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Spišská Nová Ves 
 

1. Ľudia veria, že na Spiši MAJÚ LIEČIVÉ “PYRAMÍDY” 
[15.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; KATARÍNA GÉCZIOVÁ] 

 
 

VÝSTRAHU IGNOROVALI, DALI MREŽE. STAROSTA: ŠARLATÁNSTVO 
Z bývalej štôlne urobili putovné miesto, úrady zakročili. 
SPIŠ. Vyzerá to, akoby sa turisti vybrali na prehliadku do jaskyne. Fotografie zachytávajú desiatky starších či 

mladších ľudí, ktorí prechádzajú tmavým tunelom. Vybavení sú ruksakmi, čelovkami, priestory si fotia. V 
skutočnosti stoja v nefunkčnej štôlni neďaleko obce Markušovce na Spiši. Kopce pri bývalých banských obciach - 
Markušovce, Rudňany a Poráč - sú do dnešných dní vyhľadávanou destináciou pre niektorých ľudí. Tí veria, že 
energie v tejto oblasti majú pozitívny účinok na ľudské zdravie. Údajne najväčšie blahodarné účinky má pobyt v 
nefunkčnej šachte. 

Čech objaviteľ 
Za objaviteľa tohto územia sa vyhlasuje Čech Jiří Matějka, ktorý nazval oblasť fenoménom. Tvrdí, že je 

energeticky zaujímavým miestom, o ktorom v dávnej minulosti vedeli už naši predkovia. A na takýchto m iestach 
vraj stavali pyramídy alebo iné kamenné monumenty. Lokalitu na Spiši po prvý raz navštívil Matějka v roku 2015 
a nazval ju Kóta zulu 664. Začal do nej vodiť turistov, s ktorými v štôlni meditoval a meral takzvané záporné ionty, 
ktoré sú podľa neho dôkazom liečivej sily tunela. Na webstránke venovanej tejto téme sú napríklad fotografie, na 
ktorých si ľudia po návšteve štôlne merajú hladinu cukru v krvi. Alternatívne zdravotnícke seansy v iontovom 
tuneli dokonca presiahli slovenské hranice. Na východné Slovensko si starú banskú šachtu chodili obzerať českí 
turisti. 

Lekárka: Ľudia majú radi senzácie 
Všeobecná lekárka Diana Ganajová upozorňuje na to, aký negatívny dopad môže priniesť viera v podobné 

zázračné účinky alternatívnej medicíny. Podotýka, že nemá presné informácie, s akými druhmi ochorení ľudia 
oblasť navštevujú. „Ľudia majú radi senzácie a neraz, žiaľ, práve kvôli chýbajúcim či zavádzajúcim informáciám 
naletia rôznym šarlatánom a podvodníkom, čo môže mať až fatálne následky.“ 

Výstraha nestačila, osadili mreže 
Ľudí nezastavil ani fakt, že pred štôlňou bola osadená tabuľa s výstrahou – Vstup zakázaný. Keď sa turizmus 

do banskej šachty rozšíril, rozhodli sa konať úrady. Dnes sú na vstupe do starého banského diela uzamykateľné 
mreže. Vo februári tohto roku tak urobila spoločnosť VSK Mineral, s. r. o., ktorá banskú šachtu vlastní. „Pred 
štôlňou boli osadené informatívne tabule upozorňujúce na zákaz vstupu do štôlne, kde hrozí nebezpečenstvo 
otrasov, závalov, úrazov a smrti,“ informovala spoločnosť banský úrad. Pokyn na zabezpečenie štôlne dal 
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ktorý si bol šachtu na mieste obzrieť. 

Banský úrad: Ohrozenie života 
Prednosta úradu Antonin Baffi pre Korzár povedal, že sa o takzvanom iontovom tuneli dozvedeli až na 

pracovnom rokovaní. Príkaz na uzatvorenie šachty vydali, pretože prístup do nej mohol „zrejme a bezprostredne 
ohroziť verejný záujem, majetok, bezpečnosť, zdravie a život osôb…“ Matějku kontaktovala aj polícia. V 
oficiálnom liste z 15. februára mu oznamuje, že prípadným záujemcom vstup do daného banského diela zakáže. 
„Obvodný banský úrad na základe fyzickej prehliadky daného objektu skonštatoval, že uvedené staré banské 



dielo je nestabilné a náchylné k zavaleniu,“ uvádza sa v upovedomení podpísanom riaditeľom Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru SR v Spišskej Novej Vsi Jaroslavom Dulíkom. 

Polícia chcela zabrániť výpravám 
Matějku tiež informoval, že príchod a prípadné vstupy do šachty budú monitorované políciou a vstupy ľuďom 

policajti nepovolia. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová pre Korzár 
uviedla, že tento list Matějkovi poslali, aby zabránili organizovaniu hromadných stretnutí cez sociálne siete. 
Matějka o uzatvorení šachty informoval svojich priaznivcov na svojej webstránke venovanej Kóte zulu 664. Vyzval 
ich, aby rešpektovali policajné oznámenie. Korzár ho kontaktoval emailom, na otázky neodpovedal. Ani 
zamrežovaný vstup do štôlne niektorých ľudí neodradil. Polícia vo viacerých prípadoch zistila, že sa cez mreže 
pokúšali dostať. Stalo sa tak napríklad v apríli tohto roka. „Opakovane dochádza k porušovaniu mreží na danej 
štôlni,“ potvrdila vtedy Mésarová. 

Starosta: Šarlatánstvo 
Dnes už polícia poškodenie mreží nezaznamenáva. Neznamená to však, že ľudia do tejto oblasti naďalej 

nechodia vo viere, že má liečivú moc. Dokazujú to informácie, ktoré Matějka zverejňuje na webstránke venovanej 
tejto oblasti. Posledné 16. stretnutie tam priaznivci kóty Zulu 664 mali v júni. Okrem pochodu na pyramidálny 
kopec sa zhromažďujú aj pod ním. Starosta Markušoviec Marek Virág (nezávislý) tiež potvrdzuje, že neďaleko ich 
obce „na kopec ľudia stále chodia“. „Je to šarlatánstvo,“ myslí si o ich konaní. Prvý raz sa o tom dopočul pred pár 
mesiacmi. Zúčastnil sa aj pracovného rokovania s banským úradom, políciou a firmou VSK Mineral. Hovorí, že 
pozvaný bol aj Matějka, ale neprišiel. Virág tiež hovorí, že si vraj ľudia z oblasti odnášajú vodu, ktorú neskôr 
predávajú ako liečivú. Zdrojom má byť miestne odkalisko. „Len som o tom počul, neviem, či je to pravda.“ 

Hazard so zdravím 
Doktorka Ganajová konštatuje, že v dnešnej dobe čoraz viac pacientov odmieta klasickú medicínu a namiesto 

toho vyhľadáva rôzne alternatívne prístupy diagnostiky aj liečby ochorení. V niektorých prípadoch to podľa nej 
môže byť prospešné, ako príklad uvádza kombináciu farmakoterapie a napríklad fytoterapie. „Vždy je potrebné 
dôsledne a individuálne všetko zvážiť a pristupovať ku svojmu zdraviu zodpovedne. Neraz človek vážne chorý 
pacient slepo naletí, odmietne klasickú liečbu a verí niekomu, respektíve niečomu. Strácame však drahocenný 
čas… Ten v takom prípade hrá proti nám. Zdravie má každý len jedno, nehazardujte s ním. “ Upozornila tiež na 
ďalšie riziko podobných návštev, ako úrazy, zosuvy stien či pád kameňov. KATARÍNA GÉCZIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Myslím si, že by ma Mizík za vojny udal 
[15.07.2019; Denník N; Rozhovor; s. 4,5; ANDREJ BÁN] 

 
 

Eva Mosnáková cíti, že je na dobrej ceste, keď chodí na diskusie po Slovensku medzi mladých 
Prežila hrôzy vojny, rasové prenasledo vanie, aby v slobod nej demokratickej spoločnosti mu sela čeliť 

rasistickým útokom Kotlebovho poslanca Stanisla va Mizíka. Toho súdy tento týždeň oslobodili. Napriek 
všetkému má EVA MOSNÁ KOVÁ k životu a k ľuďom lás kavý a pozitívny prístup. 

Kotlebovský poslanec Stanislav Mizík je podľa Najvyššieho súdu nevinný v prípade antisemitského statusu o 
vyznamenaných, v ktorom spomínal aj vás osobne. Boli ste teraz na pojednávaní? 

Nie, nepozvali nás už s his torikom Ivanom Kamencom ako svedkov. A aj keby, vôbec by ma to nezaujímalo, 
venu jem sa teraz iným veciam. 

Čo hovoríte na tento rozsudok? 
Úprimne, nemala som veľkú dôveru v to, ako to dopadne. Aj napriek tomu som si nemys lela, že až do takých 

krajností to pôjde. Teraz si myslím, že Goebbels mal smolu. Keby ho súdili naše súdy, asi by pove dali, že 
vzhľadom na slobodu prejavu nič nespáchal. A oslo bodili by ho. 

Vy ste v tejto veci vypovedali na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vlani v máji. Aká to 
bola pre vás skúsenosť? 

Bolo to veľmi zaujímavé. Zrejme Mizíka jeho dvaja ob hajcovia usmernili tak, aby bol ticho. A on aj ticho bol. 
Vyzeral až príliš ticho, ako keby sa bál. Bol stiahnutý, hlava skoro až pod stolom. 

Mali ste s ním očný kontakt? 
Áno, aj sa priznám, že som sa naňho pohŕdavo usmievala. A on nič. Sudca sa ho po mojej svedeckej 

výpovedi opýtal, či sa ma nechce niečo opýtať nechcel. I keď ja som tam dosť veľa hovorila. A Mizíkov obhaj ca 
sa ma pýtal, či si myslím, že by ma Mizík za vojny skrýval. 

Čo ste odpovedali? 
Že sa to musí opýtať jeho. 
Neprišla vám otázka obhajcu nemiestna? 
Bola čudná, to je pravda. Novinárom som potom pove dala: ale všetci vieme, čo by za vojny Mizík urobil. 

Som pre svedčená, že by ma udal. 
Viete o tom, že by Mizík niekedy vyjadril ľútosť nad tým, že jeho meno bolo pod spomínaným rasistickým 

statusom? Že by sa od neho dištancoval? 
Veď o to práve ide. Je jed noznačné, že status napísal on, a mám na to tento dôvod mys lieť si to: keby 

vyšlo niekde vy hlásenie v mojom mene, s kto rým nesúhlasím alebo som ho aspoň nenapísala, okamžite 
verejne protestujem. On nič také neurobil. Jeho vyhlásenie, že to neurobil, odznelo až po jeho obvinení. 



Keď sa vrátime na začiatok, ako ste sa dozvedeli o Mizíkovom statuse po tom, ako vám dal vtedajší prezident 
Andrej Kiska štátne vyznamenanie? 

Čítala som o tom v novi nách. Ľuba Lesná ma potom pozvala do Západoslovenskej televízie. Tam som 
poslala jas ný odkaz Mizíkovi. Povedala som, že som mala veľmi rada dvoch seniorov zo Židovskej náboženskej 
obce, čo prežili holokaust – manželov Náge lovcov. Chodievali sa kúpať na jazero Draždiak v Petržalke. Raz sa k 
nim prikmotril ne známy muž a mal hlúpe anti semitské reči. Pani Nágelová, moja drahá Duška, už sú obaja na 
onom svete, mu vraví: a ako spoznáte, kto je žid? Predsa podľa očí, povedal. A ona, ma ličká, drobná, sa mu 
postavila a povie: tak sa mi pozrite do očí, ja som židovka! Do kamery u Ľubky Lesnej som povedala: pán Mizík, 
pozrite sa mi do očí, ja som človek. 

Zareagoval Mizík alebo niekto z jeho okruhu? 
Absolútne nie. On v tom statuse povedal o mne iba tri slová – Eva Mosnáková, ži dovka. To znamená to 

najhor šie zo všetkého zlého. Tak ako Tiso povedal, že židia sú ne priatelia slovenského národa. Mizík to aj tak 
zdôvodňoval, že aj slovenskí velikáni z 19. sto ročia nemali radi židov. 

Čo je na tomto prípade pre vás najbolestivejšie? 
Priznám sa, necítila som bo lesť. Skôr… rozhorčenie? Áno, rozhorčenie, že to je človek, ktorý takto 

posudzuje ľudí. 
Čo si myslíte o názoroch, že sloboda prejavu by mala byť maximálna, neobmedzovaná? 
To isté sa ma opýtala aj jedna študentka po našej dis kusii Zabudnutého Slovenska v Spišskej Novej Vsi. A 

poveda la som jej, že ak niekto povie „zabite ho“, tak to predsa ne môže byť chránené slobodou prejavu. 
Sloboda slova má svo je limity, nesmie brať slobodu iným. Sú činy a prejavy, ktoré sa musia potrestať, aby tu ne 
vznikla vojna. Obe svetové vojny boli výsledkom hroznej propagandy. A teraz dopustí me to isté? 

Tri roky cestujete s našou iniciatívou Zabudnuté Slovensko po celej krajine na diskusie o extrémizme. 
Prichádzajú aj sympatizanti Mariana Kotlebu a často je to ostré. Sám seba som sa ako moderátor niekedy pýtal, 
či vám tým neubližujeme, že to musíte počúvať. 

Naopak. Nabíja ma to veľ kou energiou. Uvedomujem si, že mám vysoký vek, mnohé moje vrstovníčky už iba 
sedia pri tých tureckých seriáloch. A ja aj týmto dávam ľuďom energiu. Vy to sami vidíte, že študenti sústredene 
počúva jú. Teší ma, že mám po Slo vensku fankluby. Napríklad zajtra sa už druhýkrát stret nem s milou 
gymnazistkou z Vranova nad Topľou, v Sere di mám úžasný mládežnícky klub Priestor. 

Na tieto diskusie však chodia aj sympatizanti extrémistov, takí, čo popierajú holokaust. 
Neubližuje mi to. Cítim, že som na dobrej ceste, ak cho dím medzi mladých. Lebo rozlišujem medzi nimi a 

star šími, medzi pánom Mizíkom a trebárs študentom Adamom z Bardejova. Pán Mizík… ne viem… on možno 
ani necíti ne návisť, ale považuje to za úžas nú politickú agendu. Mladí, čo sú ovplyvnení niekým domi 
nantným, ešte majú šancu sa spamätať, starší už príliš nie. Prvýkrát som sa s takou réto rikou naživo stretla na 
našej diskusii v Žiari nad Hronom, kam prišiel okresný šéf ĽSNS. 

Prvýkrát od vojny? 
To nie, ale pri diskusii. Tak že ma to zneistilo. Ale viete, ako to dopadlo. Poslucháč z publika sa voči nemu 

ostro vymedzil. A ten človek to ne uniesol a zmizol. 
Prepáčte, prosím, možno indiskrétnu otázku, koľko máte rokov? 
V decembri budem mať 90. Už nemám 88, ako dodávam odľahčene. 
Pýtam sa preto, či ešte stále máte energiu viesť Klub seniorov židovskej obce. 
Veď to ma udržiava a posilňuje! Každú stredu máme zaujímavého hosťa, osobnosť spoločenského života, 

ktorého pozývam. Začala som sa tomu venovať v roku 1998, vtedy som ovdovela. Potom som v roku 1999 
navrhla našich záchrancov, rodinu z čias vojny, na izraelské vyznamenanie Spravodliví medzi národmi. Tým som 
sa dostala do evidencie židovskej obce ako preživšia holokaust. 

Dovtedy ste neboli v takej evidencii? 
Vôbec som sa s obcou nekontaktovala. 
Prečo? Bolo vám to nepríjemné? Nechceli ste odškodnenie? 
Nie, dôvod bol, že už som sa úplne odčlenila od židovskej komunity. V našej rodine bol žid iba môj otec. Keď 

mal 19 rokov, vystúpil z obce. Zobral si Češku. Ja som si vzala Slováka, moji obaja synovia si vzali Slovenky. Len 
keď mi po smrti manžela začali z obce posielať úžasné ponuky, do kúpeľov a tak, až dojemne sa o mňa starali, 
uvedomila som si čosi. Napísala som im, že ja sama nič nepotrebujem, ale môžem pomôcť iným – viem 
predcvičovať zdravotný telocvik. Čiže vy ste neprijímali, ale naopak, poskytovali pomoc? Tak. Začala som v 
jednom zariadení v Petržalke, ale so všetkými seniormi, nielen so židmi. Neskôr ma pozval na obec doktor Peter 
Salner, vtedajší predseda, aby som to nerobila iba ako cvičiteľka, ale aby som viedla Klub seniorov, nezaváhala 
som a išla som tam. 

Je pravda, že cvičíte každý deň, aj tai-či? 
Priznám sa, každý deň už nie… Novotou je, že mám teraz ďalšie dve skupiny senioriek v Ružinove, to je 

báječné, robím to v piatok, 24 žien. 
Rozumiem správne, že okrem toho, že vediete Klub seniorov židovskej obce, ešte cvičíte so seniormi na 

dvoch iných miestach? Kde na to všetko beriete energiu? 
Neviem. Je to rodinná história. Keď sa mi oženil prvý z dvoch synov, zažívala som ako matka syndróm 

opusteného hniezda – odrazu som ostala v byte sama. Plakala som, tajne. Lebo všetko bolo inak v poriadku, 
nevesty výborné, aj muž ešte žil. Mladí to vycítili a nevesta bola cvičiteľka jogy. Ona ma do toho „nahnala“. 
Nemala som vtedy ešte 40. Mám to asi aj po rodičoch. Moja mamička bola v Brne veľká sokolka a v Handlovej, 
kde som prežila útlu mladosť, som aj ja chodila do Sokola. Ale neskôr som od toho upustila. Viete, búrlivý život, 
dvaja synovia, muž zavretý v Jáchymove. Viackrát sme sa sťahovali, nezvládla som sama ísť cvičiť. 

Hovorí sa, že fyzické aktivity omladzujú. 



Poviem vám niečo. Uvažujem o tom, ako sa mi mohlo stať, že mám deväťdesiat. Lebo rodičia sa nedožili ani 
osemdesiatky. Je pravda, že holokaust ich veľmi poznačil. A aj keď som sa skrývala s nimi, bola som príliš mladá 
na to, aby som veci plne chápala. A ja mám odrazu deväťdesiat a som naštartovaná. 

Čím to je? 
Zatiaľ, ako som o tom uvažovala, som prišla na tri faktory. Prvý je rozumná výživa. Chodím len raz týždenne 

do jedálne obce na obed, dosť sa tam vysmáža a to mi prekáža. Na raňajky si dám veľa ovocia a cereálií s 
jogurtom. Na obed dvakrát týždenne mäso, mláďatá, lebo poznám zo svojej praxe, aké nezdravé sú kŕmne zmesi. 
Dvakrát týždenne jem ryby, ostatné zelenina a cestoviny, sama si to pripravujem. 

Druhý faktor? 
Pohyb. A tretí sú aktivity pre ostatných. 
Čo z toho je to hlavné? 
To už sa ma pýtate veľa. Myslím, že všetky sú dôležité. Často som sa čudovala, že aj cvičiteľky zo Sokola 

zomierali mladé, predčasne. A predsa ich schvátili choroby. 
Keď vypukla vojna, mali ste desať rokov. Ako si na to spomínate? 
Dobre si pamätám mobilizáciu. Žili sme v Handlovej, baníckom meste plnom Nemcov, na prvom poschodí 

baraku na námestí. Videla som z okna všetko, čo sa deje. Rečníci, slávnosti, pochodovanie nacistov a gardistov, 
hajlovanie. A pri mobilizácii nakladali ľudí. 

Čo bolo s vašou rodinou? 
Otec bol mobilizovaný ako vojak do Martina. Sprevádzali sme ho na vlak. 
Kedy sa u vás začali represie voči židom? 
V Handlovej veľmi skoro, pretože tam žila nemecká menšina. Dodnes je to tam tabu, mlčia o tých témach. 

Hovorila mi o tom nedávno Anička Grusková, čo robila na dokumentárnom filme o Nemcoch na Slovensku. 
Kedy ste začali pre svoj pôvod čeliť útokom? 
Ja som to spočiatku vôbec nedávala do súvislosti s pôvodom. A priznám sa, dlho som ani nevedela, že mám 

židovský pôvod. Naši rodinní priatelia boli pritom židia, doktor Verec bol otec novinára Juraja Vereša. Ešte jeden 
výborný lekár bol doktor Klein, on potom narukoval do britskej armády. 

Ako sa k vám správali ľudia v okolí, gardisti? 
Postretla ma jedna veľmi zlá vec. Rodičia ma dali do nemeckej škôlky, aby som sa naučila jazyk. Pamätám si 

jednu veľmi láskavú pani učiteľku. Ibaže potom, keď sa Nemci radikalizovali, hajlovali a mašírovali, objavila sa 
medzi nimi. A to ma ako dieťa hrozne ranilo. Onedlho som prišla na to, že naši mladí Nemci sa vrátili z Nemecka, 
kde ich školili, a prvé, čo urobili, bolo, že vytiahli za bradu nášho rabína. On mal veľa detí, pred nimi ho 
ponižovali. To bol pre mňa šok. 

To ste videli na vlastné oči? 
Nie, ale naši to už predo mnou netajili. Potom židia ušli, mnohých deportovali. Mňa mamička poslala za tetou 

na dva roky do Brna, kde sa v obecnej škole nevedelo o mojom pôvode. Mamička mi posielala balíky s domácimi 
rezancami. Môj otec, zverolekár, ostal bez zamestnania v Nitre u sesternice. Ale moja mama nelenila, chodila po 
úradoch a vybavila mu nové miesto v Močenku, na juhu. Mal židovský pôvod, bol však bez vyznania. 

Ako prežil? 
Po vojne som našla v štátnom archíve Súpis židov, osudový dokument. A tam som videla, že až do potlačenia 

Povstania bol chránený ako „hospodársky dôležitý“ a bola tam kolónka „manželka kresťanka“. Bolo pritom 
uvedené, že on sám je žid. Mal ako veterinár svoj obvod, prax, nedeportovali ho do koncentráku. To sa radikálne 
zmenilo po potlačení Povstania, keď sme sa na viacerých miestach museli ukrývať. Napriek udaniam sme prežili. 
U dobrých ľudí. Neviem ako, podarilo sa nám včas ujsť, keď sme dostali varovanie. Raz sme sa skrývali v tajnej 
vedľajšej miestnosti, potom v skrini. Alebo v kukurici. Môj otec sa skamarátil s pánom Konrádom, nájomcom na 
jednom majeri, ktorý patril Nemcovi, gymnaziálnemu profesorovi z Martina. Otec liečil zvieratá pána Konráda. A 
stále cítil, samozrejme, že nám hrozí nebezpečenstvo. Takže dosť skoro sa ho spýtal, či by nás skryl, ak to bude 
potrebné – a on súhlasil. Bolo to na sedem mesiacov, od konca septembra 1944. 

Ako to, že na to nikto neprišiel? 
Hľadal nás pritom esesák Zimmerman zo Serede. Neviem ako, ale pán Konrád ho presvedčil, že sme odišli do 

Maďarska. Čo bolo zaujímavé, keď sme išli do úkrytu, všetci židia, čo sme sa poznali z okolia, sa stretli, aby sa 
rozlúčili. Bol medzi nimi aj môj otec. Každý povedal, kde bude – on nie. To už by nebolo tajomstvo, povedal im. 
To nás zachránilo. Bolo to však o vlások. To krásne a múdre dievčatko, Anička Konrádová, malo už päť rokov. 
Začala hovoriť, že majú v dome „strašidlá“ zamknuté v spálni. Ale povedali jej, že ju presvedčia, že sa mýli. Skryli 
nás s mamičkou a oteckom do veľkej orechovej skrine. Otvorili dvere, zavolali Aničku: pozri, že tu nikto nie je. Tá 
si však sadla na stoličku a vraví: tá stolička je teplá, niekto na nej sedel. Susedia o nás tušili. Neraz sme videli, že 
do izby cez okno nazíza neznáma tvár, cez záclony, ale nebolo vidno. Domáci sa potom rozhodli, že pod 
posteľami, kde sme boli, urobia jamu, kam nás ukryjú. Pán Konrád v noci kopal s čakanom, ja som nosila vedrá. 
A odrazu začal štekať pes. Prišla suseda, domáci nás rýchlo skryli do izby. Neskôr sme sa presunuli do jedného 
maličkého hajlochu (domčeka) vo vinohrade, domáci nám nosil, čo mohol, fľašu vína a chlieb. Koniec vojny sme 
prežili opäť u Konrádovcov. 

ANDREJ BÁN reportér 
Mladí, čo sú ovplyvnení niekým dominantným, ešte majú šancu sa spamätať, starší už príliš nie. 
Foto: 
Eva Mosnáková (89) 
Narodila sa v Brne, vyrastala v Handlovej. Keď vypukla druhá svetová vojna, mala desať rokov. Po potlačení 

Povstania sa s rodinou musela ukrývať pred deportáciou. S úkrytom jej pomáhal aj Vlado Mosnák, ktorého pre 
odbojovú činnosť zatklo gestapo a deportovali ho do Mauthausenu, po oslobodení sa zosobášili. Komunisti 



Mosnáka poslali v roku 1954 do Jáchymova. V roku 1968 perzekvovali aj ju za to, že podpísala protestnú petíciu 
proti vstupu okupačných vojsk. Vedie Klub seniorov židovskej obce, chodí s iniciatívou Zabudnuté Slovensko. V 
roku 2017 dostala vyznamenanie od prezidenta Andreja Kisku. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Záchrana života pre seniorov 
[14.07.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: “Osamelí dôchodcovia žijú v riziku, ohrozujú ich zdravotné problémy, ale aj zlodeji 
či podvodníci. Ak si pri kolapse nedokážu privolať pomoc, môže to mať fatálne následky. Potom sa žiaľ stáva, že 
záchranári nájdu už iba mŕtve telo.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Takáto krabička o rozmeroch 2 × 3 centimetre je pre osamelo žijúcich dôchodcov 
doslova záchrancom života. Jedno stlačenie im vytočí príbuzných, ktorí im môžu privolať pomoc.” 

Milan Gvoth, dodávateľ SOS náramkov: “Na tom náramku je červené tlačidlo, ktoré keď stlačí klient, tak 
prijímacia stanica ten signál príjme a začne vytáčať telefónne čísla, ktoré sú už zadané v tom zariadení.” 

Matúš Gavlák: “Pomocou hlasitého odposluchu tak príjemca hovoru vie s majiteľom náramku komunikovať. 
Prípadne, ak dôchodca nereaguje, môže jeho príbuzný aj na diaľku zmobilizovať záchranárov, prípadne ho prísť 
osobne skontrolovať.” 

Mária Trnková, majiteľka náramku: “Rozhodne bezpečnejšie, pretože človek má kontakt s tým, že keď mu je 
zle, tak niekto je pomocný.” 

Muž: “Na telefóne stlačte dvojku, aby ste potvrdili príjem.” 
Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi: “Pri týchto ľuďoch pri potrebe záchrany záleží často na minútach, 

na sekundách. Sme zakúpili z rozpočtu mesta v tejto fáze 7 týchto záchranných systémov.” 
Matúš Gavlák: “Náramok na spôsob hodiniek tak budú mať seniori stále na ruke. Dosah spárovaného 

komunikačného zariadenia sú desiatky metrov. Túto dôchodkyňu trápi viacero diagnóz.” 
Mária Trnková: “Mám problém s kosťami. Nie je vylúčené, že doslova spadnem, hoci tu na rovnom teréne a 

tak ďalej a bude nový problém.” 
Milan Gvoth: “Toto tlačidlo deteguje pád, nehybnosť a do 20 sekúnd samo začne vytáčať telefónne číslo.” 
Matúš Gavlák: “Do konca roka by malo byť v meste takto chránených vyše 40 dôchodcov. Vedenie mesta sa 

chce uchádzať o grant. Dôchodcovia však musia spĺňať isté požiadavky, aby sa tieto náramky záchrany dostali do 
správnych domácností.” 

Pavol Bečarik: “Je tu otázka dôchodcovského veku, je to otázka potvrdenia od lekára, že teda je na to 
odkázaný, podmienka toho, že je to sám žijúci človek v domácnosti.” 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Na Malom štrbskom maratóne padol 20-ročný rekord 
[14.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22167530/na-malom-strbskom-maratone-padol-20-rocny-rekord.html 

 
 

Vyhral Keňan Njeri, Sahajda skončil druhý. 
ŠTRBA. Keňan Simon Kamau Njeri z rakúskeho klubu run2gether sa stal víťazom nedeľného behu Malý 

štrbský maratón (MŠM). 
Trať dlhú 31 km zabehol za 1:39:33 h, čim prekonal traťový rekord Ukrajinca Oresta Babjaka 1:40:06 z roku 

1999. 
Pomohla k tomu i teplota 16 stupňov Celzia pri zamračenej oblohe s trochou dažďa. 
Vlaňajší majster Slovenska v maratóne Tibor Sahajda si pri piatom štarte v Štrbe zlepšil najlepší čas o vyše 

sedem minút a dostal sa na druhé miesto historických tabutiek MŠM. 
„Vtedy bolo podobné počasie ako teraz," povedal dlhodobý rekordér Orest Babjak, ktorý pri 16. štarte opäť 

zvíťazil, ale vo veteránskej kategórii. 
Na 42. ročníku MŠM štartoval rekordný počet 790 pretekárov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, 

Ukrajiny, Maďarska, Švajčiarska, Estónska, Kanady, USA a Kene. 
Z nich štyria vzdali, mnohí si zabehli osobné rekordy tohto podujatia. 
Výsledky 
31 km 
Muži do 39 rokov: 1. Simon Kamau Njeri 1:39:33 (run2gether, Keňa), 2. Tibor Sahajda 1:40:15 (Brmc maraton 

Bratislava), 3. Peter Chege Wangari 1:49:41 (run2gether, Keňa), 4. Vladimír Majerčák 2:03:55 (Yogi tím 
Harichovce), 4. Tomáš Gemza 2:04:45 (Here to/Šk Štrba). 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22167530/na-malom-strbskom-maratone-padol-20-rocny-rekord.html


Muži 40-49 rokov: 1. Viktor Starodubcev 1:52:02 (JM Demolex Bardejov), 2. Sebastian Strzelczak 2:01:26 
(eko-okna Runners), 3. Roman Švarc 2:01:22 (Sport Rysy Poprad). 

Muži 50-59 rokov: 1. Orest Babjak 1:56:07 (JM Demolex Bardejov), 2. Tomáš Kopčík 1:59:02 (Trnava), 3. 
Pavol Dubovský 2:08:38 (ŠK Podbiel). 

Muži 60-69 rokov: 1. Miroslav Mikula 2:22:02 (Radošovce), 2. Jaroslav Saksa 2:22:33 (HO Metropol), 3. 
Tadeusz Jasek 2:23:04 (Pzwlam Poľsko). 

Muži 70 a viac rokov: 1. Štefan Sikora 2:33:01 (Team Sikora), 2. Jaroslav Mikuštiak 2:44:24 (Mondi Tatrin 
Ružomberok), 3. Marian Cyprian 2:54:06 (MAC Dubnica nad Váhom). 

Ženy do 34 rokov: 1. Tünde Szabó 2:03:29 (Pécs Mecsek Maďarsko), 2. Jane Wanja Nganga 2:07:29 
(run2gether, Keňa), 3. Andrea Hudáková 2:27:33 (Active Life Košice). 

Ženy 35-49 rokov: 1. Martina Burzová 2:16:33 (Lesky’s Runners), 2. Svatoslava Kacířová 2:24:25 (Loko 
Trutnov), 3. Mirka Francová 2:38:25 (IT Girls). 

Ženy 50 a viac rokov: 1. Danica Božová 2:41:24 (Bežecký klub Poprad/Svit), 2. Zlatica Semanová 2:44:34 
(O5-Bežecký klub Furca Košice), 3. Alicja Sikora 2:44:56 (Team Sikora). 

10 km 
Muži 20-39 rokov: 1. Marián Zimmermann 34:48 (pro-body triatlon team Košice), 2. Tomáš Skala 36:31 (AK 

Junior Holíč/ZFT), 3. Miroslav Gad 36:53 (ŠK Copy-servis Liptovský). 
Muži 40-49 rokov: 1. Jozef Dubašák 36:22 (AK Steeple Poprad), 2. Tomáš Kamas 37:15 (TJ Tatran Spišská 

Nová Ves), 3. Martin Bajčičák 41:44 (Race Team Bajčičák). 

Muži 50-59 rokov: 1. Vladimír Porubiak 39:10 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 2. Štefan Rácz 40:12 (KOB 
Kysak), 3. Anton Hudák 40:16 (Stará Ľubovňa). 

Muži 60-69 rokov: 1. František Polovka 45:17 (elbatizpolo), 2. Viliam Mackovic 48:47 (CS 1896 Štrbské 
Pleso), 3. Jozef Kvita 49:27 (A.K. Emila Zátopka Kopřivnice, ČR). 

Muži 70 a viac rokov: 1. Milan Marton 55:35 (Poprad), 2. Vladimír Bartko 53:57 (ŠK Kriváň Važec), 3. Július 
Lupták 1:03:06 h (ŠK Štrba). 

Juniori 18-19 rokov: 1. Samuel Sedláček 40:31 (Nová Lesná), 2. Lukáš Marčičiak 41:25 (Martin), 3. Jozef 
Sedláček 42:09 (Nová Lesná). 

Ženy 20-34 rokov: 1. Aneta Smerčiaková 42:09 (ŠK Dukla B. Bystrica), 2. Katarína Pomorská 48:02 (Svit), 3. 
Miriam Kyselová 49:02 (ŠK Štrba). 

Ženy 35-49 rokov: 1. Slávka Mlynčeková 43:1546 (ŠK Copy-servis Liptovský Mikuláš), 2. Monika Kromková 
46:48 (Poprad), 3. Jarmila Fajtová 47:30 (Tatranské zvery). 

Ženy 50-59 rokov: 1. Iveta Vastušková 50:48 (Poprad), 2. Zuzana Kartusková 54:55 (Spišská Nová Ves), 3. 
Zuzana Pomorská 56:39 (Mierovka Svit). 

Ženy 60 a viac rokov: 1. Drahomíra Popracová 52:14 (Kežmarok), 2. Eva Berníková 56:18 (ŠKP Spišská 
Nová Ves), 3. Ildiko Puchertová 1:10:23 (Devínska Kobyla). 

Juniorky 18-19 rokov 1. Martina Banas 49:10 (USA), 2. Anna Mária Rindošová 53:29 (Poprad), 3. Zuzana 
Katreniaková 54:15 (MKP Dolný Kubín). 

Nordic Walking 10 km 
Muži do 54 rokov: 1. Ľubomír Gašpar 1:09:26 (HC Tatry), 2. Jaroslav Kubanyi 1:10:08 (Bežci VK), 3. Vladimír 

Krivoňák 1:15:21 (Horské Svište). 
Muži 55 a viac rokov: 1. Pavol Kostrab 1:11:26, (NW Runing Prešov), 2. Dušan Greguš 1:12:21 (NW 

Ružomberok), 3. Jozef Fabián 1:12:44 (NW Running Prešov). 
Ženy do 54 rokov: 1. Simona Šimová 1:13:33 (NW klub Lučenec), 2. Silvia Kubányiová 1:14:16 (Bežci VK), 3. 

Janka Pohorelcová 1:15:55 (Horehron). 
Ženy 55 a viac rokov: 1. Jiřina Šerfelová 1:13:11 (ŠK Štrba), 2. Mária Oberhauserová 1:16:27 (NW Running 

Prešov), 3. Zuzana Levocká 1:22:17 (ŠK Štrba). 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Na Ľubovnianskom hrade chystajú trinástu rozprávku s pesničkami O 

štyroch princeznách 
[13.07.2019; ucn.sk; Externé; 09:18; UCN] 

 
https://www.ucn.sk/externe/na-lubovnianskom-hrade-chystaju-trinastu-rozpravku-s-pesnickami-o-
styroch-princeznach 

 
 

K letu na hrade Ľubovňa už neodmysliteľne patrí rozprávka s pesničkami. A nechýba ani v aktuálnom 
kalendári podujatí. Sezóna na hrade je venovaná ženám, preto aj hlavnou témou rozprávky je žena, vlastne hneď 
štyri, a nie hocijaké, sú to rovno princezné… 

„Na Ľubovniansky hrad prichádza zvedavý turista, ktorý sa dopočul, že kdesi tu by mala byť ukrytá zakliata 
princezná. Rád by ju vyslobodil a oženil sa s ňou, presne tak, ako sa to píše v rozprávkových knihách. 
Sprievodcovia však o zakliatej princeznej nič nepočuli. Našťastie turista stretne dobrého hradného ducha, ktorý 
mu splní tri priania a zavedie ho k trom spanilými princeznám, tie potrebujú jeho pomoc. Spolu vstúpia do 

https://www.ucn.sk/externe/na-lubovnianskom-hrade-chystaju-trinastu-rozpravku-s-pesnickami-o-styroch-princeznach
https://www.ucn.sk/externe/na-lubovnianskom-hrade-chystaju-trinastu-rozpravku-s-pesnickami-o-styroch-princeznach


rozprávky, kde sa má nešťastná princezná Karolína vydať za draka. Navštívia čínskeho cisára i jeho dcéru 
princezničku Či a tu si vypočujú spev cisárovho slávika. Zavítajú k sultánovi z Tisíc a jednej noci, aby obdivovali 
pôvab princeznej Sulejky," prezradil nám spisovateľ Peter Karpinský, ktorý celých trinásť rokov píše scenáre 
obľúbených hradných rozprávok a tiež ich režíruje. (Je autorom kníh pre deti Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, 
Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev, Sedem dní v pivnici, Kde asi rozprávka býva, Adela, ani to neskúšaj! či 
Teta Agáta a jej mačacia sedmička.) 

Pripravených je aj päť nových pesničiek. Texty k nim napísala Eva Kollárová. Hudbu skomponovali Daniel 
Lazorčák a Maroš Matoľák. Pod jednu pieseň (text i hudbu) sa podpísal Adam Kollár. Tanečné choreografie 
vymyslela Jana Biganičová. Autorkou scénografie je Natália Timaniková. 

V rozprávke s pesničkami si zahrajú a zaspievajú bývalí a súčasní žiaci Základnej umeleckej školy Jána 
Melkoviča v Starej Ľubovni, ale aj ich priatelia z Košíc či Spišskej Novej Vsi. Spolu 31 hercov. 

Predstavenie sa bude hrať štyrikrát za deň (o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 h) od 15. do 21. júla 2019 na 
nádvoriach hradu (s rozprávkou budú návštevníci putovať), v prípade nepriaznivého počasia v renesančnom 
paláci. 

Čo si myslíte, ožení sa všetečný turista s jednou z troch princezien? 
A kto je vlastne štvrtá princezná? 
To všetko sa dozviete v rozprávke s pesničkami, ktorá sa už po trinástykrát bude odohrávať na nádvoriach 

hradu Ľubovňa. 
Hradné divadlá začali písať svoju históriu v roku 2006. Návštevníci Ľubovnianskeho hradu si vtedy mohli 

pozrieť predstavenie Móric Beňovský – kráľ kráľov. A každý rok pribudlo nové, okrem roku 2009, kedy sa 
rekonštruoval renesančný palác – Diablova skala (2007), Zamurovaná nevesta (2008), Princezná pre draka 
(2010), Tri zlaté vlasy deda Vševeda (2011), Medvedia koža (2012), Dažďová víla (2013), O Planetárovi (2014), 
Nebojsa (2015), Lietajúci Cyprián (2016), Soľ a láska nad zlato (2017), Dlhý, Široký, Bystrozraký (2018). 

Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ v Starej Ľubovni 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Povedú na niektorú z nich aj vaše kroky? Výber top víkendových akcií v 

Spišskej a okolí 
[13.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/povedu-na-niektoru-z-nich-aj-vase-kroky-vyber-top-vikendovych-akcii-v-
spisskej-a-okoli-335663 

 
 

Ako si užiť voľné dni? Jednou z možností je aj vyraziť na podujatia, ktoré sa v Spišskej a okolí počas nich 
uskutočnia. Tu je redakčný výber tých naj. 

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… 

Tajomná noc 
13. júla 2019 o 20:00, Spišský hrad 
Tajomnú noci so živými sochami, predstavenia so šermom, tancom, ohňovou či laserovou šou si môžete 

vychutnať v sobotu večer na Spišskom hrade. Vstupy na predstavenia začínajú o 20.00, 21.00 a 22.00 hod. 
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. 

Nedeľa na Spišskom hrade 
14. júla 2019, Spišský hrad 
Aj v druhú prázdninovú nedeľu môžete zavítať na Spišský hrad, kde pre návštevníkov bude pripravený aj 

zaujímavý program. Pozrieť si môžete Legendu o Spišskom hrade, Assasini Spiša predvedú parkourovú šou a 
skrátka neprídu ani najmenší. Pre tých o 14:30 Divadlo Portál zahrá rozprávku o Hlúpej žene. 

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/povedu-na-niektoru-z-nich-aj-vase-kroky-vyber-top-vikendovych-akcii-v-spisskej-a-okoli-335663
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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. 

Živé sochy v našom meste? Zábery z výnimočného festivalu nájdete v priloženej fotogalérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Ľudia veria, že na Spiši sú liečivé pyramídy. Starosta hovorí o šarlatánstve 
[13.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Katarína Gécziová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22165840/ludia-veria-ze-na-spisi-su-pyramidy-ktore-liecia-zacali-tam-chodit-v-
hufoch.html 

 
 

Z bývalej štôlne urobili putovné miesto, úrady zakročili. 
Nefunkčná štôlňa pri Markušovciach 
(4 fotografie) 
SPIŠ. Vyzerá to, akoby sa turisti vybrali na prehliadku do jaskyne. 
Fotografie zachytávajú desiatky starších či mladších ľudí, ktorí prechádzajú tmavým tunelom. Vybavení sú 

ruksakmi, čelovkami, priestory si fotia. 
V skutočnosti stoja v nefuknčnej štôlni neďaleko obce Markušovce na Spiši. 
Kopce pri bývalých banských obciach - Markušovce, Rudňany a Poráč - sú do dnešných dní vyhľadávanou 

destináciou pre niektorých ľudí. 
Tí veria, že energie v tejto oblasti majú pozitívny účinok na ľudské zdravie. Údajne najväčšie blahodarné 

účinky má pobyt v nefunkčnej šachte. 
Čech objaviteľ 
Za objaviteľa tohto územia sa vyhlasuje Čech Jiří Matějka, ktorý nazval oblasť fenoménom. 
Tvrdí, že je energeticky zaujímavým miestom, o ktorom v dávnej minulosti vedeli už naši predkovia. A na 

takýchto miestach vraj stavali pyramídy alebo iné kamenné monumenty. 
Lokalitu na Spiši po prvý raz navštívil Matějka v roku 2015 a nazval ju Kóta zulu 664. 
Začal do nej vodiť turistov, s ktorými v štôlni meditoval a meral takzvané záporné ionty, ktoré sú podľa neho 

dôkazom liečivej sily tunela. 
Na webstránke venovanej tejto téme sú napríklad fotografie, na ktorých si ľudia po návšteve štôlne merajú 

hladinu cukru v krvi. 
Alternatívne zdravotnícke seansy v iontovom tuneli dokonca presiahli slovenské hranice. Na východné 

Slovensko si starú banskú šachtu chodili obzerať českí turisti. 
Lekárka: Ľudia majú radi senzácie 
Všeobecná lekárka Diana Ganajová upozorňuje na to, aký negatívny dopad môže priniesť viera v podobné 

zázračné účinky alternatívnej medicíny. 
((piano)) 
Podotýka, že nemá presné informácie, s akými druhmi ochorení ľudia oblasť navštevujú. 
„Ľudia majú radi senzácie a neraz, žiaľ, práve kvôli chýbajúcim či zavádzajúcim informáciám naletia rôznym 

šarlatánom a podvodníkom, čo môže mať až fatálne následky.“ 
Výstraha nestačila, osadili mreže 
Ľudí nezastavil ani fakt, že pred štôlňou bola osadená tabuľa s výstrahou – Vstup zakázaný. 
Keď sa turizmus do banskej šachty rozšíril, rozhodli sa konať úrady. 
Dnes sú na vstupe do starého banského diela uzamykateľné mreže. Vo februári tohto roku tak urobila 

spoločnosť VSK Mineral, s. r. o., ktorá banskú šachtu vlastní. 
„Pred štôlňou boli osadené informatívne tabule upozorňujúce na zákaz vstupu do štôlne, kde hrozí 

nebezpečenstvo otrasov, závalov, úrazov a smrti,“ informovala spoločnosť banský úrad. 
Pokyn na zabezpečenie štôlne dal Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ktorý si bol šachtu na mieste 

obzrieť. 
Banský úrad: Ohrozenie života 
Prednosta úradu Antonin Baffi pre Korzár povedal, že sa o takzvanom iontovom tuneli dozvedeli až na 

pracovnom rokovaní. 
Príkaz na uzatvorenie šachty vydali, pretože prístup do nej mohol „zrejme a bezprostredne ohroziť verejný 

záujem, majetok, bezpečnosť, zdravie a život osôb…“ 
Matějku kontaktovala aj polícia. V oficiálnom liste z 15. februára mu oznamuje, že prípadným záujemcom 

vstup do daného banského diela zakáže. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22165840/ludia-veria-ze-na-spisi-su-pyramidy-ktore-liecia-zacali-tam-chodit-v-hufoch.html
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„Obvodný banský úrad na základe fyzickej prehliadky daného objektu skonštatoval, že uvedené staré banské 
dielo je nestabilné a náchylné k zavaleniu,“ uvádza sa v upovedomení podpísanom riaditeľom Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru SR v Spišskej Novej Vsi Jaroslavom Dulíkom. 

Polícia chcela zabrániť výpravám 
Matějku tiež informoval, že príchod a prípadné vstupy do šachty budú monitorované políciou a vstupy ľuďom 

policajti nepovolia. 
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová pre Korzár uviedla, že tento 

list Matějkovi poslali, aby zabránili organizovaniu hromadných stretnutí cez sociálne siete. 
Matějka o uzatvorení šachty informoval svojich priaznivcov na svojej webstránke venovanej Kóte zulu 664. 

Vyzval ich, aby rešpektovali policajné oznámenie. Korzár ho kontaktoval emailom, na otázky neodpovedal. 
Ani zamrežovaný vstup do štôlne niektorých ľudí neodradil. Polícia vo viacerých prípadoch zistila, že sa cez 

mreže pokúšali dostať. 
Stalo sa tak napríklad v apríli tohto roka. „Opakovane dochádza k porušovaniu mreží na danej štôlni,“ 

potvrdila vtedy Mésarová. 
Starosta: Šarlatánstvo 
Dnes už polícia poškodenie mreží nezaznamenáva. Neznamená to však, že ľudia do tejto oblasti naďalej 

nechodia vo viere, že má liečivú moc. 
Dokazujú to informácie, ktoré Matějka zverejňuje na webstránke venovanej tejto oblasti. 
Posledné 16. stretnutie tam priaznivci kóty Zulu 664 mali v júni. Okrem pochodu na pyramidálny kopec sa 

zhromažďujú aj pod ním. 
Starosta Markušoviec Marek Virág (nezávislý) tiež potvrdzuje, že neďaleko ich obce „na kopec ľudia stále 

chodia“. 
„Je to šarlatánstvo,“ myslí si o ich konaní. 
Prvý raz sa o tom dopočul pred pár mesiacmi. Zúčastnil sa aj pracovného rokovania s banským úradom, 

políciou a firmou VSK Mineral. Hovorí, že pozvaný bol aj Matějka, ale neprišiel. 
Virág tiež hovorí, že si vraj ľudia z oblasti odnášajú vodu, ktorú neskôr predávajú ako liečivú. Zdrojom má byť 

miestne odkalisko. „Len som o tom počul, neviem, či je to pravda.“ 
Hazard so zdravím 
Doktorka Ganajová konštatuje, že v dnešnej dobe čoraz viac pacientov odmieta klasickú medicínu a namiesto 

toho vyhľadáva rôzne alternatívne prístupy diagnostiky aj liečby ochorení. 
V niektorých prípadoch to podľa nej môže byť prospešné, ako príklad uvádza kombináciu farmakoterapie a 

napríklad fytoterapie. 
„Vždy je potrebné dôsledne a individuálne všetko zvážiť a pristupovať ku svojmu zdraviu zodpovedne. Neraz 

človek - vážne chorý pacient slepo naletí, odmietne klasickú liečbu a verí niekomu, respektíve niečomu. Strácame 
však drahocenný čas… Ten v takom prípade hrá proti nám. Zdravie má každý len jedno, nehazardujte s ním. “ 

Upozornila tiež na ďalšie riziko podobných návštev, ako úrazy, zosuvy stien či pád kameňov. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Košická župa rozdelí na inovačné projekty kultúrnych inštitúcií 100 000 eur 
[12.07.2019; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 10; tasr] 

 
 

Košický samosprávny kraj (KSK) prerozdelí v tomto roku na inovatívne projekty vo svojich kultúrnych 
zariadeniach 100 000 eur. Ide o súčasť dotačného programu Terra Incognita a výzvu na predkladanie projektov 
Tradície inšpirujú inovácie. 

KOŠICE. Dotácie poputujú do Spišského osvetového strediska, Východoslovenskej galérie v Košiciach, 
Baníckeho múzea v Rožňave, Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Bábkového divadla v 
Košiciach a Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová. 
„Touto výzvou chceme podporiť najkvalitnejšie nápady, ktoré posilnia kultúrnu identitu a rozvoj kultúrneho 

turizmu, predovšetkým u mladej generácie. Teší nás, že sa do výzvy zapojilo 14 projektov z každého regiónu 
nášho kraja. Z nich sme vybrali šesť úspešných, ktoré spĺňali všetky kritériá. Veríme, že týmito inovatívnymi 
projektmi rozhýbeme turizmus v našom kraji a prilákame do našich múzeí či galérií opäť viac návštevníkov," 
uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). 

Úspešné projekty 
Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúrnej ponuky. 
Vďaka podpore bude Banícke múzeum v Rožňave vo svojej geologickej bádateľni a exteriérovej časti 

expozície baníctva a hutníctva prezentovať výrobky gemerských železiarní a zlievarní. 
Múzeum Spiša z dotácie pretvorí svoje nádvorie na oddychovú zónu a vo vestibule pribudne dotykový panel s 

aplikáciou “Provincia XVI Spišských miest - malá Európska únia”. 
Partnerskú spoluprácu podchytilo Bábkové divadlo v Košiciach, s Divadlom Thália kooperuje na divadelnej 

inscenácii Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe a s Východoslovenskou galériou na experimentálnych 
workshopoch. 

Spiš Sight Spots je názov projektu Spišského osvetového strediska. 



Zameraný je na mladých talentovaných umelcov, ktorí môžu natočiť popularizačno-dokumentárne spoty o 
pamätihodnostiach regiónu. 

Ďalší vybraný projekt je revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie. 
Čaro Gemera priblíži Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, kde vznikne zážitkovo-informačná záhrada ako 

miesto netradičného získavania informácií a zábavného trávenia voľného času pre mladú generáciu. 
120 projektov 
V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať finančnú podporu maximálne 20 000 eur. 
O výsledkoch rozhodovala nezávislá komisia. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu 

regionálneho rozvoja, n. o. 
Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom 

externých zdrojov podpory. 
„Za obdobie prvého polroka 2019 majú naše zariadenia schválených spolu viac ako 120 projektov za 711 000 

eur, pričom kraj na projekty prerozdelil viac ako 80 000 eur na ich spolufinancovanie," uviedol Trnka. 
Inštitúcie čerpajú prostriedky najmä z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín, dotačných schém Ministerstva kultúry SR či cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika - 
Maďarsko. 

V rámci trojročnej štatistiky Fondu na podporu umenia patria vo výške získaných finančných prostriedkov do 
prvej trojky najúspešnejších krajov, informoval Úrad KSK. (tasr) 
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9. V Liesku na Orave padol v piatok ráno teplotný rekord 
[12.07.2019; dobrenoviny.sk; 20:30; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/168007/v-liesku-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord 

 
 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Oliver Ondráš 
Bratislava 12. júla (TASR) - V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia 

namerali 4,2 stupňa Celzia. Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Počasie si z nás robí žarty: V Liesku na Orave padol teplotný rekord 
[12.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 12:35; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/861111/pocasie-si-z-nas-robi-zarty-v-liesku-na-orave-padol-teplotny-rekord/ 

 
 

Otvoriť galériu 
V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia namerali 4,2 stupňa Celzia. 
Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský hydrometeorologický ústav 

(SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. 
Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 

Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

Foto: 
Padol ďalší teplotný rekord (ilustračné foto). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 
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11. V Liesku na Orave padol v piatok ráno teplotný rekord 
[12.07.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 12:23; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/708262/v-liesku-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord/ 

 
 

Zdroj: Dreamstime 
V piatok ráno v obci Liesek na Orave meteorológovia namerali 4,2 stupňa Celzia. 
V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia namerali 4,2 stupňa Celzia. 

Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o 
tom informoval na sociálnej sieti. 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Ráno padol na Orave teplotný rekord. Meteorológovia namerali len pár 

stupňov nad nulou 
[12.07.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 11:48; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1971383 

 
 

Úplne iná situácia bola na juhozápade krajiny. 
Zdieľať článok 
V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia namerali 4,2 stupňa Celzia. 

Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o 
tom informoval na sociálnej sieti. 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

13. V Liesku na Orave padol v piatok ráno teplotný rekord 
[12.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-liesku-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord-cl691380.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 12. júla (TASR) - V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia 

namerali 4,2 stupňa Celzia. Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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14. V Liesku na Orave padol v piatok ráno teplotný rekord 
[12.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/v-liesku-na-orave-padol-v-piatok-rano-t/406866-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš 
Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 

Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Bratislava 12. júla (TASR) - V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia 
namerali 4,2 stupňa Celzia. Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. Na väčšine územia klesla teplota vo výške 
dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla 
teplota až na 0,9 stupňov Celzia. Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde 
minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov Celzia. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Aj tento rok rozkvitne centrum Spišskej umením: Netradičná výstava je 

späť 
[12.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/aj-tento-rok-rozkvitne-centrum-spisskej-umenim-netradicna-vystava-je-spat-
335718 

 
 

Obrazy visiace na stromoch, fontána a príjemný chládok. Takéto prostredie má zvyčajne zaujímavá výstava, 
ktorej tento rok štartuje už svoj štvrtý ročník. 

Centrum nášho mesta bude opäť patriť umeniu. Výstava priamo pod holým nebom dostala názov Umenie v 
parku a v Spišskej Novej Vsi sa bude konať aj počas tohto leta. 

Jej vernisáž sa uskutoční 26. júla 2019 o 18:00 v parku pri fontáne v Spišskej Novej Vsi. 

Umenie v parku vytvorí priestor pre 38 neprofesionálnych autorov, z toho 25 výtvarníkov a 13 fotografov. 
Vernisáž prinesie okrem krásnych diel aj koncert novoveskej kapely Star Band a zahrať príde aj dvojnásobný 
majster Slovenska v hraní na klasickej gitare, Dávid Bílek. 

Podujatie sa realizuje formou súťaže, ktorá prebieha v 2 kategóriách bez obmedzenia témy. Do kategórie – 
Výtvarné umenie sa zapojilo 33 autorov so 71 dielami. Do kategórie -Fotografia prispelo do súťaže 25 autorov s 
97 fotografiami. O víťazoch rozhodla 3-členná odborná porota. Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené na 
vernisáži, kedy si ocenení zároveň prevezmú aj ceny. 

„Tešíme sa, že sa v tomto ročníku podarilo zapojiť do súťaže toľko mladých ľudí. Ich výtvarné diela sa 
rozhodnutím poroty dostali do kolekcie výstavy vďaka svojej originalite a snahou priniesť do oblasti maľby niečo 
nové. Pre vývoj súťaže je to pozitívny jav, ktorý sa, veríme, objaví v budúcnosti aj v kategórii fotografia," uviedla 
odborná pracovníčka Spišského osvetového strediska Miriama Bukovinská. Výstavou sa budeme môcť kochať 
počas celých letných prázdnin. 

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

Levočská púť prilákala množstvo pútnikov. Zábery z nej nájdete v priloženej galérii. 
Hl. foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. NKÚ nemôže suplovať kontrolu na nižších stupňoch, upozorňuje šéf úradu 

Karol Mitrík 
[12.07.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/nku-nemoze-suplovat-kontrolu-na-nizsich-stupnoch-upozornuje-sef-uradu-
karol-mitrik/1817675 
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https://www.hlavnespravy.sk/nku-nemoze-suplovat-kontrolu-na-nizsich-stupnoch-upozornuje-sef-uradu-karol-mitrik/1817675


Bratislava 12. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) 
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) podľa jeho predsedu Karola Mitríka nemôže suplovať kontrolu na nižších 

stupňoch, teda vládny audit, odbor kontroly, či kontrolórov v samospráve. Ako upozornil šéf národnej autority v 
oblasti kontroly využívania verejných financií, na to totiž nebude mať nikdy personálne kapacity 

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík 
“Najvyššia kontrolná inštitúcia musí preverovať strategické ciele štátu, kľúčové procesy, nosné oblasti 

verejných politík, kde sa točí značný objem peňazí. Na to, aby bolo naplnené kľúčové poslanie nášho úradu, je 
nás dosť, máme primeraný počet ľudí, odborníkov pre výkon nielen tradičnej finančnej kontroly, ale aj 
prierezových výkonnostných auditov,” povedal Mitrík pre agentúru SITA. 

Priamo v teréne je podľa predsedu NKÚ v súčasnosti bezmála 250 kontrolórov, pričom kontrolu robia vždy 
minimálne dvaja. Pri príprave plánu kontrolnej činnosti, pri mapovaní rizík navyše pomáha analytická jednotka, 
ktorá by onedlho mala mať šestnásť kmeňových zamestnancov. Úrad má limitovaný počet 319 kontrolórov, no 
tento strop nie je naplnený, keďže podiel žien medzi zamestnancami je vyše 60 percent a viaceré z nich sú na 
materskej dovolenke. 

“Keď mal úrad ešte v nedávnej minulosti postavený plán kontrol prioritne na oblasť účtovníctva, 
rozpočtovníctva či na nakladanie s majetkom, bolo to relatívne jednoduché, ale aj monotónne. Zameranie úradu 
som však v ostatných rokoch preklopil spolu s mojimi kolegami na hodnotenie verejných politík a na kontrolu 
kľúčových, strategických oblastí verejného života,” priblížil Mitrík. A na takúto zmenu, na nové nastavenie bola 
podľa neho potrebná aj odborná a personálna príprava. 

Aktuálny počet kontrolórov NKÚ bude podľa jeho šéfa stačiť, ak každý verejný činiteľ, generálny riaditeľ, či 
vedúci organizačnej jednotky v každej z verejných inštitúcií bude mať na mysli, že kontrola je kľúčový prvok 
profesionálneho riadenia. Národná inštitúcia pri akomkoľvek počte zamestnancov totiž nemôže nahrádzať iné 
úrovne kontroly. “Pri sedemnásťtisíc subjektoch, ktoré môže NKÚ kontrolovať, je to tiež nepredstaviteľné. Ideme 
tam, kde sú významné riziká, vyberáme si kľúčové verejné politiky a tak, ako celý vyspelý svet sa uberá 
výkonnostnou kontrolou, tým istým smerom kráčame aj my,” poznamenal predseda NKÚ. 

“Máme povinnosť dávať odpovede na otázky súvisiace s prínosom realizovaných politík pre udržateľný rozvoj 
našej spoločnosti, ale aj pre samotného občana,” povedal Mitrík. Bývalý primátor Spišskej Novej Vsi, či 

exriaditeľ SIS je na čele NKÚ od mája 2015, keď ho poslanci parlamentu zvolili na sedem rokov. 
Šéf NKÚ uviedol, že nahlas hovoria o napĺňaní verejných politík, či sa efektívne, hospodárne a účinne 

využívajú verejné prostriedky. Ako príklad zmeny nastavenia úradu spomenul nákup CT prístroja. “Nemocnica na 
jeho obstaranie mala v rozpočte peniaze, pri zakúpení bol dodržaný zákon, ale otázkou je, či daná nemocnica 
takýto prístroj vôbec potrebovala, či ho vie využiť. Aký prínos môžu pocítiť pacienti, a či nebolo lepšie kúpiť 
prístroj o 50 percent lacnejší, s menším počtom funkcionalít,” vysvetlil Mitrík s tým, že z pohľadu poslania danej 
nemocnice je to úplne postačujúce. Pozerajú sa teda nielen na to, či kúpa v sebe zohľadnila ceny, hospodárnosť 
či transparentnosť, ale či má aj pridanú hodnotu, ktorou je účelnosť. 

Plán kontrolnej činnosti pre rok 2020 začali pripravovať už v januári tohto roka. Kolégium úradu v pondelok 15. 
júla prerokuje 24 kontrolných akcií v budúcom roku. “Tie sú rozpracované a do nich určite pôjdeme. Do konca 
októbra majú kontrolóri čas na to, aby ich rozpracovali do projektu, do samých detailov,” načrtol predseda úradu 
budúcoročný plán. 

“Čiže príprava je veľmi náročná a kontrola musí byť proces plánovaný, nie náhodný. Na rozdiel od políc ie my 
nemáme zásahovú jednotku, na kontrolu sa musíme pripraviť. Kontrola je cieľavedomá činnosť, dopredu 
upozorníme kontrolované subjekty, že k ním prídeme,” uviedol Mitrík. Už týmto krokom podľa neho vyvolávajú 
pozornosť a dotknutá strana sa môže na kontrolu pripraviť. “Keď ideme na kontrolu zameranú na tri, či päť rokov 
dozadu, stopy sa dajú veľmi ťažko pozametať a veci sa dajú ťažko napraviť,” dodal pre agentúru SITA predseda 
NKÚ Karol Mitrík. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Vychytená cukrárka Mirka zo Spišskej exkluzívne: Inšpirujte sa parádnym 

receptom na letnú tortu 
[12.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/vychytena-cukrarka-mirka-zo-spisskej-exkluzivne-inspirujte-sa-paradnym-
receptom-na-letnu-tortu-214130 

 
 

Novovešťanka Mirka našla záľubu v pečení. Jej torty rôznych veľkostí aj tvarov sú obľúbené nie iba v 
Spišskej, ale aj v okolí. Tentokrát nám prezradila recept na letnú sladkú dobrotu! 

Miroslava Kukurová zo Spišskej Novej Vsi pečie torty už viac ako päť rokov. Vyštudovaná andragogička sa k 

pečeniu sladkých dobrôt podľa jej slov dostala úplne náhodou. Rozhovor s ňou ste si mohli prečítať nedávno na 
našom portáli. Tentokrát nám exkluzívne prezradila aj recept zo svojej kuchyne. 

Prekvapte svojich blízkych a spravte im chutnú letnú tortu – Stracciatella 
Potrebujeme: 
- 4 vajcia 

https://spisska.dnes24.sk/vychytena-cukrarka-mirka-zo-spisskej-exkluzivne-inspirujte-sa-paradnym-receptom-na-letnu-tortu-214130
https://spisska.dnes24.sk/vychytena-cukrarka-mirka-zo-spisskej-exkluzivne-inspirujte-sa-paradnym-receptom-na-letnu-tortu-214130


- 120g práškového cukru 
- 1 vanilkový cukor 
- 120 g hladkej muky 
- 1 lyžicu vody 
- 1 lyžicu oleja 
- 1 kávovú lyžička prášku do pečiva 
- 2 lyžice kakaa 
Postup: Z vajec oddelíme žĺtky od bielkov. Z bielok vyšľaháme tuhý sneh. Žĺtka vyšľaháme s práškovým 

cukrom do penista pridáme vanilkový cukor, lyžicu oleja a lyžicu vody – prešľaháme. Pridáme múku s práškom do 
pečiva a kakao a krátko zmiešame. Nakoniec zľahka vmiešame sneh z bielkov. Vylejeme do tortovej formy 
(priemer 24cm) vystlanej papierom na pečenie. Pečieme približne 40–45 minút pri 160°C. Každá rúra však pečie 
inak, preto urobíme skúšku špáradlom. Pichneme špáradlom do cesta, ak ostane suché, tortičku máme upečenú. 

Kým sa pečie cesto, pripravíme si plnku: 
Potrebujeme: 
- 500g biely jogurt 
- 2ks vanilkového cukru 
- 1 želatínový stužovač (za studena) 
- 500ml šľahačkovej smotany 
- 2 stužovače šľahačky 
- 100 g čokolády Margot 
- 100 g čokolády na varenie 
Margot nastrúhame nahrubo, čokoládu jemnejšie. Šľahačku vyšľaháme so stužovačmi, jogurt zmiešame s 

vanilkou a želatínovým stužovačom pripraveným podľa návodu. Všetko zmiešame dohromady. Vychladené cesto 
prerežeme na 2 časti. Na spodný plát cesta natrieme polovicu plnky a poukladáme banány, prstom ich trocha 
vtlačíme dovnútra. Plnku zarovnáme a položíme druhý plát cesta. Celú tortu ešte obtrieme zvyškom plnky. 
Zdobíme podľa vlastného vkusu a chuti – ovocím, strúhanou čokoládou, alebo farebnými cukríkmi. Kto chce len 
jednu vrstvu cesta, urobí si korpus z polovičnej dávky surovín na cesto ako je na titulnej fotke. 

Diela z Mirkinej kuchyne si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 
Foto: MK 
Zdroj: Dnes24.sk 
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18. V Liesku na Orave padol v piatok ráno teplotný rekord 
[12.07.2019; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/45264/v-liesku-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord 

 
 

Meteorológovia v oravskej obci namerali len 4,2 stupňa Celzia. 
V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia namerali 4,2 stupňa Celzia. 

Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o 
tom informoval na sociálnej sieti. 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. V Liesku na Orave padol teplotný rekord 
[12.07.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/158278/v-liesku-na-orave-padol-teplotny-rekord/ 

 
 

V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord. 
Meteorológovia namerali v piatok ráno 4,2 stupňa Celzia. Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba 

od roku 1988. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. 
Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 

Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

https://www.postoj.sk/45264/v-liesku-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord
https://www.info.sk/sprava/158278/v-liesku-na-orave-padol-teplotny-rekord/


Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

20. V Smižanoch na suseda zaútočili zdvihákom 
[12.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22166919/v-smizanoch-na-suseda-zautocili-zdvihakom.html 

 
 

Muža našla rodina ležať skrvaveného na zemi. 
SMIŽANY. V smižianskej osade v okrese Spišská Nová Ves sa odohrala susedská bitka. 

Skupinka útočníkov vytiahla na 34-ročného Stanislava zdvihák a udierala ho ním do hlavy. 
Podľainformácií televízie JOJ, k útoku došlo v centre osady v nočných hodinách. Obeť ním udierali do hlavy, 

zranili mu aj nohu. 
Rodina Stanislava naša ležať na zemi, privolali záchranárov. Útočníci sa mali vyhrážať rodine obete, ak 

nestiahne trestné oznámenie. 
Prípad vyšetrujú spišskonovoveskí kriminalisti. 
“V tejto súvislosti vedie vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v 

štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva. Vykonáva potrebné procesné úkony prípravného konania a s tým 
spojené znalecké dokazovanie z odboru zdravotníctva,” uviedla pre TV JOJ košická policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. KURIOZITA DŇA: V obci Liesek na Orave padol v piatok ráno teplotný 

rekord 
[12.07.2019; dnes24.sk; Regionálny spravodajský portál; 00:00; Lucia Šútorová] 

 
https://www.dnes24.sk/kuriozita-dna-v-obci-liesek-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord-335772 

 
 

V noci na niektorých miestach poriadne klesla teplota. V Liesku padol k dátumu 12. júl dokonca rekord. No ani 
na Orave nebolo najchladnejšie. 

V piatok ráno padol v obci Liesek na Orave teplotný rekord, keď meteorológovia namerali 4,2 stupňa Celzia. 
Pripomínajú však, že na danej stanici sa meria iba od roku 1988. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o 
tom informoval na sociálnej sieti. 

Na väčšine územia klesla teplota vo výške dvoch metrov nad povrchom na 9 až 3 stupne Celzia, avšak v obci 
Mlynky (okres Spišská Nová Ves) klesla teplota až na 0,9 stupňov Celzia. 

Úplne iná situácia bola podľa meteorológov na juhozápade krajiny, kde minimum dosiahlo 16 až 12 stupňov 
Celzia. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Mitrík: NKÚ nemôže nahrádzať kontrolu na nižších stupňoch 
[12.07.2019; ekonomika.sme.sk; Ekonomika / Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://ekonomika.sme.sk/c/22166785/mitrik-nku-nemoze-nahradzat-kontrolu-na-nizsich-stupnoch.html 

 
 

Úrad musí podľa Mitríka preverovať strategické ciele štátu, kľúčové procesy, nosné oblasti verejných politík. 
BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) podľa jeho predsedu Karola Mitríka nemôže suplovať kontrolu 

na nižších stupňoch, teda vládny audit, odbor kontroly, či kontrolórov v samospráve. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22166919/v-smizanoch-na-suseda-zautocili-zdvihakom.html
https://www.dnes24.sk/kuriozita-dna-v-obci-liesek-na-orave-padol-v-piatok-rano-teplotny-rekord-335772
https://ekonomika.sme.sk/c/22166785/mitrik-nku-nemoze-nahradzat-kontrolu-na-nizsich-stupnoch.html


Ako upozornil šéf národnej autority v oblasti kontroly využívania verejných financií, na to totiž nebude mať 
nikdy personálne kapacity. 

“Najvyššia kontrolná inštitúcia musí preverovať strategické ciele štátu, kľúčové procesy, nosné oblasti 
verejných politík, kde sa točí značný objem peňazí. Na to, aby bolo naplnené kľúčové poslanie nášho úradu, je 
nás dosť, máme primeraný počet ľudí, odborníkov pre výkon nielen tradičnej finančnej kontroly, ale aj 
prierezových výkonnostných auditov,” povedal Mitrík pre agentúru SITA. 

Ľudia v teréne 
Priamo v teréne je podľa predsedu NKÚ v súčasnosti bezmála 250 kontrolórov, pričom kontrolu robia vždy 

minimálne dvaja. 
Pri príprave plánu kontrolnej činnosti, pri mapovaní rizík navyše pomáha analytická jednotka, ktorá by onedlho 

mala mať šestnásť kmeňových zamestnancov. 
Úrad má limitovaný počet 319 kontrolórov, no tento strop nie je naplnený, keďže podiel žien medzi 

zamestnancami je vyše 60 percent a viaceré z nich sú na materskej dovolenke. 
“Keď mal úrad ešte v nedávnej minulosti postavený plán kontrol prioritne na oblasť účtovníctva, 

rozpočtovníctva či na nakladanie s majetkom, bolo to relatívne jednoduché, ale aj monotónne. Zameranie úradu 
som však v ostatných rokoch preklopil spolu s mojimi kolegami na hodnotenie verejných politík a na kontrolu 
kľúčových, strategických oblastí verejného života,” priblížil Mitrík. 

A na takúto zmenu, na nové nastavenie bola podľa neho potrebná aj odborná a personálna príprava. 
Aktuálny počet kontrolórov NKÚ bude podľa jeho šéfa stačiť, ak každý verejný činiteľ, generálny riaditeľ, či 

vedúci organizačnej jednotky v každej z verejných inštitúcií bude mať na mysli, že kontrola je kľúčový prvok 
profesionálneho riadenia. 

Nemôžu nahradiť iné kontroly 
Národná inštitúcia pri akomkoľvek počte zamestnancov totiž nemôže nahrádzať iné úrovne kontroly. 
“Pri sedemnásťtisíc subjektoch, ktoré môže NKÚ kontrolovať, je to tiež nepredstaviteľné. Ideme tam, kde sú 

významné riziká, vyberáme si kľúčové verejné politiky a tak, ako celý vyspelý svet sa uberá výkonnostnou 
kontrolou, tým istým smerom kráčame aj my,” poznamenal predseda NKÚ. 

“Máme povinnosť dávať odpovede na otázky súvisiace s prínosom realizovaných politík pre udržateľný rozvoj 
našej spoločnosti, ale aj pre samotného občana,” povedal Mitrík. Bývalý primátor Spišskej Novej Vsi, či 

exriaditeľ SIS je na čele NKÚ od mája 2015, keď ho poslanci parlamentu zvolili na sedem rokov. 
Šéf NKÚ uviedol, že nahlas hovoria o napĺňaní verejných politík, či sa efektívne, hospodárne a účinne 

využívajú verejné prostriedky. Ako príklad zmeny nastavenia úradu spomenul nákup CT prístroja. 
“Nemocnica na jeho obstaranie mala v rozpočte peniaze, pri zakúpení bol dodržaný zákon, ale otázkou je, či 

daná nemocnica takýto prístroj vôbec potrebovala, či ho vie využiť. Aký prínos môžu pocítiť pacienti, a či nebolo 
lepšie kúpiť prístroj o 50 percent lacnejší, s menším počtom funkcionalít,” vysvetlil Mitrík s tým, že z pohľadu 
poslania danej nemocnice je to úplne postačujúce. 

Pozerajú sa teda nielen na to, či kúpa v sebe zohľadnila ceny, hospodárnosť či transparentnosť, ale či má aj 
pridanú hodnotu, ktorou je účelnosť. 

Plán kontrol 
Plán kontrolnej činnosti pre rok 2020 začali pripravovať už v januári tohto roka. Kolégium úradu v pondelok 15. 

júla prerokuje 24 kontrolných akcií v budúcom roku. 
“Tie sú rozpracované a do nich určite pôjdeme. Do konca októbra majú kontrolóri čas na to, aby ich 

rozpracovali do projektu, do samých detailov,” načrtol predseda úradu budúcoročný plán. 
“Čiže príprava je veľmi náročná a kontrola musí byť proces plánovaný, nie náhodný. Na rozdiel od polície my 

nemáme zásahovú jednotku, na kontrolu sa musíme pripraviť. Kontrola je cieľavedomá činnosť, dopredu 
upozorníme kontrolované subjekty, že k ním prídeme,” uviedol Mitrík. 

Už týmto krokom podľa neho vyvolávajú pozornosť a dotknutá strana sa môže na kontrolu pripraviť. 
“Keď ideme na kontrolu zameranú na tri, či päť rokov dozadu, stopy sa dajú veľmi ťažko pozametať a veci sa 

dajú ťažko napraviť,” dodal pre agentúru SITA predseda NKÚ Karol Mitrík. 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Spišskú Novú Ves čaká jeden z divov mesta: Toto ste o Spišskom trhu 

vedeli? 
[12.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Udalosť roka sa nezadržateľne blíži. Už o pár dní sa premení centrum Spišskej Novej Vsi na veľké trhovisko. 

Prinášame vám o ňom rôzne zaujímavosti. 
Blíži sa, podľa slov primátora, najväčší jarmok na Slovensku. V poradí už 64. ročník Spišského trhu, ktorý sa 

uskutoční 18. – 21. júla, priláka tisíce návštevníkov. Na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku a v jeho 

https://spisska.dnes24.sk/spissku-novu-ves-caka-jeden-z-divov-mesta-toto-ste-o-spisskom-trhu-vedeli-335730
https://spisska.dnes24.sk/spissku-novu-ves-caka-jeden-z-divov-mesta-toto-ste-o-spisskom-trhu-vedeli-335730


okolí sa rozloží približne 500 predajcov tovaru z celého Slovenska i zahraničia, pozornosť návštevníkov pritiahne 
gastrozóna a najmä medzi mládežou obľúbené zábavné atrakcie. 

Tradíciu výstavníctva pripomenie aj SPIŠ*EXPO 2019, 52. ročník nízkonákladovej celoslovenskej výstavy v 
Športovej hale. O popularite Spišského trhu svedčí aj fakt, že ho Spišskonovovešťania hlasovaním zaradili medzi 
sedem divov meste v ankete realizovanej v roku 2010. 

Tradícia a rekordy 
„Málokto si uvedomuje, že náš Spišský trh je, podľa našich informácií, skutočne najväčším jarmokom na 

Slovensku. Jeho tradícia začínala v päťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy bol nedostatok tovaru a trh slúžil 
na zásobovanie obyvateľstva. Neskôr k tradičnému trhu pribudla výstavnícka časť, kde sa prezentovali nielen 
výrobky zo Spiša, ale z celej Československej republiky,“ pripomína primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol 

Bečarik. 
Desiatky rokov bol trh známy nielen maskotom človeka chodiaceho v medvedej koži, ale predovšetkým 

ochutnávkou pôvodných spišských párkov a kolotočmi. Za 64 rokov menil trh svoju podobu a v súčasnosti, v 
podmienkach konzumnej spoločnosti, je ťažké predstaviť si rady na metly alebo košele. „Podujatie sa za tie roky 
stalo ideálnou príležitosťou stretnúť sa s rodinou a priateľmi, zabaviť sa, ochutnať dobroty a užiť si prázdninovú 
atmosféru. Stánkový predaj je však naďalej súčasťou koloritu Spišského trhu a je oň skutočne veľký záujem. 
Tohto roku to bude približne päťsto predajcov,“ ozrejmil primátor mesta. 

V sortimente sú oproti minulosti viac zastúpené remeselné výrobky, darčekové predmety, výrobky zo skla, 
keramika a podobne. Milovníci tradičných jedál si tiež prídu na svoje, na Školskej ulici môžu ochutnať halušky, na 
Letnej ulici nájdu v ponuke spišské pirohy, štrúdle a chýbať nebudú ani frgale – tradičné moravské kysnuté 
koláče. 

Ekologicky a moderne 
Moderná doba prináša aj moderné ekologické prístupy, obnoviteľnosť zdrojov a zodpovednosť k životnému 

prostrediu ovplyvnila aj spišskú klasiku. Organizačný poriadok tohtoročného Spišského trhu obsahuje povinnosť 
poskytovať potravinárske výrobky, jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu podávané v jednorazových 
nenávratných obaloch vrátane príborov vyrobených z biodegradovateľných kompostovateľných plastov (PLA). 

„Vítam ekologické myslenie ľudí v Spišskej Novej Vsi, registrujem aj aktivity gymnazistov v tejto oblasti ako i 

niektorých poslancov mestského zastupiteľstva. Do budúcnosti musí mesto zmeniť všeobecne záväzné 
nariadenie o používaní plastov na verejných akciách. Dôležité však je, podľa môjho názoru, zmeniť myslenie nás 
všetkých, a to nielen v otázke recyklovania, ale v udržiavaní čistoty a poriadku v meste a okolí, v minimalizovaní 
čiernych skládok a podobne,“ hovorí primátor Pavol Bečarik. 

Bohatý kultúrny program 
Už tradične je kultúrna ponuka Spišského trhu bohatá a žánrovo prispôsobená typu podujatia. V piatkovom 

programe nechýbajú divadlo pre deti, ľudová hudba Š. Cínu, folkloristi z Čačiny, Ihrika, Harihovčana, ale ani 
hostia z Hanušoviec nad Topľou. Historické pozadie starého Iglova zvýraznia šermiari zo SHŠ Jago a bubnová 
show Campana Batucada. Večer zavŕši vystúpenie legendárnej skupiny Metalinda. Sobotný program naplnia 
folkloristi, ale zastúpenie bude mať aj country hudba v podaní Weteránov, tešiť sa môžete tiež na koncert 
slovenskej speváčky a herečky Veroniky Rabada, no najmä celosvetovo populárnu švédsku techno-folk-
bluegrassovú skupinu Rednex. 

„Všetkých srdečne pozývame na náš Spišský trh, na ktorý sme sa celý polrok organizačne pripravovali. Som 
rád, že medzi hosťami nebudú chýbať ani naše partnerské mestá z Francúzska, USA, Nemecka, Číny, Českej 
republiky, Poľska či našej Nitry, ale aj noví priatelia z ukrajinského Ľvova. Spišská Nová Ves vždy bola a bude 

mestom, ktoré ľudí spájalo, nie rozdeľovalo. Túto tradíciu potvrdzuje aj nový ročník Spišského trhu,“ uzavrel P. 
Bečarik. 

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

Atmosféru minulého ročníka Spišského trhu si môžete pripomenúť prostredníctvom priloženej fotogalérie. 
Hl. foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Spravodajstvo z vyznamenávania 
[11.07.2019; Bojovník; nezaradené; s. 2; Redakcia] 

 
 

Pamätná medaila k 100. výročiu vzniku ČSR bola udelená podpredsedovi ÚR SZPB Jurajovi Drotárovi; 
medaila Za vernosť podpredsedovi UR SZPB Norbertovi Lackovi; medaila M. R. Štefánika 1. stupňa vedúcemu 
organizačného oddelenia kancelárie ÚR SZPB Zdenkovi Martonovi; medaila M. R. Štefánika 2. stupňa bývalému 
predsedovi OblV SZPB v Martine Radomírovi Žingorovi; pamätná medaila Za obetavú prácu pre rozvoj SZPB L 
stupňa priamym účastníkom boja s fašizmom Jánovi Chudíkovi, Karolovi Kunovi, Jánovi Iľanovskému, Vladimírovi 
Strmeňovi a Františkovi Orlovskému. 

Pamätná medaila za obetavú prácu pre rozvoj SZPB 2. stupňa bola udelená: Richardovi Zimányimu (MO SR) 
Jozefovi Rnoppovi (B. Bystrica), Tomášovi Svecovi (Trenčín), Jánovi Dianiškovi (Košice), Jozefovi Petrášovi 



(Trnava) a Oldřichovi Vanékovi (L. Mikuláš). Pamätnú medailu za obetavú prácu v prospech SZPB 3. stupňa 
Jiřímu Novákovi (Rajec) a Jánovi Dulajovi (Spišská Nová Ves). 

Medaila M. R. Štefánika 2. stupňa bola za spoluprácu so SZPB udelená obciam Liptovská Teplička a Vernár. 
—- 
Foto: 
Vyznamenávaní sú (zľava): Juraj Drotár, Norbert Lacko, Radimír Žingor… 
Momentky z rokovania, Na ľavej snímke vidíme delegátov z B. Bystrice, Brezna… a na pravej z Rožňavy, 

Zvolena, Bratislavy… 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Naša anketa 
[11.07.2019; Bojovník; titulná strana, horúce témy čísla; s. 1,3; Redakcia] 

 
 

Zdá sa, že Kyjev neuznáva pravdy svojich predkov. Ani tú, ktorú pred tisíc rokmi vyslovil velkoknieža Kyjevské 
Jaroslav Múdry: „Ak budete žiť v nenávisti, v rozoprách a sporoch, zahubíte seba i zem svojich otcov a dedov." 
Spamätajú sa niekedy Ukrajinci? 

Josef Surman, podpredseda ZO SZPB, Martin Sever 1; - Na Ukrajine pokračuje rozsiahla militarizácia a 
mobilizácia. Ozývajú sa výzvy na revanš za vojenské neúspechy v predchádzajúcich obdobiach. Podľa 
dostupných údajov vzrástol vojenský rozpočet za posledné roky skoro o 41 %. Ultranacionalisti postavili Ukrajinu 
na rozhranie rozkolu. To všetko sa deje za vojenskej podpory USA, ktoré potrebujú vojnu na Ukrajine, aby mohli 
uskutočniť svoje strategické ciele, hlavnými z ktorých sú obrátenie sa smerom na Východ, rozšírenie NATO a 
zachovanie si roly svetového lídra, čo je nemožné dosiahnuť za mierových podmienok a za prítomnosti silného 
Ruska. 

Ján Kašica, tajomník ObIV SZPB, Zvolen: - Myslím si, že na Ukrajinu sa treba pozerať z nadhľadu. Netreba 
všetkých Ukrajincov hádzať do jedného vreca. Tých, ktorí sa hlásia k fašistickej ideológii a jej neslávnej histórii, je 
okolo 20 %. Ostatní rozmýšľajú inak. Problém je v tom, že fanatickí nacionalisti sú podporovaní niektorými 
svetovými mocnosťami. Keby túto podporu nemali, celý problém Ukrajiny by sa vyriešil v krátkom čase. Všetko 
zlo má svoj začiatok i koniec. Ukrajinci si sami urobia doma poriadok. 

Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB, Spišská Nová Ves: - Kyjevské knieža Jaroslav Múdry mal pravdu, ktorá 

platí aj dnes. Ale podľa mňa po dlhých desaťročiach nadvlády Ruska sa im nečudujem, aj keď s ich politikou 
smerujúcou k novodobému nacizmu nesúhlasím v žiadnom prípade, a pevne verím, že sa včas spamätajú. 
Jaroslav Bulko, predseda ObIV SZPB, Žiar nad Hronom - Tento citát sa plne vzťahuje nielen na Ukrajinu, ale na 
všetky štáty, prinajmenšom tu v Európe. Smutné je to, že dva veľké slovanské národy Rusi a Ukrajinci dospeli do 
takého štádia, že vedenie Ukrajiny v bratskom slovanskom národe ruskom vidí nepriateľa. Ukrajinci zabúdajú na 
hrdinstva a statočnosť svojich predkov, ktorí v Červenej armáde porazili fašizmus a nemecký nacizmus. To bolo 
zárukou, že Ukrajinci ako národ, ako štát, budú existovať, budú sa rozvíjať a nestanú sa z nich sluhovia 
nemeckých pánov na Ukrajine. Nemôžem pochopiť, že odrazu sa im pamäť národa vytratila. 

(Pokračovanie na str. 3) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Trnava; - Myslím si, že bežní, ubiedení obyvatelia Ukrajiny sú radi, že 

prežívajú. Pánske huncútstva oligarchov a skorumpovaných politikov ich vôbec nezaujímajú. Lavírujú, aby prežili. 
Som presvedčený, že mlčiaca väčšina si uvedomuje stav, v ktorom žije, ale aby prežila, tak radšej zvesí hlavu. Je 
tragédiou, že OSN i vládnuci predstavitelia EÚ nedodržujú medzinárodné právo a Chartu OSN. Za judášsky groš 
rozoštvávajú ľudí, ktorí sú potom ľahko ovplyvniteľní. Lepšie povedané, tento stav im vyhovuje. 

Peter Baroš, člen ZO SZPB, Bernolákovo: - Roky existencie nacizmu na Ukrajine, utrpenie, ktoré bolo 
spôsobené Poliakom a iným národom žijúcim na území Ukrajiny, hrôzy druhej svetovej vojny a ťažké roky po nej, 
všetko je tam dnes vnímané tak, akoby to ani nebolo. Majdan a rozbitá politická scéna spôsobujú nenávisť, spory, 
čo nikoho nenasýti, ale bude sústavne rozdeľovať, štvať a v takom prostredí sa akýmkoľvek „izmom" (nacizmu 
osobitne), výnimočne darí. Ukrajinci sa raz spamätajú, ale asi to bude bolieť. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Talent z hotelovky v Spišskej prezradil parádny recept: Urobte si dobrotu, s 

ktorou vyhral celoslovenskú súťaž 
[11.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Sladká a zdravá. Plnená hruška je dezert plný vitamínov. O tom, že je výnimočný svedčí aj fakt, že nadaný 
budúci kuchár Peter Sova (17) s týmto receptom vyhral prvé miesto na celoslovenskej súťaži. 

17 budúcich kuchárov zo Slovenska , Poľska a Ukrajiny sa stretlo na súťaži v Prešove, aby pred odbornou 
porotou ukázali niečo zo svojho umenia. Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi reprezentoval Peter Sova 

(17), ktorý je študentom druhého ročníka. 
Ako nám budúci kuchár prezradil, bola to jeho prvá súťaž a recept vyberal spolu so svojou majsterkou. 

„Majsterka mi tento dezert navrhla, ja som ho ešte upravil podľa seba. Páčil sa mi, lebo je rýchly, jednoduchý a 
plný vitamínov,“ prezradil Peter. 

Keďže bol na takejto súťaži prvýkrát, podľa jeho slov na víťazstvo ani nepomyslel. Na získanie prvého miesto 
reagoval takto. „Veľmi som sa potešil , lebo som to vôbec nečakal, keďže sa mi zdalo, že tam boli aj lepšie 
dezerty.“ A čo by poradil gazdinkám, ktoré budú skúšať tento recept prvýkrát? 

„Recept je, ako som vravel, jednoduchý. Treba však dávať pozor na samotné hrušky, aby sa nerozvarili. 
Ďalšou ingredienciou je rum. Odporúčal by som ho dať v správnom množstve, aby plnka nebola suchá, no nemali 
by sme to s ním ani preháňať,“ zasmial sa Peter. 

Plnené hrušky 
Plnka: 
- 3 hrušky 
- 50 g orechov 
- 1 káv. lyžička medu 
- 1 káv. lyžička rumu 
- Trocha škorice 
Puding: 1dcl mlieka , 3 káv. lyžičky vanilkového pudingu bez varenia Na varenie hrušiek 2dcl pomarančového 

sirupu 
Postup: Očistíme si hrušky, vyrežeme si ich, vyčistíme dužinu. Dáme ich variť do pomarančovej šťavy, alebo 

do sirupu. Medzitým kým sa nám varia si narežeme orechy a kandizovane ovocie. Spravíme si plnku s 
kandizovaného ovocia orechov škorice medu a rumu. Potom si spravíme puding a polevu z pomarančovej šťavy 
a majzeny. Naplníme hrušky trochou pudingu a plnkou a už to len zdekorujeme. Na dekoráciu môžeme použiť 
mätu a pomarančovú kôru. 

Čítajte tiež: Neviete si rady s prestretím veľkonočného stola: Zábery zo Spišskej vás určite inšpirujú! 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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