na adresu nových posíl generálny manažér BC Prievidza Marko Batina. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. CEZ VIRTUÁLNU REALITU SPLAVOVALI ŽIACI AJ RIEKU 
[02.07.2019; Turčianske noviny; NAPÍSALI NÁM/ INZERCIA; s. 15; (R)] 

 
 

Zaujímavý výlet plný zážitkov absolvovali školáci zo Sučian nielen v digitálnej galérii, ale aj v ZOO. 
SUČANY Žiaci 5. A a 5. B zo Základnej školy v Sučanoch sa zapojili do súťaže Jarná očista je tu, pomôžme 

spolu vyčistiť okolie, ktorú organizovala Digitálna galéria v Poliankove. 
Za pomoci spolužiakov, rodičov, starých rodičov či kamarátov vyzbierali na internete najviac „lajkov“, a tak ich 

fotografia vyhrala už spomínanú súťaž. 
Zaslúžili si preto zaujímavý výlet, na ktorý sa vybrali vlakom. 
V Poprade na nich už čakal úžasný autobus, ktorý vozí aj hokejistov, a deti doviezol do prvého cieľa - 

Poliankova. Je to digitálna galéria, ktorá je unikátom v strednej Európe. Mohli si tam vyskúšať virtuálnu realitu, 
vidieť rôzne 3D projekcie, tieňohru. 

Vďaka týmto technológiám mohli napríklad žiaci zistiť, aký je to pocit splaviť dravú rieku, prejsť cez Severný 
pól, objaviť nedostupné miesta jaskyne Domica či stáť na najvyššom vodopáde sveta. 

Veľmi sa im páčili aj obrazy, ktoré na pár minút ožili. 
Výhru si všetci poriadne užili a z Poliankova si odniesli veľa zážitkov. 
Tam sa ale ich výlet nekončil, pretože školáci pokračovali do Spišskej Novej Vsi, kde navštívili najmladšiu a 

najmenšiu slovenskú ZOO. Tá práve v tomto roku oslavuje 30 rokov. Videli mnoho zvierat, na chvíľu sa ocitli na 
Madagaskare plnom lemurov a nakŕmiť mohli kozy aj kačky. 

Potom nasledovala prechádzka do centra, kde v Múzeu Spiša mali výstavu s názvom Múdro sporiť a rozumne 
míňať. Lektorka im na interaktívnych prostrediach hravými metódami priblížia finančnú problematiku. Súčasťou 
výstavy bol bankomat na loptičkové peniaze, kvíz na úrok či chodba rozhodnutí. 

Zážitok mali sučianski školáci aj cestou domov. Absolvovali ju v osobnom vlaku a počas 140 minút zastavili na 
24 zástavkách. 

archív ZŠ Sučany 
[Späť na obsah] 

 
 

18. REBRÍČEK „DIER“ VEDIE VÝCHOD A JUH KRAJINY 
[02.07.2019; Noviny Východu; téma; s. 4; 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. 
—- 
Kvalita života 
Zdravie 
Kvalitného pracovného 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 
—- 
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] 

 
 

19. Dostal brutálnu bitku 
[02.07.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: “Deti sa pobili na detskom ihrisku. Výsledkom bola hospitalizácia v nemocnici, 
strach o oko a vážne poranenie hlavy. Trinásťročný chlapec dostal poriadnu nakladačku od rovesníkov v 
Kluknave. Za všetko môže buchnutie po zadku.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Surová bitka sa podľa Klukavčanov odohrala v centre dediny pri tomto detskom 
ihrisku. Žiak základnej školy Miro po nej skončil s vážnymi poraneniami v nemocnici. Úder, kopance a skákanie 
po hlave si zaslúžil iba preto, že priateľku bývalého kamaráta udrel po zadku. Útočníci boli Mirovi rovesníci. S 13-
ročným podozrivým Bohdanom sme sa rozprávali mimo kamery pre jeho nízky vek. Priznal, že Mirovi vrazil do 
tváre päsťou. Tvrdil nám, že zvyšok útoku už viedol jeho kamarát Erik. Matka dobitého chlapca sa s nami 
rozprávať nechcela.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: "Došlo k fyzickému útoku na životne dôležité orgány maloletej 
osoby. Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej 
Novej Vsi." 

Matúš Gavlák: “Krompašan Bohdan nám tiež tvrdil, že sa im Miro vyhrážal s nožom, ktorý nevideli a na detské 
ihrisko prišiel vyzbrojený palicou. Miro skončil s vážne poranenou hlavou v krompašskej nemocnici. Po 
Krompachoch sa povráva, že mal mať opuch mozgu. Aký je jeho skutočný stav, sme sa v nemocnici 
nedozvedeli.” 

Iveta Chreneková, hovorkyňa siete nemocníc (text v obraze): “Informácie tohto typu nie je možné vzhľadom 
na pravidlá GDPR poskytovať.” 

Lenka Ivanová: “Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel poškodený maloletý chlapec zranenia s doposiaľ 
presne nešpecifikovanom dĺžkou práceneschopnosti.” 

Matúš Gavlák: “Policajný vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie za ublíženie na zdraví v štádiu pokusu ťažkej 
ujmy a za výtržníctvo. Verzii o 2 útočníkoch nasvedčuje aj policajná správa.” 

Lenka Ivanová: “Podozrivé osoby boli stotožnené, avšak bližšie informácie k tomuto prípadu nateraz 
poskytovať nebudeme.” 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Odvezte sa na Pohodu 2019 festivalovými vlakmi 
[02.07.2019; touchit.sk; Tlačové správy; 18:45; redakcia touchIT] 

 
https://touchit.sk/odvezte-sa-na-pohodu-2019-festivalovymi-vlakmi/242747 

 
 

ZSSK vypraví pre návštevníkov festivalu štyri mimoriadne vlaky. Pri ceste pohodovými vlakmi šetríte nielen 
životné prostredie, ale aj svoju peňaženku. V špeciálnom vlaku z Košíc do Trenčína atmosféru naštartuje dídžej 

Dvojnásobný víťaz European Festival Awards 2018, 149 koncertov v podaní umelcov z 28 krajín, elektronika, 
rap, world music, reggae, punk aj klasická hudba, 340 dobrovoľníkov, 1 500 brigádnikov a 30 000 návštevníkov – 
taká bola Pohoda 2018. Tohtoročný 23. ročník multižánrového umeleckého festivalu sa uskutoční v dňoch 11. – 
13. júla 2019 a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ako ekologický dopravca Pohody bude opäť pri tom. 

ZSSK vypraví vo štvrtok 11. júla 2019 dva festivalové rýchliky (jeden z Košíc, druhý z Bratislavy), ktoré sú 
aktuálne obsadené na cca 65 %. V nedeľu 14. júla 2019 pôjdu z Trenčína opäť dva vlaky. Kapacita predstavuje 
350 miest, pričom miesta na sedenie sú garantované a sedenie je voľné. Nástup bude koordinovaný a v čase 
príchodu mimoriadnych rýchlikov bude na trenčianske letisko posilnená kyvadlová doprava. (Rovnaký systém 
platí aj v nedeľu pri odchode z festivalu). Spiatočný lístok do Trenčína na festivalový vlak z Košíc a Kysaku stojí 
14,90 €, z Popradu-Tatier a Spišskej Novej Vsi je to 12,90 €, z Liptovského Mikuláša je cena 10,90 € a z 

Bratislavy je to 9,90 €. Cestovné lístky si môžete zakúpiť cez e-shop Pohoda festivalu. (Lístky platia iba na 
špeciálne festivalové vlaky.) 

Cestovať na Pohodu 2019 festivalovými vlakmi sa naozaj oplatí – a to nielen z finančného, ale aj z 
environmentálneho hľadiska. V porovnaní s obyčajným cestovným totiž na lístku do pohodových rýchlikov môžete 
usporiť od 20 do 47 % z bežnej ceny. Zároveň sa však zodpovedne správate i k životnému prostrediu. Ak 
vymeníte auto za vlak, jedna osoba pri ceste z Bratislavy do Trenčína a späť ušetrí 22,2 kg oxidu uhličitého 

https://touchit.sk/odvezte-sa-na-pohodu-2019-festivalovymi-vlakmi/242747


(CO2). Na trati Košice – Trenčín – Košice je úspora dokonca viac ako dvojnásobná – jeden človek ušetrí až 57,6 
kg CO2. A to pri takom počte návštevníkov, ktorí sa na podujatí každý rok zúčastňujú, skutočne nie je 
zanedbateľné množstvo. 

„Byť národným dopravcom nesie so sebou veľkú mieru zodpovednosti, preto je pre mňa veľkou cťou, že 
ZSSK je už šiestykrát ekologickým dopravným partnerom Pohody. Som naozaj hrdý, že spoločne s organizátormi 
podujatia si uvedomujeme hodnotu našej planéty a spoločne prispievame k šetreniu životného prostredia. Prajem 
všetkým návštevníkom, aby si tento festival plný hudby, umenia, besied a stretnutí naplno užili a načerpali z neho 
energiu minimálne do nasledujúceho ročníka,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny 
riaditeľ ZSSK. 

Počas druhého júlového víkendu poctia letisko v Trenčíne svojou návštevou slovenskí aj zahraniční umelci i 
hviezdy svetového formátu. Na Pohode 2019 vystúpia napríklad britský spevák a jeden z najznámejších hlasov v 
histórii Liam Gallagher, americká hip-hopová legenda The Roots, izraelská kapela Lola Marsh, raperi Tono S. a 
Vec s projektom Ultrazvuk, Ventolin – one-man-krabičkový band a elektronický producent z Česka, slovenské 
kapely Modré hory, Korben Dallas aj Slobodná Európa, Rudo Danihel alias Čavalenky, ktorý rapuje po záhorácky, 
a mnoho ďalších. Chýbať nebudú, samozrejme, ani rôzne prednášky alebo besedy so zaujímavými hosťami, 
roller či silent disco, stánky neziskových organizácií i všelijakých predajcov, živé vysielanie rádia FM a podobne. 

Hudobných nadšencov v mimoriadnom vlaku z Košíc bude počas celej cesty v párty vozni zabávať dídžej. Aj 
ZSSK si však pre návštevníkov pripravila množstvo zaujímavých ponúk. Tí, čo na festival pôjdu pohodovými 
vlakmi, získajú od ZSSK klobúk a batoh. Vďaka ekologickému festivalovému vláčiku sa ľahko a rýchlo dostanete 
kamkoľvek v rámci areálu trenčianskeho letiska, pričom na piatich zastávkach (Bratislava, Trnava, Žilina, Poprad, 
Košice) nebudú chýbať retro sedačky. V stánku národného dopravcu si pohodlne a jednoducho zakúpite 
cestovné lístky i miestenky, dozviete sa všetko o nákupe cez e-shop a mobilnú aplikáciu Ideme vlakom aj o 
cestovaní v rámci Slovenska i zahraničia alebo si môžete oddýchnuť v pohodlných tulivakoch v chill-out zóne. 

Cestovné poriadky festivalových vlakovštvrtok 11. júla 2019stanicanedeľa 14. júla 
2019príchododchodpríchododchod 09:00Košice16:40 09:1209:14Kysak16:2716:2909:5409:56Spišská Nová 
Ves15:4615:4810:1310:15Poprad-Tatry15:2715:2910:5911:01Liptovský Mikuláš14:3914:4113:00 Trenčín12:40 

štvrtok 11. júla 2019stanicanedeľa 14. júla 2019príchododchodpríchododchod 13:25Bratislava hl. st.12:47 
14:45 Trenčín 11:30 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Východ Slovenska opäť zbičoval intenzívny dážď s krupobitím: Autentické 

zábery budete sledovať v nemom úžase 
[02.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 17:45; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/857727/vychod-slovenska-opat-zbicoval-intenzivny-dazd-s-krupobitim-
autenticke-zabery-budete-sledovat-v-nemom-uzase/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Hasiči aktuálne odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami a niektorými časťami 

východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. 
Odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. Ako pre TASR povedal operačný dôstojník 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, momentálne sú na šiestich 
miestach, dokopy mali 22 výjazdov. 

"Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších 
výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach," spresnil s tým, že 

vážnejšie zásahy neevidujú. 
Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 

lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

Foto: 
V Košiciach opäť padali krúpy. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Hasiči mali plné ruky práce, nielen Košice zasiahlo krupobitie 
[02.07.2019; ta3.com; Slovensko; 17:45; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1158925/hasici-mali-plne-ruky-prace-nielen-kosice-zasiahlo-krupobitie.html 

https://www.cas.sk/clanok/857727/vychod-slovenska-opat-zbicoval-intenzivny-dazd-s-krupobitim-autenticke-zabery-budete-sledovat-v-nemom-uzase/
https://www.cas.sk/clanok/857727/vychod-slovenska-opat-zbicoval-intenzivny-dazd-s-krupobitim-autenticke-zabery-budete-sledovat-v-nemom-uzase/
https://www.ta3.com/clanok/1158925/hasici-mali-plne-ruky-prace-nielen-kosice-zasiahlo-krupobitie.html


 
 

Hasiči odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami a niektorými časťami 
východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 

Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, 
momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 výjazdov. „Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich 
konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli 
v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ spresnil s tým, že vážnejšie zásahy neevidujú. 

Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok 27. 6. Vtedy dosahovali krúpy lokálne 
priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Hasiči majú plné ruky práce, nielen Košice zasiahlo krupobitie 
[02.07.2019; ta3.com; Slovensko; 17:45; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1158925/hasici-maju-plne-ruky-prace-nielen-kosice-zasiahlo-krupobitie.html 

 
 

Hasiči odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami a niektorými časťami 
východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 

Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, 
momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 výjazdov. „Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich 
konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli 
v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ spresnil s tým, že vážnejšie zásahy neevidujú. 

Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok 27. 6. Vtedy dosahovali krúpy lokálne 
priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Košicami sa prehnala krátka, ale intenzívna búrka. V niektorých častiach 

opäť padali krúpy, VIDEO 
[02.07.2019; dnes24.sk; Regionálny spravodajský portál; 17:36; kosice.dnes24.sk] 

 
https://www.dnes24.sk/kratka-a-intenzivna-burka-sa-prehnala-kosicami-v-niektorych-castiach-opat-
priniesla-krupy-video-334944 

 
 

Predpoveď sa meteorológom vyplnila. V utorok 2. júla sa nad Košicami prehnala silná a výdatná búrka. A 
“pohádzala” na mesto aj krúpy. 

Intenzívna búrka opäť zasiahla mesto Košice. Bola sprevádzaná prívalovými zrážkami, silným nárazovým 
vetrom a krúpami. K moci sa dnes dostal studený front, ktorý včera priniesol búrky na severozápad a dnes 
zasiahol predovšetkým východ a juh. 

„Búrky sa začali formovať v oblasti Gemera a postúpili najmä nad severnú časť mesta. V oblasti Košíc sa 
vyskytla supercelárna búrka. Vo viacerých častiach mesta Košice sa vyskytla búrka, ktorá bola sprevádzaná 
silným nárazovým vetrom a krupobitím. Najväčšie krúpy dosahovali priemer 2 cm,“ informuje imeteo.sk. 

Problémy v Košiciach spôsobil najmä prívalový dážď, ktorý zaplavil niekoľko ciest a ulíc. Problémy mali najmä 
šoféri v okolí Jumba alebo na ulici Palackého, kde voda siahala do výšky až niekoľkých centimetrov. 

Ľadové krúpy, tak ako pred pár dňami, sa za krátky čas stihli opäť prejaviť v plnej sile. Búrka v niektorých 
častiach mesta trvala síce len necelú hodinu, ale opäť bola pustošivá. V niektorých mestských častiach (napr. na 
KVP) zaznamenali obyvatelia aj krátky výpadok elektrickej energie. 

Výstraha 1. stupňa pred búrkami a niekde aj krúpami platí pre celý Košický kraj až do 20:00 hodiny. 
Aktualizované 17:30: Hasiči aktuálne odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami 

a niektorými časťami východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne spadnuté stromy 
a odčerpávajú vodu. 

ko pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v 
Košiciach, momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 výjazdov. 

https://www.ta3.com/clanok/1158925/hasici-maju-plne-ruky-prace-nielen-kosice-zasiahlo-krupobitie.html
https://www.dnes24.sk/kratka-a-intenzivna-burka-sa-prehnala-kosicami-v-niektorych-castiach-opat-priniesla-krupy-video-334944
https://www.dnes24.sk/kratka-a-intenzivna-burka-sa-prehnala-kosicami-v-niektorych-castiach-opat-priniesla-krupy-video-334944


"Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších 
výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ spresnil s tým, že 

vážnejšie zásahy neevidujú. 
Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 

lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

Pozrite si vo videu búrku, ktorá sa prehnala Košicami 2. júla. 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

25. V Košiciach opäť padali krúpy 
[02.07.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 17:14; KOŠICE/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1970210 

 
 

Hasiči odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 
Galéria 
3 
Hasiči odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami a niektorými časťami 

východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 
Ako povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach, momentálne sú na šiestich 

miestach, dokopy mali 22 výjazdov. 
„Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších 

výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach," spresnil s tým, že 

vážnejšie zásahy neevidujú. 
Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 

lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

Zdieľať článok 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Založil cestovateľský portál: Turistov pribúda a dopláca na to príroda aj 

miestni ľudia 
[02.07.2019; tvnoviny.sk; Exkluzívne; 09:35; BRATISLAVA/Katarína Kišová] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1970158 

 
 

Aj na Slovensku môžete prežiť dobrú dovolenku. Cestovateľ odporúča Liptov a kúpele v Podhájskej. 
Peter Kóša pochádza zo Spišskej Novej Vsi a po strednej škole odišiel študovať do Brna. Počas školy začal 

podnikať v cestovnom ruchu a dnes vedie cestovateľský portál, ktorý sprostredkúva pobyty. 
V rozhovore hovorí, prečo sa oplatí investovať do cestovania, ako ničí turizmus mestá a prírodu a aké 

dovolenky preferujú Slováci. 
Založili ste cestovateľský portál. Rád cestujete? 
Veľmi rád. Cestovanie je moje hobby, pochádzam z cestovateľskej rodiny, takže cestujeme od malička. 

Paradoxne, nemohol som cestovať, keď sme rozbiehali firmu Slevoking, neskôr premenovnú na Travelking. 
Začínali sme ako zľavový cestovateľský portál, teraz sme už “len” cestovateľský portál. 

Ktorá krajina vás najviac zaujala? 
Mám veľmi pozitívny vzťah k dvom typom krajín - k horským a východným kultúram. Z horských mám veľmi 

rád Nórsko a Nový Zéland. Aj kvôli prírodne, ale aj ľudskej mentalite. Páči sa mi, ako sa ľudia správajú k sebe a k 
prírode. Z východných kultúr mi učarovala Srí Lanka. Ľudia sú tam srdeční a dobrí. 

Povedali ste, že cestujete od malička. Je krajina, ktorú ste nenavštívili? 
Áno a je ich ešte dosť. Najbližší cieľ sú Himaláje. Rád by som sa pozrel do Mjanmarska alebo Bhutánu. S 

manželkou sme si povedali, že kým nemáme vlastnú rodinu, budeme cestovať do ďalekých krajín. 
Čo si profesionálny cestovateľ všíma, keď je na dovolenke v neznámej krajine? 

http://www.tvnoviny.sk/a/1970210
http://www.tvnoviny.sk/a/1970158


Myslím si, že ja nie som typický turista. Väčšinou cestujem na vlastnú päsť, stopom do neznámych krajín. 
Láka ma neobjavená krajina a príroda. Chodím do miest, kde je málo ľudí, kde môžem byť sám a kde je to trošku 
dobrodružné. 

Čo hľadá váš bežný slovenský zákazník? 
Väčšinou dovolenku na krátky pobyt. Buď sú to rodiny s deťmi, alebo mladí, ale máme aj veľa dôchodcov. 

Zaujíma ich v prvom rade pomer ceny a výkonu. My sme filter, teda akýsi vyhľadávač zaujímavých pobytov. 
Všetko, čo publikujeme, overíme osobne. Máme aj vlastných fotografov, ktorí destinácie navštívia a pofotia aj 
hotely. Do určitej miery sa snažíme inšpirovať nerozhodnutých zákazníkov. Ľudia sa tiež rozhodujú podľa 
vzdialenosti. Čím je teplejšie, tým cestujú ďalej a na dlhšie obdobie. Čím je chladnejšie, cestujú bližšie a na krátke 
obdobie. Väčšinou sú to výlety na dva-tri dni, maximálne do hodiny cesty. 

Cestovanie sa stáva pomerne bežným koníčkom mladých ľudí. Môžu si ho dovoliť obyčajní ľudia? 
Aktuálne žijeme v dobe, keď sa máme najlepšie v ľudských dejinách. Obyčajní ľudia si toho môžu dovoliť 

pomerne veľa. Je to už na každom, čo sa rozhodne so svojimi zdrojmi urobiť. Ja ľudí podporujem v tom, aby ich 
investovali do cestovania a vzdelania. Toto sú dve hodnoty, do ktorých sa podľa mňa oplatí investovať vždy. A 
myslím, že sa to aj deje, pretože naši zákazníci sú z nižšej strednej a strednej triedy. Ľudia cestujú a každým 
rokom cestujú viac a viac. 

Dnes je na trhu pomerne veľa portálov ponúkajúcich rôzne pobyty a dovolenky. V čom sa odlišujú od 
cestoviek? 

Na trhu sú ešte aj rezervačné portály, to je ďalšia kategória. Cestovateľské portály stoja niekde uprostred. 
Cestovka nie je sprostredkovateľ, ale vytvára vlastný produkt. Typický produkt cestovky je zájazd. My 
sprostredkuvávame ubytovanie v nejakej destinácii. Cestovky väčšinou fungujú offline, je tam málo inovácii. 
Väčšinou ľudia hľadajú dovolenku na oddych. My fungujeme online a sledujeme trendy a hlavne sme zameraní 
na rýchle nákupy. 

Rýchle nákupy? 
Ľudia nám najviac nakupujú po večeroch a cez obedné pauzy. Z roka na rok stúpa počet objednaných 

pobytov cez mobily. Takže, nás typický zákazník si večer po práci pozrie na mobile ponuku a pár klikmi si 
zarezervuje dovolenku. Ak ide človek na dovolenku cez cestovku, zvyčajne tam musí ísť osobne, pozrieť si 
katológ a spolu s pracovníkom agentúry si všetko vybaviť. Zaujímavým faktom je aj to, že väčšina zákazníkov sú 
ženy. Cestujú väčšinou s niekým, najmä partnerom, ale ženy sú tie, ktoré to vybavujú a rezervujú. 

O českých a slovenských turistoch zvyknú kolovať vtipy, že sú príliš šetrní a nosia si na dovolenku jedlo z 
domu. Platí to stále? 

Ja si skôr myslím, že táto predstava platí v každej krajine, keď v rámci nej cestuje národ z danej krajiny alebo 
do nej cestuje chudobnejší národ. Nikdy som nepočul od maďarského hoteliera, že Slovák alebo Čech má návyk, 
že chce za málo peňazí veľa muziky. Naopak, vravia, že Slováci sú lepší klienti ako maďarskí. Ak by ste sa 
spýtali nemeckých hotelierov na nemeckých turistov, tak to o nich asi povedia tiež. 

Už dlhšie sa upozorňuje, že mestá ako Benátky, Paríž či Barcelona sú zničené turizmom. Vy by ste tieto 
mestá odporučili na dovolenku? 

Ja takéto destinácie ani nevyhľadávam. Tieto mestá nemajú už kapacity a nedokážu poskytnúť výhodné 
pobyty. 

Sú príliš drahé? 
Sú rozhodne výrazne drahšie ako štandardná dovolenka na Slovensku. Nemusíme ísť ani ďaleko, stačí sa 

pozrieť na Prahu. Praha má najviac ubytovacích kapacít na jedného obyvateľa, ale tá cena je suverénne jedna z 
najvyšších. Praha je prebookovaná. 

Samotní obyvatelia Prahy sa sťažujú na prehnane vysoké ceny bývania v dôsledku turizmu. Znamená to, že 
turizmus dokáže zničiť mesto? 

Áno. Je potrebné robiť turizmus s mierou. Jeden z mojich snov, ktorý som vám spomínal, Bhután, zaviedol 
obmedzenia pre turistov. Dbajú o zachovanie ich životného prostredia a kultúry. Zaviedli kvóty na turistov. Každý 
turista dostáva sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas pobytu a má pod kontrolou, kam turista ide. Je to relatívne 
drahé. Deň tam stojí 250 dolárov. Ale časť peňazí ide do fondu zameraného na ekológiu a ochranu prírody. 

Mám pocit, že v súčasnosti je trend cestovať do juhovýchodnej Ázie, najmä do Vietnamu, Kambodže, na Srí 
Lanku. Čím je spôsobený nárast turistov do tejto lokality? 

V prvom rade žijeme v slobode a môžeme vycestovať kamkoľvek. Plus, letenky sú veľmi cenovo prístupné. 
Mňa samého táto oblasť veľmi láka. Cestovaním sa mi rozširuje nadhľad, inak vnímam geopolitickú situáciu a 
podobne. Ale druhý rozmer je ekologický. Človek najviac znečisťuje životné prostredie tým, keď letí lietadlom na 
dlhé vzdialenosti. Mám v sebe vnútorný boj. Keby ste sa ma spýtali, či tieto krajiny odporúčam, tak sám neviem, 
čo povedať. 

Ale plánujete ísť na Srí Lanku. Čím je táto oblasť taká lákavá? 
Ako som spomínal, je tam lacno a zároveň bezpečne. Prví cestovalia pred rokmi odtiaľ priniesli pekné fotky, 

zapáčilo sa nám to, ale ešte sme sa báli. Dnes je v týchto krajinách relatívne pokojná a bezpečná situácia aj pre 
bežných turistov. A zároveň príroda a mestá sú stále nedotknuté turizmom. 

Čo sa týka Slovenska, čo by mali podľa vás ľudia navštíviť? 
Závisí od toho, či ide o rodinu, mladých či o dôchodcov. Ale jednoznačne odporúčam Liptov. Ja tam chodím 

veľmi rád. Majú veľa ubytovacích zariadení, pretože v zime je tam veľa návštevníkov, ktorí sa chodia lyžovať. V 
lete je to vyprázdnené, takže aj ceny sú prijateľné. V Tatrách sú ľudia viac koncentrovaní na jednom mieste, na 
Liptove sú ľudia rozstrúsení a je tam väčší pokoj. 

Seniorom odporúčam Podhájsku, Veľký Meder a Dunajskú Stredu. Kúpele v týchto mestách radi navštevujú 
Slováci aj Česi. Sú tam dobré a cenovo prístupné služby a voda v kúpeľoch má liečivé účinky. 



Poznáme dobre svoju krajinu? 
Ja sám ju spoznal, až keď som začal v rámci podnikania cestovať po hoteloch. Na Slovensku je veľmi veľa 

miest, ktoré môžeme objavovať. Či už sú to lokality, ktoré som spomenul, ale aj krásne mestá ako Banská 
Štiavnica či Vlkolínec. Tieto mestá majú genius loci. 

Aj v Banskej Štiavnici sa už otvorila téma, či neprekročil turizmus znesiteľnú mieru. 
Myslím si, že v každom zaujímavom meste k tejto debate dôjde. Ja som túžil ísť na Island a pozrel som si, ako 

tam rastie krivka turizmu a za posledných päť rokov vzrástla veľmi výrazne. A poznačilo to už aj prírodu. Už nie je 
nedotknutá. Je to problém všade na svete. Počet ľudí stúpa, ekonomická úroveň stúpa, lenže počet zaujímavých 
miest sa nezvyšuje. Je to údel našej generácie, zamyslieť sa nad tým, ako nezničiť našu prírodu a kultúru. 

Aký vplyv na cestovanie majú sociálne siete? 
Sú influenceri, ktorí dávajú fotky z cestovania a ľudia ich nasledujú. Tiež sú populárne cestovateľské blogy, 

ktoré slúžia ako inšpirácia. Sú často spoľahlivejšie a aktuálnejšie ako bedekre. Ja sám si čítam blogy, keď niekam 
vycestujem. 

Žijete momentálne v Česku. Plánujete sa niekedy vrátiť na Slovensko? 
Nad touto otázkou premýšľam často. Do Česka som išiel po strednej škole. Je tam vyššia úroveň vzdelania a 

ostal som tam kvôli podnikaniu. Podnikať v Česku mi prišlo jednoduché. Ľahko tam nájdete partnerov a aj vzťahy 
so štátnymi inštitúciami sú dobré. Zároveň nemáte pocit, že vaše dane idú do čiernej diery. Ale stále som Slovák 
a na Slovensku mi záleží. 

Mám to tu rád, mám tu korene a aktuálne som v stave, že sa snažím Slovensko podporovať, ako viem. Keď si 
mám vybrať, či podporím českú charitu alebo slovenskú, tak si vyberiem slovenskú. Ak si môžem vybrať, či 
pôjdem na dovolenku v Česku či na Slovensku, tak na Slovensku. Vždy sa snažím ísť voliť, lebo chcem 
ovplyvňovať veci verejné. 

Máme na Slovensku dobré podmienky na podnikanie? 
Ja by som povedal, že problém Slovenska začína už vo vzdelaní. Dôsledkom nízkej urovne vzdelania nám 

ľudia odchádzajú už po strednej škole. Z môjho okolia všetci najlepší študenti odišli do Česka, Rakúska či do 
Británie. Ľudský kapitál je pritom to najdôležitejšie, čo krajina môže mať. A to nám odchádza. Tí, čo tu ostávajú 
majú nejaké podmienky. Aby boli oni motivovaní niečo zmeniť, potrebujú vzory. Donedávna ich nemali, ale mení 
sa to k lepšiemu. 

Som pozitívne naladení. Máme šancu sa zmeniť a naladiť sa na správny smer. Verím, že vláda začne viac 
dbať o vzdelanie a keď budeme mať lepšie vzdelanie, nebude musieť odchádzať toľko ľudí. A možno sa aj 
niektorí začnú vracať. Potom budeme slobodná, liberálna a demokratická krajina. 

Zdieľať článok 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Kúpaliská a vodné plochy Slovenska: Kde je vhodné sa kúpať a ktorým sa 

naopak vyhnúť? 
[02.07.2019; style.hnonline.sk; Cestovanie; 09:33; ip] 

 
https://style.hnonline.sk/cestovanie/1967856-kupaliska-a-vodne-plochy-slovenska-kde-je-vhodne-sa-
kupat-a-ktorym-sa-naopak-vyhnut 

 
 

Aktuálny stav prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019. 
Úrad verejného zdravotníctva vydal správu o stave vodných plôch a kúplísk na Slovensku. V rámci nej 

uvádza, ktoré z nich sú vhodné na kúpanie a ktoré naopak prešli kontrolou s negatívnymi výsledkami. Prinášame 
vám prehľad vodných plôch na území Slovenska, ktoré sú (na základe odberov vzoriek) vyhovujúce z hľadiska 
kvality vody na kúpanie. 

Celkovo ide o 13 prírodných kúpalísk a prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, 
rozdelené sú podľa jednotlivých krajov: 

Bratislavský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce - Candell, 

Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská. 
Trnavský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): RO Kunovská priehrada Sobotište 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, 

Štrkovisko Gbely Adamov 
Trenčiansky kraj 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom 
Nitriansky kraj 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): APÁLI - mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové 

jazero Kava, VN Duchonka 

https://style.hnonline.sk/cestovanie/1967856-kupaliska-a-vodne-plochy-slovenska-kde-je-vhodne-sa-kupat-a-ktorym-sa-naopak-vyhnut
https://style.hnonline.sk/cestovanie/1967856-kupaliska-a-vodne-plochy-slovenska-kde-je-vhodne-sa-kupat-a-ktorym-sa-naopak-vyhnut


Žilinský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Liptovská Mara - Liptovský Trnovec 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): VD Orava - ATC JAMI, VD Orava - ATC Slanica, VD 

Orava - Nábrežie - Námestovo, VD Orava - ATC Prístav, VD Orava - ATC Stará Hora 
Banskobystrický kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko - jazero v Banskej Bystrici, Ružiná pri 

obci Divín, Zelená voda - Kurinec, Teplý Vrch - Pláž Drieňok, Teplý Vrch - Pláž ORMET 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske jazero, Veľké 

Kolpašské jazero, Veľké Richňavské jazero, Vindšachtské jazero 
Prešovský kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Delňa, Veľká Domaša - Tíšava 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Rybník Chlmec, Laborec Humenné, Rybníky 

Slovenská Volová 
Košický kraj 
Prírodné kúpaliská (s organizovanou rekreáciou): Vinianske jazero 
Prírodné vodné plochy (s neorganizovanou rekreáciou): Plážové kúpalisko JAZERO, Pod Bukovcom, Ružín - 

Košice, Palcmanská Maša, Ružín, Ružín - prítoky, Turzovské jazero, Jazero Úhorná 
Výsledky kvality vody na kúpanie nie sú k dispozícií na prírodných vodných plochách VN Dubník I., VN 

Kanianka a VN Nitrianske Rudno, takisto sa to týka aj Lipoviny - Bátovce. 
Kde sa už môžeme okúpať? 
Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 148 kúpalísk a 504 bazénov. Dovolenkári si už môžu 

oddýchnuť a zrekreovať sa vo Wellness centre Patince, Penzióne Lagáň v Radave, Zámockej záhrada v 
Hlohovci, umelom kúpalisku Červená hviezda v Košiciach, TK Retro Thermal Diakovce a na kúpalisku Detva. 

V závislosti od počasia sú v prevádzke kúpaliská v okresoch Martin a Turčianske Teplice aj Biokúpalisko 
Resort - Levočská Dolina. Dnes sa uvádza do prevádzky Zemplínska Šírava - Medvedia hora a Zemplínska 
Šírava - Hôrka, LK Mesta Vranov nad Topľou, nekrytý bazén pri hoteli Eurobus, Zemplínska Šírava, neplavecký 
nadzemný vonkajší bazén pri Hoteli Biela Medvedica, Bystrá, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, Verejné kúpalisko 
v Jasení a LK Podbrezová. 

LK Pezinok - Sever, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno Vyhne, LK Spišská Nová Ves, Zbojnička 

Rača, Letné TK “Izabela” vo Vyšných Ružbachoch, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava. 
Do prevádzky by mal byť uvedený aj bazén B3 na TK Sládkovičovo, TK Stráňavy, Kúpalisko Kežmarok, 

Kúpalisko Aquaspa Gánovce aj Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany. Mnohé z prevádzok podľa Úradu verejného 
zdravotníctva ešte čakajú na schválenie žiadostí o povolenie. 

Zhoršená kvalita vody 
Zhoršená mikrobiologická kvalita vody na kúpanie bola zistená na základe ostatných odberov v bazénoch 

kúpalísk Kúpalisko Remata a TK Komárno. Prevádzkovatelia kúpalísk zabezpečili v zariadeniach vykonanie 
nápravných opatrení a boli vykonané opakované odbery vzoriek vody. 

Opakovaný odber vzoriek vody bol vykonaný z výplavového a nerezového bazéna v ThermalPark NITRAVA, 
kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúca mikrobiologická kvalita vody na 
kúpanie. Výsledky laboratórnych rozborov vôd nie sú zatiaľ k dispozícii. 

Umelé kúpaliská mimo prevádzky 
dva bazény v krytej hale na TK I Štúrovo z dôvodu vysokých vonkajších teplôt 
bazén B16 (Fun sport lazy river) v Aquathermal Senec 
detský bazén na Biokúpalisku BOROVICA a LK Modra 
vonkajšie tobogány a plavecký bazén v THERMALPARK DS 
O uvedenie kúpaliska do prevádzky zatiaľ nepožiadali prevádzkovatelia: Biobazén Oravský Háj; Kúpalisko 

Vlachovo; Veronika Gemerská Hôrka; Dobrá Voda; LÁŽO - PLÁŽO, Žilina; Kúpalisko Neresnica; Biokúpalisko Tri 
vody; Hotel Severka; LK Hermanovce; Nekryté LK Malé Raškovce 59; Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, 
Zemplínska Šírava; LK Zlaté Moravce; LK Dubnica nad Váhom; LK Košeca; LK Lipany. 

*Informácie poskytol Úrad verejného zdravotníctva SR a Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. 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] 

 
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) 

https://sport.aktuality.sk/c/403305/do-volejbalovej-extraligy-sa-neprihlasili-zeny-kezmarka-a-ani-muzsky-vitaz-baraze-revuca/
https://sport.aktuality.sk/c/403305/do-volejbalovej-extraligy-sa-neprihlasili-zeny-kezmarka-a-ani-muzsky-vitaz-baraze-revuca/


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-

COPA_AMERICA_Brazilia-Argentina_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Hasiči zasahujú pri následkoch dažďa a krupobitia 
[02.07.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/158006/hasici-zasahuju-pri-nasledkoch-dazda-a-krupobitia/ 

 
 

Hasiči odstraňujú následky po intenzívnom daždi s krupobitím v Košiciach. 
Hasiči aktuálne odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa Košicami a niektorými časťami 

východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 
Ako pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v 

Košiciach, momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 výjazdov. 
Búrka v Košiciach 2. júla 2019. Na snímke ľadové krúpy na trávniku. FOTO TASR - František Iván 
„Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších 

výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ spresnil s tým, že 

vážnejšie zásahy neevidujú. 
Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 

lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Chlapčenská bitka skončila hospitalizáciou v nemocnici. Za všetko môže 

buchnutie po zadku 
[02.07.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/453125-chlapcenska-bitka-skoncila-hospitalizaciou-v-nemocnici-za-vsetko-
moze-buchnutie-po-zadku 

 
 

KLUKNAVA / Deti sa pobili na detskom ihrisku. Výsledkom bola hospitalizácia v nemocnici, strach o oko a 
vážne poranenie hlavy. 13-ročný chlapec dostal poriadnu nakladačku od rovesníkov v Kluknave. Za všetko môže 
buchnutie po zadku. 

Surová bitka sa podľa Kluknavčanov odohrala v centre dediny pri detskom ihrisku. Žiak základnej školy Miro 
po nej skončil s vážnymi poraneniami v nemocnici. Úder, kopance a skákanie po hlave si zaslúžil iba preto, že 
priateľku bývalého kamaráta udrel po zadku. Útočníci boli Mirovi rovesníci. S 13-ročným podozrivým Bohdanom 
sa TV JOJ rozprávala mimo kamery, pre jeho nízky vek. Priznal že Mirovi vrazil do tváre päsťou. Tvrdil nám, že 
zvyšok útoku už viedol jeho kamarát Erik. Matka dobitého chlapca rozprávať nechcela. "Došlo k fyzickému útoku 
na životne dôležité orgány maloletej osoby, vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi," uviedla Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice. 

4 fotografie 
Chlapčenská bitka skončila hospitalizáciou v nemocnici. Za všetko môže buchnutie po zadku 
Krompašan Bohdan tvrdil, že sa im Miro vyhrážal s nožom, ktorý nevideli a na detské ihrisko prišiel vyzbrojený 

palicou. Miro skončil s vážne poranenou hlavou v krompašskej nemocnici. Po Krompachoch sa povráva, že mal 
mať opuch mozgu. Aký je jeho skutočný zdravotný stav sa štáb TV JOJ v nemocnici nedozvedel. “Informácie 
tohto typu nie je možné, vzhľadom na pravidlá GDPR poskytovať,” povedala Ivete Chrenekova, hovorkyňa siete 
nemocníc. “Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel poškodený maloletý chlapec zranenia s doposiaľ presne 
nešpecifikovanou dĺžkou práceneschopnosti,” doplnila Lenka Ivanová. 

Policajný vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie za ublíženie na zdraví v štádiu pokusu ťažkej ujmy a za 
výtržníctvo. Verzii o dvoch útočníkoch nasvedčuje aj policajná správa. “Podozrivé osoby boli stotožnené, avšak 
bližšie informácie k tomuto prípadu nateraz poskytovať nebudeme,” dodala Lenka Ivanová. 

Hádka o peňaženku, bitka a pád z okna je výsledok bujarej noci na jednom z bratislavských sídlisk: 
embed kód 

https://www.info.sk/sprava/158006/hasici-zasahuju-pri-nasledkoch-dazda-a-krupobitia/
https://www.noviny.sk/krimi/453125-chlapcenska-bitka-skoncila-hospitalizaciou-v-nemocnici-za-vsetko-moze-buchnutie-po-zadku
https://www.noviny.sk/krimi/453125-chlapcenska-bitka-skoncila-hospitalizaciou-v-nemocnici-za-vsetko-moze-buchnutie-po-zadku


Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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31. HASIČI SÚ V POHOTOVOSTI: Košicami sa prehnal silný dážď s krúpami 
[02.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/hasici-su-v-pohotovosti-kosicami-sa-prehnal-silny-dazd-s-krupami-cl689139.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Krátka búrka v Košiciach 2. júla 2019. Na snímke ľadové krúpy v záhrade. 
Košice 2. júla (TASR) – Hasiči aktuálne odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa 

Košicami a niektorými časťami východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne 
spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 

Ako pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v 
Košiciach, momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 výjazdov. 

„Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z doterajších 
výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ spresnil s tým, že 

vážnejšie zásahy neevidujú. 
Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 

lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

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

 
 

32. Elesett a biciklijével a fiatal kerékpáros - az esés után nem emlékezett arra, 

mi történt vele 
[02.07.2019; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/elesett-biciklijevel-fiatal-kerekparos-az-eses-utan-nem-emlekezett-arra-mi-tortent-
vele 

 
 

2019. július 2. - 10:29 | Régió 
Megsérült a Szlovák Paradicsomban egy 17 éves kerékpáros - leesett a bicikliről. A hegyimentőket egy 

szemtanú értesítette, aki látta a balesetet. 
-illusztráció- (Fotó: TASR) 
A sérült fiatalember eszméleténél volt, azonban nem emlékezett arra, hogy mi történt vele. Fej-és 

szemsérülést szenvedett, horzsolások is voltak a testén. 
Az iglói (Spišská Nová Ves) kórházba szállították, ahol rögtön ellátásban részesült. 

TASR/para 
[Späť na obsah] 

 
 

33. FOTO skazy po intenzívnej búrke: MAPA Valí sa na nás opäť! Výstraha, 

môžu padať aj krúpy 
[02.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: Windy] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1806323/FOTO-skazy-po-intenzivnej-burke–MAPA-Vali-sa-na-nas-opat–
Vystraha–mozu-padat-aj-krupy 

 
 

SLOVENSKO – Kým pondelňajší deň by sa dal označiť ako hotové peklo, večer sa niesol v znamení dažďa a 
búrok. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) pred nimi varovali 
prostredníctvom výstrah. Tie vydali i dnes. 

https://www.24hod.sk/hasici-su-v-pohotovosti-kosicami-sa-prehnal-silny-dazd-s-krupami-cl689139.html
https://parameter.sk/elesett-biciklijevel-fiatal-kerekparos-az-eses-utan-nem-emlekezett-arra-mi-tortent-vele
https://parameter.sk/elesett-biciklijevel-fiatal-kerekparos-az-eses-utan-nem-emlekezett-arra-mi-tortent-vele
https://www.topky.sk/cl/10/1806323/FOTO-skazy-po-intenzivnej-burke--MAPA-Vali-sa-na-nas-opat--Vystraha--mozu-padat-aj-krupy
https://www.topky.sk/cl/10/1806323/FOTO-skazy-po-intenzivnej-burke--MAPA-Vali-sa-na-nas-opat--Vystraha--mozu-padat-aj-krupy


Východ územia sa podľa meteorologického webu iMeteo.sk stále nachádza pred frontom, zatiaľ čo na 
severozápad a západ Slovenska v noci studený front vtiahol chladnejší vzduch. „Tu sa vzduchová hmota 
stabilizovala a dnes sa na severozápade a západe očakávajú búrky len výnimočne. Naopak, juh a východ sa 
nachádza aj naďalej v teplom a instabilnom vzduchu, v ktorom sa budú tvoriť početné búrky,“ píše portál. 

Jeho meteorológovia predpokladajú, že v južných okresoch Banskobystrického a Košického kraja sa dnes 
môžu vyskytnúť aj intenzívnejšie búrky. „V týchto oblastiach totiž budú panovať vhodné podmienky aj pre vývoj 
superciel.“ 

Meteorológovia na dnes vydali výstrahu pred búrkami, môžu padať aj krúpy 
Prvý výstražný stupeň pred búrkami nadobúda účinnosť od 12:00 do 20:00 h. Vzťahuje sa na okresy Banská 

Bystrica, Veľký Krtíš, Liptovský Mikuláš, Brezno, Zvolen, Žilina, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, 
Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Košice, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, 

Sabinov, Bardejov, Levoča, Prešov, Gelnica, Trebišov, Vranov nad Topľou, Sabinov, Svidník, Stropkov, 
Medzilaborce, Humenné, Michalovce, Snina a Sobrance. 

Zdroj: SHMÚ 
Inštitút avizuje, že je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské aktivity. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny 
dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 m/s (65 - 85 km/h),“ píše SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Dodáva, že intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody 

menšieho rozsahu. Navyše, pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých 
tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, 
podchodov, podjazdov). 

Zdroj: SHMÚ 
Búrka vyvracala stromy 
Včerajšia búrka podľa iMeteo.sk zasiahla predovšetkým Kysuce. Nebola intenzívna ani zrážkovo ani bleskovo, 

no prinášala silný nárazový vietor, ktorý prekračoval nárazy cez 60 km/h. 
Silný nárazový vietor v oblasti Považia a Kysúc vyvrátil niekoľko stromov. Tie popadali na hlavný cestný ťah 

smerom do Česka I/10. V oblasti Makova bola cesta neprejazdná. 
Stromy popadali aj na cestu medzi Veľkým Rovným a Turzovkou. Problémy sa vyskytli aj na ceste medzi 

Kysuckým Novým Mestom a Žilinou. Strom spadol aj na kostol vo Vysokej Nad Kysucou, o čom na informoval 
starosta obce. 

Na severe boli tisícky domácností bez elektriny 
Keďže stromy popadali na elektrické vedenia, tisícky domácností zostali bez dodávok elektrickej energie. Ako 

uviedla Stredoslovenská distribučná, bez elektriny k 19:30 h boli časť mesta Bytča a obce: Vysoká nad Kysucou, 
Dlhá nad Kysucou, Turzovka, Kolárovice, Čierne, Veľké Rovné, Dlhé Pole, Makov, Horný Kelčov, Čierne, 
Mestečko i Dohňany. 

Následky nepriaznivého počasia odstraňovalo takmer 230 hasičov 
Hasiči mali najviac výjazdov v Žilinskom a Trenčianskom kraji, kde pomáhali pri 15 udalostiach v každom kraji. 

„V Trnavskom kraji zasahovali pri 10 prípadoch, v Bratislavskom kraji boli vyslaní k 5 technickým udalostiam,“ 
priblížilo Prezídium Hasičského a záchranného zboru s tým, že šlo najmä o odstraňovanie popadaných stromov 
zo striech a z cestných komunikácií. V prvý júlový deň od popoludnia do dnešného rána tak zasahovalo takmer 
230 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 80 kusmi hasičskej techniky. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
Veterná smršť narobila škody aj v okrese Čadca 
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili k likvidácii následkov po veternej smršti v obci Korňa, 

okres Čadca. 
Zdroj: FB/Hasiči Korňa 
Ako spresnili, zasahovali tam na ceste na Živčákovú, pri cintoríne, starom kostole, starej ceste, zátoke a v 

osade U Žilov. 
Zdroj: FB/Hasiči Korňa 
V Trenčianskom samosprávnom kraji vykonali hasiči celkom 15 zásahov 
V rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s počasím zasahovalo 41 príslušníkov Hasičského a záchranného 

zboru a bolo nasadených spolu 17 kusov hasičskej techniky. „Išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých 
stromov, ale aj telekomunikačného stĺpa z ciest a miestnych komunikácií, respektíve z elektrického vedenia,“ 
uviedol pre TASR hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík. 

Ako bude dnes? 
Situácia je taká, že od severozápadu až severu prejde cez naše územie studený front spojený s tlakovou 

nížou, ktorej stred sa premiestňuje zo Škandinávie nad severozápadné Rusko. Za ním k nám od severozápadu 
začína prúdiť o niečo chladnejší vzduch. 

Zdroj: SHMÚ 
Bude premenlivá, miestami prechodne až veľká oblačnosť. Ojedinele, vo východnej polovici miestami, 

prehánky, dážď, ojedinele búrky - aj intenzívne alebo s krúpami. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 27 až 32, 
v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude okolo 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude 
pohybovať okolo 15 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), pričom 
pri búrkach prechodne zosilnie. Predpokladané množstvo zrážok je do 5 mm, pri búrkach ojedinele aj okolo 30 
mm. 

[Späť na obsah] 



 
 

34. Portál Plat starostu prezradil, že starosta obce Jarovnice zarába viac ako 

primátori okresných miest. Viete koľko zarábajú vo vašej obci či meste? 
[02.07.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/portal-plat-starostu-prezradil-ze-starosta-obce-jarovnice-zaraba-primatori-
okresnych-miest-viete-kolko-zarabaju-vo-vasej-obci-ci-meste/1806413 

 
 

Bratislava 2. júla 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) 
Nový portál platstarostu.sk zverejňuje informácie o hrubých mzdách starostov a primátorov slovenských obcí 

a miest a tiež čiastku, o ktorú im bol základný plat zvýšený po odsúhlasení mestským resp. obecným 
zastupiteľstvom. Pozreli sme sa na najzaujímavejšie čísla 

Plat starostu 
Čo sa týka platového ohodnotenia primátorov krajských miest spolu s pohyblivou čiastkou, ktorá môže byť 

maximálne vo výške 60% pôvodnej mzdy, podľa uvedeného portálu najlepšie zarábajú primátori v Trnave a 
Trenčíne. 

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, dostal plné možné zákonné navýšenie 60% a jeho plat tak činí 5 
738 uer mesačne v hrubom. 

Rovnakú sumu zarába aj Peter Bročka v Trnave. Pôvodne mal mzdu 3 586 eur, no po zvýšení o 60% zarába 
5.738 eur. 

Prvý muž mesta Banská Bystrica Ján Nosko má v hrubom základný plat 3 586 eur, ktorý mu bol podľa portálu 
zvýšený o 60% na 5 738 eur mesačne. 

Prešovská primátorka Andrea Turčanová má po 35% navýšení plat na 4 877 eur. 
Marek Hattas, primátor Nitry, ktorý nedávno vstúpil do strany Andreja Kisku Za ľudí dostáva mesačne 4 662 

eur, pričom plat mu bol navýšený o 30% z pôvodných 3 586 eur. 
Nový bratislavský primátor Matúš Vallo má podľa serveru bratislava.dnes24.sk mesačný plat 5 316 eur, ktorý 

je navýšený o 40%. 
Podľa regionálneho denníka Korzár zarába primátor Košíc Jaroslav Polaček sumu 5 316 eur mesačne, ktorý 

je tie rovnako navýšený o 40%. 
Zaujímavosti 
V bratislavských mestských častiach má najviac Martin Chren v Ružinove 4 662 eur. Zuzana Aufrichtová v 

Starom Meste zarába 4 553 eur. Zoltán Pék v Podunajských Biskupiciach rovnako 4 553 eur. 
Dana Čahojová v Karlovej Vsi 4.481 eur. Martin Kuruc vo Vrakuni 4 228 eur. Martin Zaťovič v Dúbravke 4 088 

eur. Ján Hrčka v Petržalke 4 032 eur. 
Rudolf Kusý v bratislavskom Novom Meste 3 740 eur. Michal Drotován v Rači 3 252 eur. Michal Vlček za 

Vajnory 2 634 eur a Ľubica Kolková na Devíne 2 229 eur. 
Na strednom Slovensku sme si všimli pomerne vysoký plat napríklad pri primátorke Lučenca Alexandre 

Pivkovej – 4 878 eur, či pri primátorovi Veľkého Krtíša Daliborovi Surkošovi, ktorý má po 60% navýšení mzdu 4 
555 eur. 

Ján Šufliarský v Detve zarába 3 986 eur. Primátorka Zvolena Lenka Balkovičová má plat 3 252 eur. Primátor 
Jelšavy Milan Kolesár zarába 3 907 eur. 

Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal zarába podľa zákona len minimálnu mzdu 520 eur, keďže je zároveň 
poslancom NR SR za Most-Híd. 

Zaujalo nás napríklad platové ohodnotenie starostu Jarovníc Floriána Giňu v sume 4 215 eur, ktorý zarába 
viac ako mnohý primátori krajských miest. V blízkom okresnom meste Sabinov napríklad primátor Michal 
Repaský zarába 3 417 eur. 

Starostovi obce Jarovnice bol pri počte obyvateľov 6 916 navýšený plat o 60%. Rovnaký prípad je aj v obci 
Spišský Hrhov, kde žijú rómsky občania a starostom je nová posila Kisku Vladimír Ledecký, ktorého plat je 3 565 
eur pri počte obyvateľov 1684. 

Vysoký plat majú aj Anton Danko v Poprade – 4 842 eur, Viliam Zahorčák v Michalovciach – 4 715 eur, Ján 
Ferenčák v Kežmarku – 4 556 eur. Primátor Bardejova Boris Hanuščák dostáva mesačne v hrubom 4 228 eur, 
rovnako ako Pavol Bečarik v Spišskej Novej Vsi a Marek Čižmár v Trebišove. 

Ľuboš Tomko v Starej Ľubovni 3 986 eur, Ján Ragan vo Vranove nad Topľou 3 902 eur. Ondrej Brendza v 
Stropkove 3 701 eur, Miloš Meričko v Humennom 3 252 eur, Daniela Galandová v Snine 2 847 eur, Vladislav 
Višnvoský v Medzilaborciach 2 634 eur. 

Viete koľko zarába váš starosta či primátor? Avšak, keďže chýba ešte 23% údajov, môže sa stať, že k 
dnešnému dňa sa plat nedozviete. 

Jaroslav Zajac 
[Späť na obsah] 
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35. V Kluknave zbili dvaja trinásťoční svojho rovesníka 
[02.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22159577/v-kluknave-zbili-dvaja-trinastocni-svojho-rovesnika.html 

 
 

S vážnymi poraneniami hlavy skončil v nemocnici. 
KLUKNAVA. S vážnymi zraneniami hlavy skončil 13-ročný chlapec v krompašskej nemocnici po tom, čo ho na 

detskom ihrisku v Kluknave (okres Gelnica) zbili dvaja rovesníci. 
Dôvodom na úder, kopance a skákanie po hlave malo byť to, že buchol po zadku priateľku svojho bývalého 

kamaráta. Informovala o tom televízia Joj. 
Takisto 13-ročný útočník sa televízii priznal, že mu vrazil päsťou do tváre. Potom v útoku pokračoval jeho 

kamarát. 
Tvrdil, že sa im poškodený vyhrážal s nožom, ktorý nevideli a na ihrisko prišiel vyzbrojený palicou. 
Utrpel zranenia 
„Došlo k fyzickému útoku na životne dôležité orgány maloletej osoby,“ povedala pre televíziu Lenka Ivanová, 

hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach s tým, že vec už prevzal kriminálny vyšetrovateľ 
zo Spišskej Novej Vsi. 

Začaté už bolo trestné stíhanie za ublíženie na zdraví v štádiu pokusu ťažkej ujmy a za výtržníctvo. 
Aké konkrétne zranenia chlapec utrpel, však nie je známe. 
Podľa stanoviska Ivety Chrenekovej, hovorkyne siete nemocníc, nie je možné tieto informácie vzhľadom na 

ochranu osobných údajov poskytovať. 
„Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel poškodený maloletý chlapec zranenia s doposiaľ presne 

nešpecifikovanou dĺžkou práceneschopnosti,“ uviedla Ivanová. 
Dodala, že podozrivé osoby boli stotožnené, ale bližšie informácie k prípadu poskytovať zatiaľ nebudú. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Spišský trh sa nezadržateľne blíži: Prinášame vám jeho kompletný program 
[02.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/spissky-trh-sa-nezadrzatelne-blizi-prinasame-vam-jeho-kompletny-program-
334877 

 
 

Obľúbené podujatie spestrí aj tento rok leto v našom meste. 64. ročník Spišského trhu odštartuje už o 
niekoľko dní. Tu je jeho kompletný program. 

Leto a prázdniny odštartovali a už onedlho ožije naše mesto trhovou atmosférou. Rok prešiel a my sa 
môžeme tešiť na tradičné podujatie veľkých rozmerov – Spišský trh. Štyri dni zábavy, nákupov či stretnutí s 
priateľmi začnú tento rok 18. júla. 

Okrem stánkov či kolotočov je pripravený aj pestrý kultúrny program. Vyberajte už preto teraz, na čo skočíte 
počas 64. ročníka Spišského trhu. 

19. júl 2019 – piatok 
- 10:00 – Divadlo Cililing Prešov / Chudobných rodičov syn – rozprávka pre deti 
- 11:30 – Ľudová hudba Štefana Cínu 
- 12:30 – Spevácka skupina Lipa zo Spišskej Novej Vsi 
- 13:00 – Do kolečka do kola… (pestrofarebný program detí CVČ Adam zo Spišskej Novej Vsi, Detský 

folklórny súbor Ihrik pri MKC Spišská Nová Ves) 

- 14:30 – Folklórna skupina Harihovčan z Harichoviec, Harihovske dziefčatečka – tance a piesne, Folklórny 
súbor Čačina pri MKC Spišská Nová Ves, Hudba, tance a piesne zo Spiša, Šariša a Zemplína, Kym žiješ, tancuj 
a špivaj… Folklórny súbor Vargovčan z Hanušoviec nad Topľou, Tance z regiónov Šariš, Zemplín, tance Rusínov 

- 18:00 – Slávnostné otvorenie 64. Spišského trhu, Skupina historického šermu Jago Spišská Nová Ves, 
Campana batucada – bubnová show, FS Čačina, Spevácka skupina Šafolka, Balet 

- 18:45 – Sprievod mestom 
- 19:00 – A mi už idzeme, pesnički ňešeme… Spevácka skupina Šafolka, ľudová hudba Oriešok a sólisti 

speváci ZUŠ D. Štraucha zo Smižian 
ZABÁVA SA CELÉ MESTO 
- 21:00 Metalinda / legendárna rocková skupina oslávi s nami 35 rokov s novým albumom Moja hviezda žije 
- 22:30 – 01:00 Do tanca Vám hrá hudobná skupina TIP zo Spišskej Novej Vsi 
20. júl 2019 – sobota 
- 10:00 – Ľudová hudba Vlada Kubáňa zo Spišskej Novej Vsi 
- 11:00 – Divadelný svet Spišská Nová Ves – rozprávka pre deti / Edo drevo a jeho kamaráti 
- 12:00 – Mužská spevácka skupina Užan z Lekároviec / piesne zo Zemplína 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22159577/v-kluknave-zbili-dvaja-trinastocni-svojho-rovesnika.html
https://spisska.dnes24.sk/spissky-trh-sa-nezadrzatelne-blizi-prinasame-vam-jeho-kompletny-program-334877
https://spisska.dnes24.sk/spissky-trh-sa-nezadrzatelne-blizi-prinasame-vam-jeho-kompletny-program-334877


- 13:00 – Ľudová hudba Romana Barabasa zo Spišskej Novej Vsi 
- 14:30 – Weteráni – country duo zo Spišského Podhradia 
- 16:30 – Na Porači pri Jaročku v ulici / folklórna skupina Poračan a spevácka skupina Jedlička z Poráča – 

rusínske spevy a tance 
- 18:30 – Veronika Rabada so skupinou / koncert slovenskej speváčky a herečky 
ZABÁVA SA CELÉ MESTO 
- 21:00 – Rednex / celosvetovo populárna švédska techno-folk-bluegrassová skupina Ich hity Cotton Eye, 

Wish You Were Here, The Spirit of the Hawk zožali obrovský medzinárodný úspech. 
- 22:30 – 01:00 – Starband – do tanca vám hrá hudobná skupina z Popradu slovenské, české a svetové hity 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Zábery z predchádzajúceho ročníka nájdete v priloženej archívnej fotogalérii. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Viete o tom? Spišskú Novú Ves čakajú takéto odstávky elektrickej energie 
[02.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/viete-o-tom-spissku-novu-ves-cakaju-taketo-odstavky-elektrickej-energie-
334917 

 
 

Dotkne sa to aj vás? Prečítajte si, aké plánované odstávky elektrickej energie čakajú Spišskú Novú Ves do 

konca tohto mesiaca. 
Spišská musí do konca tohto mesiaca počítať s viacerými plánovanými odstávkami prúdu. Dotkne sa to aj 

vás? Prinášame vám ich v nasledovnom prehľade. Informácie zverejnila Východoslovenská distribučná, a.s. na 
svojej webstránke. 

Termín – Od-do – Odberné miesto 
- 11. júla 2019 – od 09:30 do 17:00 – Bernolákova: č. d. 1 až 19, J. Hollého: č. d. 1 až 18 , Radlinského č. d. 

11 
- 15. júla 2019 – od 07:00 do 18:00 – Brusník: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 10, 11, 12, 19 a garáže, Drevárska: 

č. d. 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 34, 280/4C, 281 a garáže, Markušovská cesta: č. d. 2, 8, 
Mlynská: č. d. 1, 3, 5, 7 a garáže 

- 17. júl 2019 – od 06:50 do 18:00 – Brusník: č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 10, 11, 12, 19 a garáže, Drevárska: č. 
d. 2, 3, 4A, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 34, 280/4C, 281 a garáže, Markušovská cesta: č. d. 2, 8, 
Mlynská: č. d. 1, 3, 5, 7 a garáže 

- 24. júla 2019 – od 06:30 do 18:30 – Gorazdova: celá, Hviezdoslavova: č. d. 4 – 14, Jesenského: č. d. 1 – 15, 
Koceľova: č. d. 1 – 23, 25, 27, 6190, Kollárova: č. d. 1 – 21 nepárne, 21 – 28, 30 – 36 párne, Letná: č. d. 49, 51, 
55 – 69, Levočská: č. d. 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 3873, Mišíkova: č. d. 1 – 4, 6 – 12, 310, Puškinova: č. d. 13, 
Rastislavova: č. d. 1 – 6, Slovenská: č. d. 2 – 20, 22 – 30 párne, Svätoplukova: č. d. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 1216 a 
komplex garáži oproti bytovke č. 10, Tolstého: č. d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 – 19 

- 26. júla 2019 – od 07:30 do 13:30 – Stojan: č. d. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a garáže 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Vedeli ste? V parku stojí prvá knižná búdka. Fotky z jej slávnostného otvorenia nájdete v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Japonci ukončili komplikované prevzatie Embraca 
[02.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22159448/japonci-ukoncili-komplikovane-prevzatie-embraca.html 

 
 

Závod v Spišskej Novej Vsi sa premenuje. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Japonská firma Nidec Corporation ukončila prevzatie brazílskeho výrobcu 

kompresorov Embraco od amerického Whirlpoolu, vrátane jeho slovenského závodu v Spišskej Novej Vsi. 

Embraco Slovakia tak zmení názov na Nidec Global Appliance Slovakia. 

https://spisska.dnes24.sk/viete-o-tom-spissku-novu-ves-cakaju-taketo-odstavky-elektrickej-energie-334917
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Do firmy by malo nastúpiť aj nové vedenie. Informovala o tom v utorok Nidec Corporation s tým, že okrem 
formálnych procedúr v súvislosti s prevzatím dvoch pobočiek Embraca v Číne, je transakcia uzavretá. 

Kúpu sprevádzali komplikácie 
Kúpa spoločnosti Embraco firmou Nidec od americkej korporácie Whirlpool však mala relatívne komplikovaný 

vývoj. 
Prečítajte si tiež:Japonci môžu prevziať Embraco v Spišskej Novej Vsi, musia však predať druhý podnik 

Európska komisia totiž podmienila schválenie transakcie tým, že Nidec sa zbaví svojich vtedajších európskych 
závodov na výrobu kompresorov, aby sa jeho postavenie v tomto segmente príliš neposilnilo. 

A týkalo sa to aj závodu Nidecu v Zlatých Moravciach, ktorý na základe požiadavky Bruselu firma predala 
investičnému fondu ESSVP IV spravovanému nemecko-švédskou private equity spoločnosťou Orlando 
Management. 

Existujú totiž produkty, pri ktorých by spojením Nidecu a Embraca vznikol dokonca celosvetový monopol. 
Komisia hovorila napríklad o chladiacich kompresoroch na komerčné využitie s variabilnou rýchlosťou, kde 

boli Nidec a Embraco jedinými aktívnymi hráčmi. 
Podobne pri ďalších produktoch by podľa komisie po ich úplnom splynutí vznikol dominantný výrobca či už na 

európskej alebo aj celosvetovej úrovni. 
Fakty 
Spoločnosť Nidec, so sídlom v Japonsku, sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj elektrických motorov. 
Po akvizícii firmy Secop v roku 2017 sa Nidec dostal aj k výrobe a predaju kompresorov pre chladiace 

zariadenia. Na Slovensku vyrábal elektromotory a kompresory prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nidec 
Global Appliance Slovakia v závode v Zlatých Moravciach. 

Začiatkom minulého roka podľa zverejnených údajov vo firme pracovalo takmer 1 200 ľudí a tržby podniku za 
rok 2017 prevýšili 200 miliónov eur. Brazílska skupina Embraco sa zaoberala výrobou a predajom 
chladiarenských kompresorov. 

Jej závod v Spišskej Novej Vsi otvorili ešte v roku 1999 a zameriava sa predovšetkým na výrobu 

kompresorov pre komerčné chladenie a kondenzačné jednotky. 
V minulom roku zamestnávala spoločnosť Embraco Slovakia vyše 2 300 pracovníkov. 
Jej celkové výnosy za rok 2018 dosiahli viac ako 238 miliónov eur a zisk prevýšil 8 miliónov eur. Embraco bolo 

pritom vlastnené a kontrolované americkým koncernom Whirlpool. 
[Späť na obsah] 

 
 

39. V okrese Spišská opäť bacha na búrky: Na TIETO hodiny dnes platí 

výstraha! 
[02.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-opat-bacha-na-burky-na-tieto-hodiny-dnes-plati-vystraha-
334864 

 
 

Buďte obozretní a počítajte aj s divokým počasím. Pre Spišskonovoveský okres je totiž na dnes vydaná 
výstraha pred búrkami. Na tieto hodiny platí… 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre náš okres výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Tá 
platí na utorok 2. júla od 12:00 do 20:00 hod. „V okrese Spišská Nová Ves je malá pravdepodobnosť búrok s 

krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia. 
S búrkami môžu byť podľa SHMÚ spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 

20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h). 
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho 

rozsahu,“ poznamenali meteorológovia. 
Doplnili, že pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt 

povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). 
Spišská zažila festival Živých sôch. Zábery z neho nájdete v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Stredná odborná škola v Pribeníku má nové multifunkčné ihrisko 
[02.07.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Dolného Zemplína; 00:00; 

TASR] 
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https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22159140/stredna-odborna-skola-v-pribeniku-ma-nove-
multifunkcne-ihrisko.html 

 
 

Doteraz študenti cvičili v prerobenej zborovni. 
PRIBENÍK. Stredná odborná škola (SOŠ) v Pribeníku v okrese Trebišov má po rokoch nové multifunkčné 

ihrisko. 
V lete využívali žiaci na šport areál historického parku, v zime športovali vo fitnescentre, ktoré prerobili z 

bývalej zborovne majstrov. 
“Veľmi nás teší, že po rokoch pribudlo na škole nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude dôstojným miestom na 

šport. Tento moment je pre mňa splnením môjho dávneho sna, pretože to, čo som na škole chcel zrealizovať, 
som stihol ešte pred mojím odchodom do dôchodku,” komentoval riaditeľ školy Štefan Dubík. 

Multifunkčné ihrisko stálo 56 640 eur, z toho takmer 20 000 eur financoval Košický samosprávny kraj (KSK). 
Ďalších 20 800 eur poskytol na vybudovanie prístupových chodníkov. 
Ďalšie ihrisko 
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) uviedol, že škola sídli v kaštieli z 18. storočia, ktorý je národnou 

kultúrnou pamiatkou, a preto nie je možné v jej priestoroch postaviť telocvičňu alebo robiť iné väčšie zásahy. 
Po Pribeníku pribudne nové multifunkčné ihrisko aj na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v 

Košiciach. 
"Z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 nakúpil KSK aj nové stroje a učebné pomôcky pre 

posilňovňu na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi," informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová. 

Posilňovňa prerobená zo zborovne. (zdroj: KSK) 
[Späť na obsah] 

 
 

41. HASIČI SÚ V POHOTOVOSTI: Košicami sa prehnal silný dážď s krúpami 
[02.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/hasici-su-v-pohotovosti-kosicami-sa/405098-clanok.html 

 
 

Krátka búrka v Košiciach 2. júla 2019. Na snímke ľadové krúpy v záhrade. Foto: TASR - František Iván 
Hasiči odstraňujú prevažne spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. 
Košice 2. júla (TASR) – Hasiči aktuálne odstraňujú následky intenzívneho dažďa s krupobitím, ktoré sa 

Košicami a niektorými časťami východného Slovenska prehnali v utorok popoludní. Odstraňujú prevažne 
spadnuté stromy a odčerpávajú vodu. Ako pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, momentálne sú na šiestich miestach, dokopy mali 22 
výjazdov. „Väčšinou išlo o spadnuté stromy, respektíve ich konáre a zaplavené suterény bytových domov. Z 
doterajších výjazdov sme 19 absolvovali v Košiciach, ďalšie boli v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach,“ 

spresnil s tým, že vážnejšie zásahy neevidujú. Krátka búrka v Košiciach 2. júla 2019. Na snímke valiaca sa voda 
na ceste. Foto: TASR - František Iván 

Košice a okolie zasiahol niekoľkominútový intenzívny dážď aj vo štvrtok (27. 6.). Vtedy dosahovali krúpy 
lokálne priemer približne sedem centimetrov a spôsobili veľké škody prevažne na autách. V utorok sa ich veľkosť 
odhadom pohybovala okolo 1,5 centimetra. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Svidnícky mestský poslanec Michal Iľkanin hviezdou filmu Loli paradička 
[24.06.2019; podduklianskenovinky.sk; č. 26; 00:00; ps] 

 
http://www.podduklianskenovinky.sk/p26.htm#Svidn%C3%ADcky_mestsk%C3%BD_poslanec_Michal_I%
C4%BEkanin_hviezdou_filmu_Loli_paradi%C4%8Dka_ 

 
 

     Svidnícky mestský poslanec hviezdou filmového plátna. Michal Iľkanin stvárnil hlavnú mužskú postavu v 
celovečernom filme v šarištine, ktorý je po tridsiatich rokoch od nezabudnuteľného Pásla kone na betóne prvý 
autorský celovečerný film pochádzajúci výlučne z východného Slovenska. 

    Film nazvaný Loli paradička mal slávnostnú premiéru v predminulú nedeľu 16. júna na Art Film Feste v 
zaplnenom košickom kine Úsmev. Autori film definujú ako príbeh o láske, nádeji a trpkosti života. Hlavnými 
hrdinami je jarmočný predavač cukroviniek Milan v stvárnení už spomínaného Michala Iľkanina a Veronka 
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(Kamila Mitrášová). S hlavným mužským protagonistom filmu Loli paradička sme sa zhovárali minulý týždeň. 
“Film je o nešťastnej láske dvoch mladých ľudí, ktorí sa do seba možno náhodou zamilujú. Rómske dievča  chce 
ukradnúť dva turecké medy a predavač Milan, ktorého hrám ja, si to všimne a nechá ju potom svojim kamarátom 
chytiť na tom trhu. Potom je tam už ten sled udalostí, zápletka. Veronke neprekáža, že Milan nemá nohu. 
Milanovi zas neprekáža, že Veronka je Rómka. Nejakým spôsobom k sebe prídu, sympatie spravia svoje a Milan 
si dovedie rómske dievča domov. Jeho mama, učiteľka slovenčiny, prísna to žena, si to nenechá páčiť a Milanovi 
hneď povie, kde je jeho miesto, ako by sa mal správať a aký vzťah by mal mať s rómskymi dievčatami. Nie taký, 
ako pred chvíľou zistila, že jedno rómske dievča mal práve v posteli. Mama mu to teda dá hneď najavo a 
takpovediac vyženie tú dievčinu z domu a Milan sa odoberie takisto a spolu si hľadajú ubytovanie. Pomôže im 
jeho kamarát Jozef, ktorý to dievča predtým chytil, a poskytne im maringotku, obhajuje ten ich vzťah, 
samozrejme, lebo sa mu to páči a tá Veronka neskôr predáva v Milanovom stánku, pomáha mu s tým, až príde 
čas, kedy sa udejú niektoré súvislosti, ktoré ja však nechcem predbiehať a môžem akurát povedať, že to nebude 
happyend. To by bolo asi tak všetko, lebo týmto chcem všetkých pozvať do kina, aby si to pozreli sami,” usmial sa 
v úvode nášho rozhovoru Michal Iľkanin. Film Loli paradička má, ako sa hovorí, na svedomí, rodina Staviarskych - 
otec so synom. Spolu napísali scenár a treba priznať, že im to trvalo niekoľko rokov, pretože napísať kvalitný 
scenár je naozaj umenie. “Spolupracoval som s nimi už skôr, nakrútili sme spolu taký krátkometrážny film. No a 
teraz oni presne vedeli, koho by zakomponovali to tohto filmu, kto by mal stvárniť hlavnú postavu, takže ma 
proste oslovili, debatovali sme spolu, čítali sme si scenár, posúvali sme ho dopredu a zhruba za štyri roky vzniklo 
to dielo. Tri roky a pár mesiacov sme to nakrúcali a ten jeden rok bola taká príprava, konzultácie, dlhé sedenia, 
ale stálo to za to.” Protagonistku hlavnej ženskej postavy Veronky tvorcovia filmu hľadali aj priamo v rómskych 
osadách na východnom Slovensku. Trvalo im to dlho, no napokon vybrali Kamilu Mitrášovú. Svidníčan Michal 
Iľkanin pri “hľadaní” svojej filmovej lásky nebol, stretol sa s ňou až neskôr. “Ja som bol až na tých následných 
hereckých skúškach, kde som mal tiež dosť výrazný poradný hlas. Napokon padol výber na Kamilku Mitrášovú, 
ktorá bola prirodzená a hoci nie je zatiaľ herečkou, pretože ešte len študuje na konzervatóriu, mala potenciál, dalo 
sa ju tvoriť a mala s tým skúsenosti,” vysvetlil Michal Iľkanin a opísal aj samotné nakrúcanie. "Dej sa odohráva na 
prelome jari a leta. Nakrúcali sme preto práve v období mesiacov máj, jún, júl, august. Nakrúcali sme zväčša na 
jarmokoch, napríklad v Spišskej Novej Vsi, Sabinove či v Bardejove. Urobiť kvalitný film, tak to chce veľa času a 

veľa peňazí, no a tým, že tento film je nízkorozpočtový, peňazí nebolo nazvyš a nemohli si dovoliť platiť komparz, 
aby sme umelo vytvorili situáciu jarmoku. Preto sme nakrúcali na reálnych jarmokoch, v reálnych podmienkach a 
v reálnom čase. Bola to vynikajúca skúsenosť pre nás všetkých." Na “pľaci,” ako sa nakrúcaniu vo filmovej branži 
hovorí, sa stretli výlučne východniari. Našli sa medzi nimi aj takí, ktorí už toho preskákali viac než dosť. Michal 
Iľkanin takto hovorí napríklad o herečke Kvete Stražanovej. “Je zaujímavé hrať s hercami, ktorí si už svoje skúsili 
a ktorí už toho na doskách, ktoré znamenajú svet, či vo filme čosi dokázali. Kveta Stražanová je výnimočná 
herečka prešovského Divadla Jonáša Záborského, hrala mi matku, mali sme vynikajúci vzťah na pľaci a myslím, 
že to bolo zaujímavé nielen pre mňa, ale aj pre ňu. My, herci z východného Slovenska, predsa len nemáme toľko 
filmových možností, ako herci zo západného Slovenska,” zdôraznil Michal Iľkanin a ozrejmil aj to, že vo filme 
všetci rozprávajú asi tak, ako sa na východe Slovenska aj rozpráva. "Mieša sa tam aj slovenčina so šarištinou. 
Slovenčina aj kvôli tomu, aby sa vystihol naturel toho prostredia. 

    Pretože, keď ideme niekam vonku alebo keď ideme na nejaký trh či jarmok, tak človek počuje všeličo, od 
slovenčiny po šarištinu, no proste rozpráva sa takou zmesou a tým pádom, že ja hrám človeka, ktorý má mamu 
slovenčinárku, tak s mamou musím hovoriť slovensky, ale už keď prídem do prostredia ku kamošovi Jožkovi, tak 
tam ideme v šarištine," usmial sa Michal s tým, že vlastne nakrútili film s východniarmi, o východniaroch a nielen 
pre východniarov. Názov Loli paradička je toho dôkazom. 

     “Konečne aj západniari majú možnosť naučiť sa niečo viac, že to nemusí znamenať len parádičku alebo 
teda parádička ako nás predstavujú, keď niekam prídeme, že Loli parádička. Ono to parádička možno bude v 
kine, ale v skutočnosti je to rómsky názov paradička, ako paradajka.” Premiéra filmu Loli paradička na košickom 
filmovom festivala zožala obrovský úspech a Michal Iľkanin bol, samozrejme, pritom. Zdôraznil, že to bol jeden 
neskutočný zážitok. "Reakcie boli veľmi dobré, až nečakané. 

    Doteraz som nemal možnosť zažiť v takejto forme premiéru, ale bol to obrovský zážitok a myslím, že nielen 
pre nás, hercov či tvorcov, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí na tento film prišli." Pre aktuálneho svidníckeho 
mestského poslanca je účinkovanie vo filme Loli paradička najväčšou filmovou skúsenosťou. Hoci niekoľko rokov 
pôsobil v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, film a navyše celovečerný je predsa len o čomsi inom. “Áno, 
táto skúsenosť je pre mňa úplne najväčšia, pretože toto je celovečerný film a ja som doteraz v celovečernom filme 
nehral, tobôž nie v hlavnej postave. Epizódne postavy som si zahral napríklad v seriáli V mene zákona a 
niektorých ďalších, ale toto je skutočne niečo úplne iné. Ja som si myslel a aj si myslím doteraz, že to je taká 
bodka za mojou hereckou dráhou, pretože keď chcem byť vo Svidníku, tvoriť tu hodnoty a tu žiť, lebo som sa tu 
narodil, tak som si vybral tú možnosť, aby som už denno-denne nedochádzal do Prešova. Povedal som si, že 
končím tú svoju hereckú dráhu, tento film bol v tom čase v procese, no a keď sa to celé dokončilo a vstupuje 
tento film do kín, tak som si povedal, že toto bude taká moja herecká bodka.” Prípadní ďalšie filmové ponuky po 
očakávanom úspechu filmu Loli paradička svidnícky herec zatiaľ nerieši. 

    Hovorí, že momentálne necháva plynúť eufóriu, ktorá je výsledkom toho filmu, ktorý do kín príde vo štvrtok 
18. júla a o tom, kedy ho budú premietať vo svidníckom kine Dukla, vás vieme informovať už teraz. Bude to hneď 
na druhý deň po tom, čo Loli paradička vstúpi do slovenských kín, teda v piatok 19. júla a pravdepodobne aj o 
týždeň neskôr. A ktovie, možno v hľadisku svidníckeho kina stretnete aj samotného Michala Iľkanina a možno 
nielen jeho. “Keď to má byť v kinách, tak nech to bude v kinách a budem rád, ak to bude aj vo Svidníku v kine. 
Sám sa teším, že príde tento film aj medzi našich ľudí. Povedal by som, že špeciálnym momentom filmu je už to, 
že je to film s východniarmi, o východniaroch, po východniarsky. Už toto je ten moment, ktorý by našich ľudí, tu 



na východe, mal pritiahnuť do kina.” Hlavný mužský hrdina filmu Loli paradička si pred jeho samotnou prvou 
premiérou v Košiciach celý film nepozrel. Nechával si to až na premiéru. 

    Ako sa mu teda film pozdáva? “Pred premiérou som videl len útržky, no komplet som ho nevidel, takže na 
premiére v Košiciach som bol aj ja premiérovým divákom. A čo som si po vzhliadnutí filmu povedal? Nepovedal 
som si nič, ale konečne mi spadol kameň zo srdca,” uzavrel náš rozhovor herec a poslanec Mestského 
zastupiteľstva vo Svidníku Michal Iľkanin. 

http://www.podduklianskenovinky.sk/p26.htm#Svidn%C3%ADcky_mestsk%C3%BD 
_poslanec_Michal_I%C4%BEkanin_hviezdou_filmu_Loli_paradi%C4%8Dka_ 
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