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KÁZALI IM, NECH DIEVČATÁM VYOPERUJÚ MATERNICE, ABY NEPORODILI KALIKY 
Doma im klamali, preto osemnásť ukrajinských rodín ušlo po HAVÁRII V JADROVEJ ELEKTRÁRNI V 

ČERNOBYLI k nám. Podviedli ich však aj na Slovensku. Celé roky v sebe dusia hnev. 
Keď sme z Bratislavy docestovali do Smolníka v okrese Gelnica, aby sme spoznali príbehy rodín z Ukrajiny, 

ktoré po najväčšom nešťastí v dejinách jadrovej energetiky prišli na Slovensko, v prvej chvíli to vyzeralo, že sme 
stovky kilometrov zdolávali zbytočne. Narážali sme na nedôveru a ostražitosť. Miestni nám síce adresovali 
zdvorilé frázy, ich ľadové výrazy tváre však hovorili za všetko. No Vladimír Kapraľ (59), usadiac nás v altánku pri 
obytnom dome, kde našlo v roku 1994 domov osemnásť ukrajinských rodín, rozmotáva kvôli nám klbko svojich 
spomienok. Postupne prichádzajú do altánku aj jeho susedia. Pri rozhovore plačú, zatínajú päste, v tvárach sa im 
zračí pocit krivdy. Títo presídlenci odišli zo svojej vlasti, pretože tam ľudia umierali ako muchy. Štátna moc sa 
však tvárila, že sa nič nedeje. „Nič nám nechýbalo, mali sme dobrú prácu, postavenie, styky… Prišli sme k vám 
hlavne kvôli svojim deťom a vnukom, aby boli zdraví,“ vysvetľuje nám Valentín Kučka (57). U nás síce po 
najvážnejšej ekologickej katastrofe v dejinách ľudskej civilizácie našli bezpečnú zónu, niekto si však na Slovensku 
na ich úkor poriadne namastil vrecká. Za byty, v ktorých dodnes bývajú, zaplatili prehnané ceny, oficiálne však 
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bytový dom neexistuje, ide o čiernu stavbu. Ukrajinci pre seba ani po dlhých rokoch nedokázali vybojovať 
spravodlivosť. Po počiatočnom odhodlaní nasledovala dezilúzia, skepsa a bezmocný hnev. 

Tisíc mien 
Na začiatku 90. rokov minulého storočia obec Smolník s baníckou históriou zažívala hrozivý ekonomický 

úpadok. Z miestnych baní vyfárali poslední ľudia. V dedine však ostala pamiatka na chlebodarcu – išlo 
o rozostavaný bytový dom, v ktorom mali bývať baníci. „Objekt sme mohli zbúrať, nasťahovať tam rómske rodiny 
z okolia alebo využiť ponuku nášho štátu a poskytnúť domov rodinám z Ukrajiny, ktorých predkovia pochádzali zo 
Slovenska. Rozhodli sme sa pre tretiu možnosť, hoci ľudia v dedine vykrikovali, že som sa spolčil s ukrajinskou 
mafiou. Napriek počiatočnej nedôvere boli medziľudské vzťahy v dedine veľmi dobré, dokonca Smolníčana, ktorí 
boli najviac proti, pomáhali Ukrajincom so stavbou ich chrámu. Dostali sme vtedy zoznam s viac ako tisíckou 
mien, z ktorého sme vyberali. Zamerali sme sa hlavne na mladých a vzdelaných ľudí,“ spomína vtedajší starosta 
Otomar Vasilco. Kým sa v Smolníku rozbiehali prípravy na príchod nových obyvateľov, na Ukrajine zatiaľ ľudia 
pociťovali následky tragédie na vlastnej koži. Valentín Kučka žil v baníckom meste Novovolynsk, bol ženatý otec 
ročnej dcéry. S manželkou si postavili dom, dnes v ňom býva svokra, našli si prácu vo svojom odbore. „Zrazu 
v našom meste prestali premávať autobusy, nemali sme sa ako dostať do práce. Autobusy potrebovali, aby 
z tesnej blízkosti výbuchu povyvážali ľudí.“ Vladimír Kapraľ žil v malom okresnom meste Mlyniv. Ako 
elektrotechnický inžinier pracoval vo výpočtovom stredisku a okrem toho vykonával v rámci civilnej obrany činnosť 
akéhosi merača radiácie. V kancelárii pod stolom mal potrebný prístroj. „Náš technicky námestník bol v čase, keď 
došlo ku katastrofe, pár kilometrov od Černobyľa u svokry. Bola jar, celá rodina pomáhala sadiť zemiaky. Keď 
vošiel ku mne do kancelárie, merač pípal ako bláznivý. Hovorili sme si: pokazil sa, dáme ho skontrolovať. Nikdy 
nám ho však už nevrátili, vraj sa stratil.“ 

„Cigánska pošta“ 
Na komunistickej Ukrajine sa správy o výbuchu šírili iba, ako hovoria naši hostitelia v Smolníku, takzvanou 

cigánskou poštou. Ľudia si medzi sebou odovzdávali hrozivé informácie. „Na trhu sme mali z blízkosti Černobyľa 
krásne jahody, brusnice, jablká. Ľudia si nakúpili dozimetre, chodili od stánku k stánku a merali. Pípanie sa 
ozývalo z každej strany,“ vysvetľuje Vladimír Kapraľ. A zrazu začali ľudia zomierať. Veľa z nich odišlo na druhý 
svet v spánku, iní skôr ako ukončili svoju pozemskú púť, prešli mukami rakoviny. „Zomrel mi otec, mal 64 rokov, 
aj sestra,“ hovorí Valentín Kučka. Odchádza fajčiť, chlapovi ako hora sa do očí tlačia slzy. „Sestra mala iba 34 
rokov, ostali po nej dve deti. Prekypovala zdravím a zrazu rakovina. Mám iba 57 rokov, z mojich rovesníkov 
z rodnej dediny žijeme iba traja.“ Najdesivejšie boli preňho informácie, že lekári rodičom malých dievčat radili, aby 
im dali vyoperovať maternice, pretože budú ako dospelé namiesto zdravých detí rodiť iba kaliky. Vystrašený 
hľadal pravdivé informácie u vysokopostavených známych v Moskve. „Hovorili mi: ak máš kam utiecť, tak 
neváhaj.“ Využil preto možnosť odísť do krajiny svojich predkov. „Z družstevných polí zozbierali úrodu kapusty 
a vzápätí ju aj celú likvidovali. Vykazovala znaky rádioaktivity. Lenže aj my sme si na vlastných políčkach čo-to 
dopestovali a nevedeli sme, či to môžeme vôbec jesť,“ spomína Katarína Petruková (60) na chvíle, keď sa 
definitívne rozhodla odísť z blízkosti mesta Rovno, hoci tam s manželom postavili dom. Zrazu sa jej po líciach 
kotúľajú slzy. Kým jej sa podarilo zmestiť do zoznamu dvoch tisícok rodín, ktoré mohli odísť, jej sestry také šťastie 
nemali. Závadka, Osturňa, Stropkov, Humenné, Sabinov… Domáci nám vymenúvajú, z ktorých kútov Slovenska 
pochádzajú ich starí rodičia. Krátko po druhej svetovej vojne slovenských pravoslávnych sovietska moc nalákala 
na Ukrajinu, aby obhospodarovali územia, ktoré boli takmer vyľudnené. Pracovití Slováci pobalili 
poľnohospodárske náčinie a vybrali sa do novej vlasti, ktorú im opísali ako raj. Po čase však museli vstúpiť do 
kolchozu. „Môj dedo bol predtým v Amerike, mal peniaze, skúpil tam zem. Môj otec spomínal, že šesť rodín, 
medzi nimi aj oni, sa rozhodli utiecť na vozoch na Slovensko. Chytili ich po pätnástich kilometroch a  dali im na 
výber: Sibír alebo späť na Ukrajinu do kolchozu,“ rozpráva Valentín Kučka. Odísť na Slovensko sa teda podarilo 
až ďalšej generácii, zobrali si iba zariadenie, ktoré sa zmestilo do kamióna s dĺžkou 2,5 metra. Smolník si predtým 
našli na mape. Aj im sľubovali v novej krajine raj, podobne ako ich starým rodičom, stali sa však obeťami 
podvodu. 

Nech je ticho 
Smolník z každej strany objímajú zelené hory, krásna prírodná scenéria sem láka chalupárov. Mladí však 

odtiaľ utekajú preč za prácou. Gelnický okres má odjakživa povesť hladovej doliny a v 90. rokoch 
nezamestnanosť dosahovala hrozivých 30 a viac percent. Staršia dcéra Valentína Kučku 34-ročná Olena prišla 
ako 9-ročná a spomína, že mamu videla neraz plakať. „Bola inžinierka, doma chodila v topánkach na vysokých 
podpätkoch. Tu sa mohla zamestnať iba ako lesná robotníčka a veruže si nemala do tejto práce ani čo obuť. Otec 
bol celé mesiace preč, pracoval na stavbách ako robotník. Moja mladšia sestra Anna ho, keď prišiel domov, 
nespoznávala, plakala. Keď som už študovala na strednej škole v Košiciach a bývala som na internáte, Anna 
začala chodiť do škôlky. Mama ju skoro ráno postavila pred zamknutú bránku materskej školy a s plačom 
nastupovala do avie k ostatným robotníčkam. Plakala aj Anna. Mama potom cestou z auta vyzerala upratovačku, 
ktorá odomykala škôlku, a rátala, koľko minút stála Anna opustená vonku.“ Jej mama dnes pracuje ako 
opatrovateľka v Rakúsku, otec v susedných Prakovciach, ide však o činnosť, na ktorú nepotrebuje vysokoškolský 
diplom. Olena vyštudovala vysokú školu, vydala sa, dnes žije v Pezinku. Anna má 22 rokov, študuje ekonómiu 
v Košiciach a hovorí, že zo Smolníka „uteká“ aspoň do tohto krajského mesta. Urobili to všetci mladí Ukrajinci, 
ktorí k nám prišli ako deti alebo sa na Slovensku narodili. Mimo svojho odboru pracuje aj pán Vladimír, začínal 
v Košiciach v opravovni elektrospotrebičov. „Sovietskeho inžiniera nikde nebolo treba.“ Majiteľ ho na začiatku 
požiadal, aby bol ticho a svojím prízvukom mu neodháňal zákazníkov. 

Niektorí to vzdali 
Nemožnosť nájsť vhodnú prácu zatienil oveľa väčší problém. Prišli k nám v novembri, poniektorí mali malé 

deti, začínalo mrznúť a byty neboli dokončené. Svoje nové domovy kúpili pomocou bezúročnej pôžičky, ktorú im 



prostredníctvom Slovenskej sporiteľne poskytol štát. Byty v lokalite, kde líšky dávali dobrú noc, však stáli toľko 
ako bývanie v krajskom meste Košice. Išlo približne o 300-tisíc korún. Presídlenci svoje pôžičky splácali do roku 
2015. Lenže dom pre vážne stavebné nedostatky nikdy nebol skolaudovaný. Nemajú listy vlastníctva, o stavbe 
neexistuje žiadny zápis. Pani Katarína nám vysvetľuje, že nedávno jej zomrel manžel a pri dedičskom konaní 
mala problémy. Novousadlíci z Ukrajiny robili všetko pre to, aby sa dovolali spravodlivosti. Každý však od nich 
dával ruky preč. Právnici si vraj dali aspoň tú námahu, že si preštudovali písomnosti, a potom ich im zdvorilo 
vrátili. Olena je vyštudovaná geodetka, nazdávala sa, že vďaka vzdelaniu vec dotiahne do konca. Márne. Dnes tu 
žije z pôvodných rodín iba šesť, ostatní to vzdali, byty predali za symbolické ceny a odišli za prácou a šťastím do 
iných kútov Slovenska. 

Bol v Černobyli 
„Na nič si nepamätám,“ kričí smerom k nám 74-ročný Ivan Petruš, polievajúc zeleninové záhony. On jediný zo 

svojich rodákov, ktorí dnes žijú v Smolníku, bol na mieste, likvidoval následky havárie. Pracoval ako vodič 
nákladného auta a jedného dňa prišiel príkaz, že do Černobyľa vycestujú od nich z podniku dvanásti. Čierny 
Peter sa ušiel aj jemu. Takéto nariadenie dostávali všetky firmy, ktoré mali vlastnú dopravu. „Strávil som tam 
našťastie iba sedem dní, potom ma vystriedali ďalší kolegovia od nás. Bývali sme v unimobunkách. Žiadne 
ochranné oblečenie nám nedali, to sa ušlo iba vojakom. Autami sme vozili betón, ktorým sa zalieval zdevastovaný 
reaktor s tlejúcim jadrovým palivom. Po vypustení nákladu nasledovalo tridsať kilometrov na železničnú stanicu 
a potom naspäť priamo k centru výbuchu. Takto som sa otočil niekoľkokrát denne.“ Dobre vedel, kam ho vyslali aj 
čo sa mu môže stať, nič však proti tomu nezmohol. Keď sa na mieste niektoré vozidlá pokazili, nechali ich tam 
stáť, nič sa z nich nebralo, boli ožiarené. Z jeho dvanástich kolegov väčšina zomrela na rakovinu. Vtedajšia 
sovietska moc ho za riskovanie života a zdravia odmenila – každý rok mal o dvanásť dní dlhšiu dovolenku. Po 
návrate z Černobyľa sa začali jeho zdravotné problémy so žalúdkom a trvajú dodnes. Časom sa pridružili 
problémy s vysokým krvným tlakom, tie však pripisuje problémom s bytmi. Ivan Petruš má aj nemá strechu nad 
hlavou, tak ako jeho susedia, hoci celé roky splácal s manželkou nemalú pôžičku. Aj on je zatrpknutý 
a nahnevaný. Otomar Vasilco, ktorý bol v tom čase starostom, hovorí: „Je zvláštne, že celé tie roky sa s tým nedá 
pohnúť.“ Spomína, že základy domu postavil podnik Železorudné bane, obec potom vybudovala základnú 
infraštruktúru, dom dokončovala stavebná firma zo Spišskej Novej Vsi. „Problém je niekde medzi štátom, 

stavebnou firmou, Železorudnými baňami, ktoré už dnes neexistujú, a bytovým družstvom.“ Presídlenci napriek 
tomu neľutujú, že sa vrátili do vlasti svojich predkov. Najdôležitejšie pre nich je, že ich deti sú zdravé, vyštudovali 
vysoké školy a čaká ich oveľa lepšia budúcnosť ako ich. Oni už len nejako dožijú v dome, ktorý oficiálne 
neexistuje. Nezanedbateľná je pre nich aj oveľa lepšia ekonomická situácia na Slovensku v porovnaní 
s Ukrajinou. „Keď moje sesternice horekujú, ako sa majú zle, radím im, aby išli na výlet na Ukrajinu. Za 
socializmu moja teta pracovala v Kežmarku v nemocnici ako sanitárka a zarábala toľko ako riaditeľ našej fabriky 
na Ukrajine. Môj synovec bol právnik a jeho slovenský plat sa vyrovnal platu ukrajinského ministra,“ porovnáva 
Vladimír Kapraľ. A tak ako v prípade mnohých ľudí, ich viera je oveľa silnejšia než beznádej. V roku 2003 si tu 
postavili vlastný kostol so šiestimi vežami. Keď sme prišli do Smolníka, ani sme sa nemuseli pýtať na cestu, 
žiarivá strecha týčiaca sa nad panorámou dediny nás totiž priviedla do cieľa „Strecha je z antikorového plechu, po 
chemickej úprave to vyzerá, akoby boli celé plechy zo zlata,“ opisuje Vladimír Kapraľ, hrdo nás vodiac po kostole, 
kde práve reštaurujú nástenné maľby. 

ERIKA SZALAYOVÁ FOTO: PAVOL BARTONEK 
Iba 31 mŕtvych? 
K černobyľskej havárii došlo 26. apríla 1986. Keď testovali nový bezpečnostný systém, reaktor sa prehrial a 

následne explodoval. Do vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez západnú časť Sovietskeho 
zväzu, východnú Európu a Škandináviu. Kontaminoval rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska. Kolízia si 
vyžiadala evakuáciu a presídlenie asi 200 000 ľudí. Nástupnícke štáty po rozpade Sovietskeho zväzu – Rusko, 
Ukrajina a Bielorusko – dodnes nesú bremeno pokračujúcich nákladov na dekontamináciu a liečbu ochorení 
spôsobených černobyľskou haváriou. Je ťažké presne zaznamenať počet úmrtí zavinených udalosťami v 
Černobyli – odhady sa pohybujú od stoviek po státisíce. Sovietsky zväz v roku 1987 uviedol oficiálne straty: 31 
mŕtvych. Toto číslo sa dodnes nezmenilo. Na snímke sú vdovy, ktorých manželia zahynuli po čistiacich prácach 
po výbuchu. 

foto: 
Pýcha presídlencov. Chrám je dominantou obce, jeho na prvý pohľad zlatá strecha svieti široko-ďaleko. 
VALENTÍN KUČKA je na prvý pohľad silný chlap, ktorý toho veľa prežil. Pri rozhovore sa mu z tváre dajú čítať 

rôzne emócie od smútku až po hnev. 
Novú oceľovú kupolu osadili až po rokoch. Spevnila narýchlo vybudovaný betónový sarkofág pokrývajúci 

jadrovú elektráreň v Černobyli. 
Pohľad na byty, ktoré oficiálne neexistujú. Budova si vyžaduje stavebné úpravy, strecha zateká, pre nejasné 

vlastnícke vzťahy sa nikto nechce pustiť do opráv. 
Pri smolníckom chráme je pochovaný otec Vasiľ. Mnohé z prisťahovaných rodín predtým do chrámu nechodili, 

vďaka nemu však našli vieru. 
VLADIMÍR KAPRAĽ sa práve vrátil z práce. Každý deň cestuje 60 kilometrov zo Smolníka do Košíc. 
Pohľad na Smolník v Gelnickom okrese. Prírodná scenéria pôsobí ako magnet pre chalupárov. Zamestnať sa 

v dedine a okolí je takmer nemožné. 
OLENINI (na snímke vľavo) rodičia veria, že bude mať lepší život než oni. S manželom býva v Pezinku. Na 

snímke vpravo je KATARÍNA PETRUKOVÁ, aj po rokoch plače za svojimi sestrami. 
IVAN PETRUŠ bol ako jediný z presídlencov priamo v elektrárni. Má problémy so žalúdkom. Ôsmi jeho 

kolegovia zomreli krátko po výbuchu na rakovinu. 



Práve reštaurujú nástenné maľby. Kapacita kostola je sto ľudí. Zaujímavé je, že pravoslávni musia pri 
službách Božích stáť, s výnimkou chorých a nevládnych. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. DRUHÁ LIGA DOBROU ŠKOLOU PRE MLADÍKOV 
[09.07.2019; Kysucké noviny; ŠPORT; s. 28; Dominika Mariňáková] 

 
 

O pokračovanie série pôsobenia MŠK Žilina na Československom pohári sa tento rok postaral tréner Peter 
Černák. Spolu s výberom U17 triumfoval v celoslovenskej I. lige mladšieho dorastu a reprezentoval Slovensko vo 
federálnom meraní síl. Svoju štvrtú sezónu v MŠK Žilina začne ako šéftréner projektu, ktorý zahŕňa druholigový 
B-tím a celok U19. 

Ako ste zareagovali, keď prišla ponuka od vedenia klubu, posunúť sa k B-tímu? 
Potešilo ma to. Som vďačný za šancu viesť béčko, respektíve celý projekt. Budem sa snažiť nesklamať 

dôveru, využiť šancu a presvedčiť klub o tom, že urobil správne rozhodnutie. 
Mužstvo začalo s prípravou v posledný júnový týždeň. V akej fáze sa momentálne nachádzate? 
Dokončili sme druhý týždeň prípravy. Všetko ide podľa plánu, od tréningového procesu až po zápasy. Zatiaľ 

sme spokojní, príprava je však jedna vec a súťaž druhá. Uvidíme ako budeme spokojní s fungovaním počas 
majstrovskej súťaže. 

Akých hráčov máte aktuálne k dispozícii? 
Momentálne sa pripravujú hráči narodení v rokoch 1999, 2000, 2001. Od 10. júla sa k nám pripoja aj hráči z 

nedávnej U17-tky. Tí mali dlhšiu dovolenku, lebo sa im pretiahla sezóna. Hrali o Česko-slovenský pohár. 
Trénovali s vami aj nejakí hráči z áčka, ktorí neodišli na sústredenie do Slovinska? 
Ja to neberiem ako áčko a béčko. Sú to hráči MŠK Žilina, ktorí sú zapojení do tréningového procesu. Snažíme 

sa s nimi čo najlepšie pracovať, aby výkonnostne rástli a boli pripravení, keď ich tréner z prvého tímu povolá. 
Prepojenie A a B-tímu je v MŠK dosť úzke. Bavili ste sa už s trénermi áčka o vzájomnom fungovaní? 
Na konci sezóny sme mali stretnutie, niektoré veci sme si už povedali. 
Budeme komunikovať podľa potreby neustále a riešiť vzniknuté situácie operatívne. 
Navyše, dohodli sme sa s vedením klubu, akú by prepojenie malo mať formu a pravidlá. 
Do klubu prišiel mladý Rus Vladimír Filippov, ktorý bol prezentovaný ako príchodzí do mužstva rezervy. Už sa 

zapojil do prípravy? 
Áno, už 24. júna. Podpísal kontrakt, takže už je náš. Budeme sa snažiť, aby sa na neho čo najrýchlejšie 

nalepili naše veci. Určite má predpoklady, byť zaujímavým hráčom. 
V uplynulej sezóne muselo béčko zachraňovať druhú ligu. Čo bude cieľom v tej nasledujúcej? 
Druhá liga je ťažká a kvalitná súťaž pre našich mladých hráčov. Bude to pre nich dobrá škola. Je v nej veľa 

kvalitných mužstiev, ktoré majú skúsených hráčov. 
My máme káder mladých hráčov v béčku, ktorý budeme využívať a po dohode s trénerom áčka, bude 

doplnený hráčmi z prvého tímu. Keď príde pomoc z áčka, bude vždy vítaná. 
Budeme sa snažiť prebudiť v chalanoch túžbu prejaviť sa a využiť svoj potenciál v druholigovej súťaži, 

neustále pracovať na rozvoji hráčov v projekte a pripravovať hráčov pre potreby prvého tímu. Na aké tabuľkové 
postavenie to bude, ukáže až samotná súťaž. 

Pre vás bola uplynulá sezóna majstrovskou, s výberom U17 ste získali slovenský titul. Viacero chalanov však 
bude pod vami pôsobiť aj naďalej… 

Keďže projekt je spojením B-tímu a devätnástky, oni sa v podstate plynulo zaradili do projektu. Ktorí na to 
budú mať, môžu nakuknúť aj do druholigovej súťaže. 

Projekt je spojením týchto dvoch celkov preto, aby chalani boli čo najskôr a čo najlepšie nachystaní na 
prechod do mužského futbalu. 

Dlhodobým cieľom MŠK Žilina je vychovávať mladých futbalistov, ktorí sa následne posúvajú ďalej. Má niekto 
zo súčasných mladíkov potenciál presadiť sa, výraznejšie sa ukázať? 

Som presvedčený, že je tu veľa chalanov, ktorí majú na to, aby skôr či neskôr dostali priestor aj v prvom tíme. 
Budem veľmi rád, keď to bude čo najrýchlejšie. 

Chalani majú veľkú kvalitu, ale je na nich, ako sa zhostia príležitosti, presvedčiť o tom v druholigových 
zápasoch. Aby mali tréneri z áčka dôvod povolať ich tam. 

Máte v príprave aj nejakých zaujímavých zahraničných hráčov? 
Určite áno. Trénuje s nami Luka Lochoshvili, David Kurminowski, máme zaujímavého hráča Baba Hamza z 

Ghany. Teraz prišiel spomínaný Vladimír Filippov. No už keď sú v MŠK, sú to naši hráči a snažíme sa o ich 
rozvoj. Nedelíme to na cudzích a domácich. Sú tu a my sa snažíme o ich napredovanie. 

Vaším asistentom je Pavol Staňo, pri výbere U19 pôsobí dvojica Norbert Guľa - Mário Pečalka. Ako funguje 
vaša spolupráca? 

V prvom rade budeme kolegovia a jeden tím. Verím tomu, že naša spolupráca bude bezproblémová. 
Budem sa snažiť, aby každý cítil spoluzodpovednosť za tréningový proces a napredovanie chalanov. Každý 

dostane svoju dôležitosť a priestor na realizáciu. Všetci budeme zodpovední za to, ako to bude nakoniec vyzerať. 
Výsledky prípravných zápasov MŠK Žilina B 
MŠK Žilina B - Trenčín 3:2 (3:1) Góly MŠK: Gerebenits 2, Kurminowski. 



Zostava MŠK (1. polčas): 
Vajs - Suľa, Krkoška, Lochoschvili, Petrák - Gono, Chríbik, Farský - Gerebenits, Kurminowski, Rusnák. 
Zostava MŠK (2. polčas): 
Vajs - Šušolík, Krkoška, Nagy, Petrák - Filippov, Chríbik, Mráz - Gerebenits, Kurminowski, B. Hamza. 
Spišská Nová Ves-MŠK Žilina B 2:3 (1:3) Góly MŠK: Goljan 2, Kurminowski. 

Zostava MŠK (1. polčas): 
Vajs - Šušolík, Nagy, Lochoschvili, Petrák - Chríbik, Gono, Holáň - Filippov, Kurminowski, Goljan. 
Zostava MŠK (2. polčas): 
Seman - Suľa, Krkoška, Nagy, Ďurana - Farský, Gono, Holáň - Rusnák, Gerebenits, B. Hamza. 
Ilustračné Ján Mintál 
Peter Černák povedie šéftréner projekt MŠK Žilina - B-tím a výber do 19 rokov. Z Ján Mintál 

[Späť na obsah] 

 
 

3. BALOG SO STRIEBROM 
[09.07.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 23; Ľubomír Antal] 

 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA 
Džudisti z Lokomotívy sa v sobotu 2. 6. zúčastnili 49. ročníka medzinárodného turnaja Veľká cena Michaloviec 

pre mladších a starších žiakov a žiačok. Na východe Slovenska sa zišlo 442 pretekárov z 38 klubov. 
Lokomotívu reprezentoval Robert Balog v hmotnosti nad 73 kg starších žiakov. V prvom zápase prehral s 

Popjakom z domácich Michaloviec na ipon, ale ďalšie zápasy už zvládol s prehľadom. Druhý zápas do 10 sekúnd 
vyhral nad Kamaitisom Rapolasom, tretí duel na ipon zvíťazil nad Danielom Bednasom z Vranova nad Topľou. Vo 
štvrtom zápase pred časovým limitom zdolal Jakuba Štastného zo Spišskej Novej Vsi. 

Takto obsadil strieborné umiestnenie na medzinárodnej Veľkej cene Michaloviec. Touto cestou by som sa 
chcel poďakovať Robovi Balogovi v mene výboru Lokomotívy džudo Rimavská Sobota za vzornú reprezentáciu 
oddielu, mesta Rimavská Sobota a aj v mene všetkých sponzorov, ktorí podporujú náš oddiel. Za podporu oddielu 
Lokomotíva Judo RS ďakujeme našim sponzorom. 

Strieborný Robert Balog. Foto: Ľubomír Antal 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Radíme, ako sa najlepšie dostať na Pohodu 2019? (Autá, vlaky, autobusy i 

karavany) 
[09.07.2019; autoviny.zoznam.sk; Aktuality; 20:38; Redakcia (m)] 

 
https://www.autoviny.sk/novinky/119903/radime-ako-sa-najlepsie-dostat-na-pohodu-2019-auta-vlaky-
autobusy-i-karavany 

 
 

Už tento štvrtok začína jeden z najväčších a najpopulárnejších slovenských festivalov Pohoda. Aké spôsoby 
dopravy môžete využiť, ktoré sú najlacnejšie a najvýhodnejšie sa dozviete v našom článku. 

AUTO 
Prísť autom je pohodlné, pretože si sami zvolíte čas, netlačíte sa s inými cestujúcimi a vezmete si čo sa vám 

zmestí do kufra auta. Je to ideálny spôsob dopravy na festival, ak idete aj s deťmi. 
Na nájdenie najlepšej trasy môžete použiť Google Maps priamo cez stránku festivalu, kde stačí iba zadať 

odkiaľ cestujete a spôsob vašej dopravy. Mapa vás navedie priamo k vstupu na festivalové parkovisko. 
Pohoda je známa aj svojim ekologickým prístupom k životnému prostrediu, o čo sa snaží aj prostredníctvom 

iniciatívy #spolunapohodu. Ak uvediete tento hashtag na pohoďáckej Webparty, môžete ponúknuť voľné miesto v 
svojom aute alebo si nájsť zdieľaný odvoz s niekým z vášho okolia. 

KARAVANY A PRÍVESY 
Karavan park sa nachádza hneď za bránami do festivalového areálu. Rovnako ako majitelia áut, dostanú 

vodiči karavanov nálepku, ktorú si nalepia na čelné sklo. Ak chcú mať majitelia prívesov napojenie na elektrinu, 
prídu priamo na parkovisko pre karavany. Ak chcú bežné stanové miesto, z parkoviska pre verejnosť si musia 
dotlačiť príves do stanového mestečka, pričom platia iba za auto, ktorým ho privezú. 

Parkovanie 
Parkovisko sa otvára vo štvrtok 11.7.2019 o 12:00 a zatvára sa v nedeľu o 16:00, pričom posledný vstup je 

možný v nedeľu o 8:00. jeho kapacita je 5000 vozidiel. Vybrať si môžete buď parkovanie na betónovej pristávacej 
dráhe letiska Trenčín alebo na trávnatých plochách. Celková plocha parkoviska je 119 000 m2. 

https://www.autoviny.sk/novinky/119903/radime-ako-sa-najlepsie-dostat-na-pohodu-2019-auta-vlaky-autobusy-i-karavany
https://www.autoviny.sk/novinky/119903/radime-ako-sa-najlepsie-dostat-na-pohodu-2019-auta-vlaky-autobusy-i-karavany


Parkovisko je rozdelené na 4 sektory podľa vzdialenosti od festivalovej brány, ktorá je 100 až 700 metrov. Na 
parkoviská vstupujte cez GATE P od obce Opatovce. Prísť môžete okrem auta aj motorkou alebo karavanom, ale 
iba s platným lístkom na festival. Pri vstupe dostanete nálepku, na ktorej uvediete EČ vozidla a svoj telefonický 
kontakt. S nálepkou na čelnom skle môžete z parkoviska odísť a zase prísť naspäť. 

Cena parkovného závisí od sektora a času, kedy si parkovné kúpite. Ak si parkovné kúpite v predpredaji na 
všetky festivalové dni, parkovné vás vyjde 20 až 35 eur. Pri platení parkovného na mieste je cena bez ohľadu na 
sektor 35 eur. Parkovné za motorku je 20 eur. 

Organizátori festivalu mysleli aj na rodiny s deťmi do 6 rokov, tehotné ženy a ľudí s obmedzenou možnosťou 
pohybu, ktorí sú po preukázaní sa príslušným dokladom vpustení na parkovisko hneď pri bráne na festival. 

Práve včera 8. júla 2019 organizátori prostredníctvom svojej stránky informovali, že v predaji ostáva 
posledných 100 miest v parkingu P4. 

VLAK 
Festival Pohoda spolupracuje so ZSSK, vďaka čomu budú pridané festivalové rýchliky z Bratislavy a Košíc do 

Trenčína. Vo vlaku z Košíc sa bude už tradične nachádzať aj jeden párty vozeň s DJom. Spiatočná cesta vlakom 
z Košíc špeciálnym festivalovým vlakom stojí 14,90 a z Bratislavy 9,90. Nastúpiť môžete aj v Spišskej Novej Vsi 

a Liptovskom Mikuláši, ostatné nástupišťa sú vypredané. 
AUTOBUS 
Špeciálnymi autobusmi Slovak Lines, ktoré pôjdu z rôznych miest na Slovensku, sa pohodlne dostanete až 

priamo pred festivalovú bránu. Ak cestujete z Bratislavy, Senca alebo Malaciek, dostanete vďaka podpore 
Bratislavského samosprávneho kraja dokonca zľavu. 

Naspäť domov vyrážajú autobusy priamo od hlavného pódia v nedeľu na poludnie. 
Cena obojsmerného lístka z Bratislavy je 20 eur a napríklad z Banskej Bystrice a zo Žiliny je to 26 eur. Kúpiť 

si môžete aj jednosmerný lístok za polovičnú cenu. 
BEŽNÁ DOPRAVA 
Prísť môžete aj bežnými vlakovými alebo autobusovými spojmi, ktoré vás obe privezú na trenčiansku stanicu. 

Odtiaľ premáva pravidelná nonstop kyvadlová doprava, ktorá vás privezie priamo k festivalovej bráne. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Slovenskí žiaci vyhrali svetovú súťaž s reportážami o plastoch či svetelnom 

smogu 
[09.07.2019; dennikn.sk; Slovensko; 15:33; Laura Žilinčanová] 

 
https://dennikn.sk/1522366/slovenski-ziaci-vyhrali-svetovu-sutaz-s-reportazami-o-plastoch-ci-svetelnom-
smogu/ 

 
 

Mladí reportéri pre životné prostredie na medzinárodnej súťaži vyhrali päť z deviatich kategórií, Slovensko 
bolo už druhý rok najúspešnejšou krajinou súťaže. 

Majú menej ako pätnásť rokov a zistili, že aj keď ľudia chodia na trh s plátenými taškami, používajú na ovocie 
a zeleninu veľa plastových vrecúšok. Mladí reportéri sa vybrali na bratislavské trhovisko Miletičova a keď o tom 
napísali reportáž, vyhrali s ňou zlato na medzinárodnej súťaži. 

„Počas soboty sa na trhu rozdá približne 1500 až 5000 takýchto vrecúšok za jediný deň v závislosti od 
sezóny, ročne teda až do 250-tisíc plastových vrecúšok len počas sobotných nákupov.“ 

Čítate krátky úryvok z reportáže, ktorá v kategórii 11-14 rokov získala prvé miesto v medzinárodnej súťaži 
Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment). Výsledky sa každoročne vyhlasujú 
k Svetovému dňu životného prostredia, súťažia mladí od 11 do 25 rokov, tento rok sa zapojilo 36 krajín. 
Príspevkov bolo spolu 149. Mladým reportérom zo Slovenska sa podarilo obsadiť prvé miesto až v piatich 
z deviatich kategórií, a tak sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s najviac ocenenými príspevkami. 

Greta Thunbergová na Slovensku 
Šestnásťročná Greta Thunberg spustila vo svete vlnu štrajkov za budúcnosť klímy, kedy žiaci namiesto do 

školy chodia protestovať na námestia. 
Na Slovensku žiaci za planétu bojujú v projekte Mladí reportéri pre životné prostredie už od roku 2009, 

spolupracujú s pedagógmi, klimatickými  expertmi a žurnalistami. Čítajú vedecké práce, komunikujú s odborníkmi, 
úradmi, firmami, či občanmi. 

Všetko sa to to učia skladať do reportáží a navrhujú aj možné riešenia problémov. V spomínanej reportáži 
o používaní plastových vrecúšok na trhovisku Miletičova napríklad tím mladých reportérok predstavuje projekt 
módnej návrhárky Dany Kleinert - šitie ekovrecúšok zo starých záclon. 

V programe spolupracujú napríklad s bývalou hovorkyňou Greenpeace Slovensko Luciou Szabovou ale aj 
s viacerými fotografmi, novinárkou a filmárom. „Naši reportéri sú tak vystavené vplyvu profesionálov po 
žurnalistickej aj environmentálnej stránke,“ hovorí koordinátorka programu Klaudia Medalová. 

Svetelný smog, včely aj bezslamkové mesto 

https://dennikn.sk/1522366/slovenski-ziaci-vyhrali-svetovu-sutaz-s-reportazami-o-plastoch-ci-svetelnom-smogu/
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Aby sa žiaci a študenti dostali do Kodane, museli najskôr vyhrať na Slovensku. Už v roku 2018 reportéri zo 
Slovenska vyhrali štyri prvé miesta, čo mal byť neopakovateľný úspech. O rok neskôr svoj vlastný rekord dokázali 
prekonať. 

Ďalšia z víťazných reportáží (video, 15-18 rokov) je o probléme svetelného smogu. Vo videu s názvom Kam 
sa stratila tma? mladí reportéri kladú otázku, či je osvetlenie uprostred noci naozaj potrebné. 

„Ľudia svietia stále viac nie len astronómom na hviezdy, ale aj susedom do okien. Pri inštalácii výkonného 
LED osvetlenia často nerozmýšľajú a neuvedomujú si, že tým poškodzujú prírodu a vytvárajú svetelný smog,“ 
hovorí vo videu hvezdár Rastislav Hollý. 

Svetlá robia problémy zvieratám, ktorým menia prirodzené reakcie po zotmení. 
Mária Jánošíková z tímu reportáže Kam sa stratila tma vysvetľuje, že nakrútiť kvalitnú reportáž je výzvou. „Ak 

sa držíme nejakého presného scenára a smeru, nikdy sa nám to nepodarí a nakoniec aj tak riešime drobnú 
odchýlku pôvodnej verzie. Človeka obklopuje množstvo ďalších nápadov, ktoré by chcel riešiť, no zároveň vie, že 
sa musí držať iba jednej problematiky, aby to tiež nebolo náročné pre diváka,“ vraví. 

Prvé miesto v kategórii 15-18 rokov obsadil článok o ochrane včiel. V kategórii video 11-14 rokov vyhrala 
reportáž Prejav mi, prosím, úctu! Upozorňuje na  znečistenie Kolačínskeho potoka v Novej Dubnici. V tomto 
prípade sa mladí reportéri zo Slovenska delili o prvé miesto so Španielskom. Vyhrala aj fotografia Hany 
Noščákovej (11-14 rokov), ktorá zachytáva vynaliezavý systém, akým predajcovia na trhovisku Miletičova 
odovzdávajú nepredané potraviny ľuďom v núdzi. 

Ilustračná foto k článku, ktorý zvíťazil v kategórii článok 15-18 rokov - Včely v meste: malý hmyz, veľké 
problémy. Foto - M. Šurin 

Študentka žurnalistiky Adriána Henčeková sa v ocenenom texte najstaršej kategórie 19-25 rokov venuje 
občianskej iniciatíve urobiť zo Spišskej Novej Vsi prvé bezslamkové mesto na Slovensku. Podporilo ju viacero 

lokálnych podnikov, píše napríklad, že jedna kaviareň môže ušetriť až 40-tisíc slamiek ročne. 
„Aj keď zmena môže finančne zaťažiť, v konečnom dôsledku je toto riešenie trvale udržateľnejšie,“ píše sa 

v článku. 
Ako vyzerá súhvezdie žuvačiek 
Klaudia Medalová hovorí, že nadpriemerné úspechy mohol priniesť v prvom rade správny výber témy. Ak sa 

reportér zameria na konkrétnu lokalitu s konkrétnym problémom, šanca vyhrať je vyššia. Kým súťažiaci z iných 
krajín často píšu o všeobecných témach, môže im chýbať schopnosť zúžiť tému a konzultovať možné riešenia 
s ďalšími v obci. 

„Našich reportérov učíme venovať sa konkrétnemu problému na miestnej úrovni, čo má potom väčší dopad aj 
pre celú komunitu,“ vysvetľuje Medalová. 

Spomína napríklad minuloročný projekt siedmakov Petra Vavrinca a Jakuba Benča, ktorí v Novej Dubnici na 
chodníku kriedou zakrúžkovali zaschnuté žuvačky. Vytvorili tak „súhvezdie žuvačiek“, pričom ich na jednom metre 
štvorcovom napočítali až 54. 

Jakub Benčo a Peter Vavrinec získali 1. miesto v medzinárodnej súťaži YRE už 2. rok po sebe. Na fotke 
pracujú na reportáži počas workshopu v Zuberci. Foto - Klaudia Medalová/Mladí reportéri 

Víťazka z najstaršej kategórie Adriána Henčeková  sa projektu venuje už od jeho štartu. „Keďže som 
v programe zapojená už sedem rokov, prinieslo mi to nespočetne veľa skúseností. Písanie sa stalo mojou veľkou 
záľubou a raz sa stane, dúfam, aj prácou, keďže aj vďaka programu som sa rozhodla ísť študovať žurnalistiku. 
Absolvovala som veľa odborných workshopov pod vedením lektorov z praxe, čo mi pomohlo zlepšiť svoje 
zručnosti.“ 

Ocenené video o znečistení Kolačínskeho potoka napríklad vznikalo v spolupráci s pedagógom, ktorý na 
Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici vedie filmársky krúžok. 

V nezáujme vedenia škôl je podľa Medalovej jeden z najväčších problémov fungovania programu. Učitelia sa 
do projektu zapájajú dobrovoľne a škola na projekty nedostáva finančnú podporu. Niekedy je preto ťažké vedeniu 
vysvetliť, prečo sa do projektu zapojiť a prečo podporovať výjazdy učiteľov na odborné semináre. „Je potrebné 
vedieť školám niečo ponúknuť, ak by sa program mal rozrásť do väčšej šírky,“ hovorí koordinátorka. 

Aj malá zmena sa ráta 
Asistent koordinátorov projektu Matej Majerský hovorí, že niekedy je najťažšou časťou vyrovnať sa s nízkym 

záujmom ľudí. „Keď urobíte reportáž, na ktorej ste strávili množstvo hodín práce a po týždni má na sociálnych 
sieťach 100 zhliadnutí, tak to trochu zamrzí.“ 

Napriek nízkej sledovanosti verí, že reportáže majú zmysel a šíria environmentálne povedomie. „Vďaka 
šikovným deťom vzniklo niekoľko reportáží, ktoré mali pozitívny dopad na okolie a spoločnosť. Či už to bola 
odstránená čierna skládka alebo výmena plastových vrecúšok na pečivo za plátené, každá (aj malá) zmena sa 
ráta. Keď dospelý  človek vidí, že 16-ročná študentka sa vzdá používania jednorázových fľašiek a urobí o tom 
reportáž, aby rozšírila túto myšlienku, myslím si že mu napadne, či by to nezvládol aj on.“ 

Prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej. Foto - Marián Garaj/Kancelária prezidentky SR 
Vzdelávací projekt Mladí reportéri funguje na Slovensku od roku 2009, kedy sa ľudia z Centra 

environmentálnych aktivít v Trenčíne zapojili do jedného z piatich programov zastrešených neziskovkou 
Foundation for Environmental Education. V programe Young Reporters for the Environment (u nás Mladí reportéri 
pre životné prostredie) pracuje 42 krajín. Na Slovensku je do projektu zapojených 11 škôl. 

Od júla 2019 sa školy budú môcť zapojiť do nového projektu Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť, v rámci 
ktorého vznikne päť vzdelávacích predmetov pre 13-15 ročných. Témy sa budú venovať rozširovaniu zručností 
pre udržateľnú občiansku spoločnosť. 

[Späť na obsah] 



 
 

6. Vybrali si ho obyvatelia: Na sídlisku Západ pribudne nové parkovisko 
[09.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/vybrali-si-ho-obyvatelia-na-sidlisku-zapad-pribudne-nove-parkovisko-335432 

 
 

Na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi vznikne už onedlho nové parkovisko. Tu sú bližšie informácie. 
Po dvoch rokoch pribudne v Spišskej Novej Vsi na sídlisku Západ nové parkovisko. To bolo hlavnou úlohou 

mestského výboru už v roku 2017. 
Na základe požiadaviek od občanov tejto lokality dal mestský výbor vtedy vypracovať tri varianty, kde presne 

by mohlo parkovisko byť umiestnené. Podľa prvého návrhu by parkovisko s takmer stovkou parkovacích miest 
bolo umiestnené pozdĺž Duklianskej ulice zo zadnej strany, kde by však obyvatelia prišli o väčšinu zelene. Druhý 
návrh boli dve parkoviská po krajoch ulice. Tretí návrh bolo jedno parkovisko s kapacitou približne 50 parkovacích 
miest, ktoré by bolo situované bližšie ku kostolu. 

Ako povedal pre Spišskú 24 predseda mestského výboru Adnan Akram, ľudia si nakoniec vybrali tretiu 
variantu. „Doteraz sa parkovisko nerobilo kvôli veľkým investíciám do opráv ciest na Strojníckej, Kováčskej a 
Stolárskej ulici,“ ozrejmil Akram s tým, že nové parkovisko bude na sídlisku posledným a ďalšie zelené plochy 
budú využívané na šport a oddych. 

„Chceme vybudovať medziblokové parky a zelené zóny. Do budúcna parkovacie domy, alebo podzemné 
parkoviská sú nereálne a pôjdeme skôr cestou regulácie, ako to robia v iných mestách. Mesto práve tvorí 
parkovaciu politiku, ktorá bude mať dopad na spôsob parkovania ,“ povedal. 

Na novom parkovisku podľa slov Petra Susu, vedúceho oddelenia výstavby a dopravy MsÚ sa začne 
pracovať už v týchto dňoch. „Práve začínajú prípravné práce na ochranu elekrorozvodov so stavebnými prácami 
sa začne budúci týždeň,“ uviedol. 

Na síslisku Západ by tak malo približne za tri mesiace pribudnúť nové parkovisko v celkovej sume 74 000 eur, 
ktoré bude mať 41 parkovacích miest. 

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

Videli ste ju? V priloženej galérii nájdete prvú knižnú búdku, ktorá sa nachádza v centre nášho mesta. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

7. PREHĽAD až do konca týždňa: Aj na týchto autách sa dá stretnúť policajtov 

v Spišskej a okolí 
[09.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prehlad-az-do-konca-tyzdna-aj-na-tychto-autach-sa-da-stretnut-policajtov-v-
spisskej-a-okoli-335457 

 
 

Chystáte sa tento týždeň na cesty? Potom zbystrite. Mužov zákona môžete v okrese Spišská Nová Ves a 

okolí stretnúť i na takýchto vozidlách… 
V Košickom kraji v 28. týždni 2019 dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

dohliadajú na označených i neoznačených policajných vozidlách. A práve na tie druhé sme sa pozreli bližšie. 
Prinášame vám totiž prehľad, aké neoznačené autá mužov zákona si posvietia na šoférov v našom kraji. 

Pozrite si takéto informácie platné pre dnešný deň, ale aj tie ďalšie až do konca aktuálneho týždňa. Zmena je 
vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 09. 07. 2019 
Košický kraj/ 15 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie Škoda Superb – strieborná 
Streda 10. 07. 2019 

https://spisska.dnes24.sk/vybrali-si-ho-obyvatelia-na-sidlisku-zapad-pribudne-nove-parkovisko-335432
https://spisska.dnes24.sk/prehlad-az-do-konca-tyzdna-aj-na-tychto-autach-sa-da-stretnut-policajtov-v-spisskej-a-okoli-335457
https://spisska.dnes24.sk/prehlad-az-do-konca-tyzdna-aj-na-tychto-autach-sa-da-stretnut-policajtov-v-spisskej-a-okoli-335457


Košický kraj/ 19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Rožňava – Škoda Superb – čierna 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf Variant – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Štvrtok 11. 07. 2019 
Košický kraj/ 15 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – okolie – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf Variant – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Piatok 12. 07. 2019 
Košický kraj/ 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Michalovce – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie -Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie -Seat Leon – sivý 
Sobota 13. 07. 2019 
Košický kraj/ 13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – okolie – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf Variant – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 14. 07. 2019 
Košický kraj/ 13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačené hliadky polície 
- okres Trebišov – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Viete, ako správne volať na linku 158? Pozrite si to vo videu… 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

8. PREHĽAD až do konca týždňa: Aj na týchto autách sa dá stretnúť policajtov 

v Michalovciach a okolí 
[09.07.2019; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://michalovce.dnes24.sk/prehlad-az-do-konca-tyzdna-aj-na-tychto-autach-sa-da-stretnut-policajtov-v-
michalovciach-a-okoli-335459 

 
 

Chystáte sa tento týždeň na cesty? Potom zbystrite. Mužov zákona môžete v okrese Michalovce a okolí 
stretnúť i na takýchto vozidlách… 

V Košickom kraji v 28. týždni 2019 dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
dohliadajú na označených i neoznačených policajných vozidlách. A práve na tie druhé sme sa pozreli bližšie. 

https://michalovce.dnes24.sk/prehlad-az-do-konca-tyzdna-aj-na-tychto-autach-sa-da-stretnut-policajtov-v-michalovciach-a-okoli-335459
https://michalovce.dnes24.sk/prehlad-az-do-konca-tyzdna-aj-na-tychto-autach-sa-da-stretnut-policajtov-v-michalovciach-a-okoli-335459


Prinášame vám totiž prehľad, aké neoznačené autá mužov zákona si posvietia na šoférov v našom kraji. 
Pozrite si takéto informácie platné pre dnešný deň, ale aj tie ďalšie až do konca aktuálneho týždňa. Zmena je 
vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 9. 7. 2019 
Košický kraj/ 15 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Streda 10. 7. 2019 
Košický kraj/ 19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Rožňava – Škoda Superb – čierna 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- okres Košice -VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance -Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves -VW Golf Variant – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie -Škoda Superb – strieborná 
Štvrtok 11. 7. 2019 
Košický kraj/ 15 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- kres Košice – okolie – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf Variant – šedý 

- okres Trebišov -Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Piatok 12. 7. 2019 
Košický kraj/ 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Michalovce – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie -Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie -Seat Leon – sivý 
Sobota 13. 7. 2019 
Košický kraj/ 13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Košice – okolie – VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf Variant – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 14. 7. 2019 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
Košický kraj/13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačené hliadky polície 
- okres Trebišov -VW Passat- červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z 

Michaloviec a okolia. 
Vo videu nižšie si pozrite aj sochu cyklistu na pešej zóne v Michalovciach. 
Foto: ilustračné 



Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Hudba, vernisáž či divadlo: Aj takéto akcie ponúka tento týždeň v Spišskej 
[08.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/hudba-vernisaz-ci-divadlo-aj-taketo-akcie-ponuka-tento-tyzden-v-spisskej-
335350 

 
 

Ste s nimi oboznámení? Vyselektovali sme naj podujatia tohto týždňa v našom meste. Čo radíme zažiť? 
Davey by to tak chcel 
8. až 11. júla 2019 o 19:30, Divadlo Kontra 
Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem pokušeniu a malých 

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

Hravá príroda 
9. a 10. júla 2019 o 14:00, Múzeum Spiša 
Vyskúšať prácu botanika, zoológa a geológa, získať praktické poznatky o našej prírode a vyrobiť si niečo 

originálne na pamiatku si budete môcť v utorok a v stredu poobede v Múzeu Spiša. Vzdelávací program je určený 
pre všetky deti. Väčšie skupiny sa musia prihlásiť vopred. 

Spišská paleta – vernisáž 
11. júla 2019 o 16:30, Spišské osvetové stredisko 
Vernisáž diel neprofesionálnych výtvarníkov, členov ART klubu. Výstava predstavuje ich najnovšiu tvorbu za 

rok 2018/2019. Výstavu si môžete pozrieť do 11. augusta 2019 v pracovné dni v čase 7:30 – 15:30 hod. 
Pavarotti 
11. júla 2019 o 19:00, kino Mier 
Meno Pavarotti pozná celý svet. Hudobná ikona, ktorá svojím významom, umením a popularitou ďaleko 

prekročila hranice operného žánru. Dokument o ňom, ale nie je len filmom o celebrite, je to predovšetkým hlboký 
portrét samotného Luciana. Dokument Pavarotti ukazuje, aký bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, z čoho mal 
obavy a strach, čo ho trápilo, čo ho robilo šťastným. Popri verejných záberov z vystúpení alebo televízie tvorcovia 
získali a využili množstvo súkromných videozáberov od jeho priateľov, spolupracovníkov, rodiny a manželky. 
Väčšina z unikátnych záberov a osobných hovorov s Pavarottim doteraz nevidelo svetlo sveta, Pavarotti je na 
nich medzi svojimi najbližšími otvorený a úprimný. 

Ženy on line: Ručný papier 
12. júla 2019 od 16:00, Galéria umelcov Spiša 
Tvorivá dielňa zameraná na jednoduchú výrobu ručného papiera z odpadového materiálu a jeho využitie pre 

umeleckú kresbu a maľbu. Lektorka: Maria Pinčáková Projekt ŽENY ON LINE je zameraný na podporu kreativity 
znevýhodnených skupín žien prostredníctvom realizácie tradičných a netradičných výtvarných techník. Cieľom je 
motivovať ženy ku kreatívnym voľnočasovým aktivitám, obohatiť ich kultúrny život a získať nové skúsenosti a 
zručnosti v oblasti výtvarného umenia. 

Yesterday 
12. júla 2019 o 19:00, kino Mier 
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len jeden človek na svete. Dve 

legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili 
svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske. 

Willy a kúzelná planéta 
13. júla 2019 o 17:00, kino Mier 
Malý Willy cestuje s rodičmi vesmírom. Po nehode vesmírnej lodi sa sám v záchrannom module dostáva na 

neznámu, divokú planétu. Našťastie má so sebou dôležitého parťáka – robota Bucka. V cudzom svete naňho číha 
veľa nástrah a objavov… 

Letné kino / Zrodila sa hviezda 
13. júla 2019 o 21:15, Radničné námestie – pred Redutou 
V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta 

Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký sen o 
hviezdnej kariére vzdala… pokým ju Jack neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin raketový 
štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so 
svojimi vnútornými démonmi. 

Promenádne podujatia 
14. júla 2019 od 16:00, pred Redutou 
Kultúrne leto a s ním spojené promenádne podujatia budú pokračovať aj v druhú júlovú nedeľu. O 16:00 je 

pripravená rozprávka pre deti v podaní Divadla Cililing z Prešova. Po nej spestria nedeľné popoludnie všetkým 
prítomným spevácke skupiny Lipa, Rozmarín a Senior zo Spišskej Novej Vsi. 

O Guľkovi Bambuľkovi 

https://spisska.dnes24.sk/hudba-vernisaz-ci-divadlo-aj-taketo-akcie-ponuka-tento-tyzden-v-spisskej-335350
https://spisska.dnes24.sk/hudba-vernisaz-ci-divadlo-aj-taketo-akcie-ponuka-tento-tyzden-v-spisskej-335350


14. júla 2019 o 17:30, sídlisko Mier pri Dome kultúry 
Rozprávkové dobrodružstvá, ktoré zažijete s Guľkom Bombuľkom, naučia najmenších, aké zvieratká môžu 

stretnúť na gazdovskom dvore a tých väčších zasa prinútia zamyslieť sa nad otázkou „čo je v živote skutočne 
dôležité?“. Predstavenie vychádza z námetu známej rozprávky Márie Ďuríčkovej, ktorá vytvorila množstvo 
príbehov aktuálnych aj pre dnešnú uponáhľanú dobu. 

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

Videli ste? Na kúpalisku pribudlo niekoľko noviniek. Viac v priloženej fotogalérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Po stopách historických činiteľov 
[03.07.2019; Literárny týždenník; s. 17; LENKA MIHOVÁ] 

 
 

Z MINULOSTI SPIŠA 
Zostavil František Žifčák 
Levoča: MTM, 2018,1. vyd., 212 s., ISBN 978-80-971553-5-3 
Ročenka Spišského dejepisného spolku (SDS) v Levoči je výstupom z konferencie s názvom Osobnosti 

„osmičkových" rokov na Spiši (1268 -1968), uskutočnenej v Spišskom Podhradí. Ročenku tvorí šesť štúdií, tri 
články a šesť medailónov. V rubrike Správy (s. 159) informuje SDS o podujatiach, na ktorých sa autor 
organizačne podieľal. Nechýbajú ani rubriky Recenzie a anotácie (s. 169), Bibliografia (s. 191) a Zo života SDS 
(s. 195). 

V štúdii Dávid Frolich (1595 -1648) a obrana nemectva na Spiši (s. 7), sa Martin Homza hlbšie zameriava na 
menej známy aspekt tvorby tohto Kežmarčana ako historika. Homza analýzou Frolichovho diela Prastarý 
nemecko-uhorsko-spišský krajan, prichádza k záveru: „Nepriamo tak Prastarý krajan (…) prispel aj k utvrdeniu 
slovenského kultúrneho sebavedomia a pocitu hlbšej národnej spolupatričnosti" (s. 21). 

Spišský kňaz, kanonik i „Kapitúlný vikár spišskej diecézy Dominik Biacovský a zmeny v Katolíckej Cirkvi roku 
1848 " (s. 23) je štúdia od Vladimíra Olejníka, v ktorej sa zaoberá časom sedisvakancie spišského biskupského 
stolca počas revolučných rokov 1848/49 a nasledujúcim obdobím absolutizmu. Jej autor konštatuje: „Tento dosiaľ 
nedocenený kňaz a organizátor tak previedol diecézu revolučnými rokmi napriek tomu, že nebol diecéznym 
biskupom a funkciu vykonával len z poverenia sídelnej kapituly" (s. 38). 

Významný lyžiar, horolezec, propagátor Vysokých Tatier, publicista, popredný funkcionár turistického 
Karpatského spolku, vedúci činiteľ hungarofilského hnutia spišských Nemcov v prevratovom období koncom roka 
1918 a Aktivity Gyulu Andora Heftyho pri vzniku Československa (s. 41), zaujali Jozefa Sulačeka. „Preto aj naša 
pozornosť sa upriami na obdobie, v ktorom bol Hefty spiritus rectorom, popredným iniciátorom postojov a udalostí 
(…). Epizodické protičeskoslovenské prejavy a fiktívne predstavy o Spišskej republike tvoria bizarnú stránku 
prevratových dejín Spiša a rovnako nás zaujímajú aj poprední aktéri týchto historických udalostí" (s. 41), nastoľuje 
hneď v úvode svojej štúdie problematiku Sulaček. 

Elemír a Neitus Vollayovci a konštituovanie Československej moci na Spiši v rokoch 1918 - 1919, bratov zo 
Spišskej Novej Vsi predstavuje Ružena Kormošová. „Netreba heroizovať učiteľov Vollayovcov, ale treba 

podčiarknuť ich dôležitosť v zápase za nový štát, ich neoceniteľnú organizačnú prácu, ukázať ich slovenskú 
dušu"(s. 80). 

Marek Cimbala sa rozhodol vo svojom príspevku priblížiť činnosť a tvorbu osobnosti, ktorá nevyvoláva 
žiaducu pozornosť súdobej historiografie. „Politik a katolícky učiteľ Pavol Čarnogurský" (s. 83) pochádzal z Malej 
Frankovej, bol významnou postavou slovenských dejín a, ako ďalej uvádza Cimbala: „… bol svedkom rozpadu 
Rakúsko-Uhorska, vzniku Česko-Slovenska, zápasu o autonómiu Slovenska, jej vyhlásenia (1938), rozpadu 
Česko-Slovenska, vyhlásenia Slovenského štátu, začiatku i potlačenia Slovenského národného povstania, 
stretnutia a rokovania s Gustávom Husákom a Ladislavom Novomeským, fúzie katolíkov a evanjelikov v 
Demokratickej strane, činnosti tajnej Cirkvi a tzv. nežnej revolúcie v roku 1989" (s. 83). Čarnogurský bol od roku 
1945 štyrikrát uväznený a na margo svojho politického väzenia sa vyjadril: „… nebáť sa, nepodlomiť svoje 
duchovné a nervové fondy prívalom strachu, byť si vedomý svojej pravdy a práva!"(s. 95). 

Spišský honorárny Kanonik Jozef Vojtas a jeho pôsobenie na Spiši (s. 97) je predmetom štúdie Eduarda 
Laincza. Kňaz vynikajúceho charakteru Vojtas napriek tomu, že veľa trpel a bol prenasledovaný komunistickým 
režimom, neustále stál po boku cirkvi. Na obdobie Slovenského štátu a transportov Židov zo Slovenska Vojtas 
spomínal: „Život som zachránil niekoľkým Židom: Dr. Mikulášovi Kuchlovi, t. č. bytom v Levoči, Ottovi Kuchlovi, 
tiež v Levoči, Dr. Teichnerovi, t. č. lekár v Kežmarku… Zadovážil som pre slovenských partizánov legitimácie a 
pasy, čo môže potvrdiť notár z Osturne Husovský a býv. Okresný náčelník Vojtech Chládek" (s. 105). Celý život 
bojoval za práva obyvateľov severného Spiša a hornej Oravy. Pričinil sa za opätovné pričlenenie týchto území k 
Česko-slovenskej republike po roku 1945. 

Prvým z trojice článkov v rubrike Články, je príspevok Milana Chomu s názvom Priekopník veterinárnej 
medicíny František Hutyra (1860 -1934) (s. 117). Podľa slov autora za svoj príspevok vďačí zosnulej kežmarskej 
učiteľke Anne Gubčovej, rodáčke zo Spišského Podhradia. 



Článok z pera Vladimíra Juliána Ševca Kežmarok v období prvej Československej republiky (s. 124) 
predstavuje Kežmarok v období rokov 1918 až 1938. 

Marta Bednárová si vo svojom článku Zabudnutá výstava v Košiciach (s. 135) kladie otázku, prečo sa o tak 
významnej akcii, akou bola Výstava Východu ČSR v Košiciach, konanej roku 1938, nezmieňuje dostupná 
slovenská a ani česká literatúra. 

Rubrika Recenzie a anotácie je obohatená o kritické stanovisko redakčnej rady ročenky a výboru SDS k 
publikácii Antona Marca s názvom Spišské nomen omen, ktorú vydala Matica slovenská v roku 2017. Táto 
publikácia „… závažným spôsobom skresľuje vývin spišských miest a obcí v stredoveku" (s. 5). 

Ročenka apeluje na seriózny vedecký Výskum a neskreslené interpretácie historických a jazykových 
prameňov. Veríme, že svojím popularizačným štýlom priblíži históriu širokej čitateľskej verejnosti. 

[Späť na obsah] 
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