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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. KORZÁRLAND ODŠTARTOVAL, zabaví deti z celého výc hodu 
[22.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; KRISTIÁN SABO] 

 
 

OBĽÚBENÝ TÁBOR PONÚKNE KRÁSY SLOVENSKÉHO RAJA A MNOŽSTVO ZÁBAVY 
Už dvanásty ročník Korzárlandu sa stal v sobotu ráno skutočnosťou. 
KOŠICE. Desiatky detí sa pred odchodom autobusu lúčili s rodičmi. Slzičky však neboli. Deti vedeli, že ich 

čaká osem výnimočných dní s kamarátmi. O ničnerobení to nebude, no deti nasajú kopec nových zážitkov. 
Dobrodružstvo pred odchodom začali spoločnou fotografiou pred autobusom. 

Radosť pre deti, ale aj ockov 
Korzárland potrvá od 20. do 27. júla a deti či vedúci tábora nájdu útočisko pre zábavu spojenú s relaxom v 

priestoroch Grand Hotela Spiš. Ten poskytuje trojlôžkové až štvorlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením a 
nádherným výhľadom na okolie. Dokonca nechýba ani wifi, ktoré však deti, kvôli nabitému programu, iste veľmi 
nevyužijú. „Volám sa Martinka Antošová a veľmi sa teším do tábora. Teším sa na zážitky. Bola som už v 
táboroch, ale v Korzárlande nikdy. Budeme si robiť vlastné noviny, preto som si nabalila štrnásť fixiek a veľa 
farbičiek. Sestra má iba štyri roky, nejde. Ocko zostane sám doma, mamka je na služobnej ceste a sestra pôjde k 
babke,“ zverila sa nám tesne pred odjazdom do tábora Martinka. Dcéru Marušku, ktorá je najmladšou 
účastníčkou Korzárlandu, odprevadil k autobusu aj starosta Terasy Marcel Vrchota. „Teším sa, že ide na týždeň 
do tábora, nájde si nové kamarátky, zažije veľa nezabudnuteľných chvíľ. Veľmi sa teší, balili sme spoločne, 
najdôležitejšie bolo koleso na plávanie. Oddýchne si od rodičov. Máme jednu dcérku, tak teraz budem mať ešte 
viac času na prácu. Hľadali sme tábor, ktorý by bol pre Marušku ideálny a práve na tento boli dobré odporúčania. 
Viem, že budú robiť aj vlastné noviny, možno mi potom pomôže v práci. A je možné, že príde do redakcie a niečo 
napíše, ale radšej by som bol, keby pomohla mne,“ povedal s úsmevom M. Vrchota. 

Z detí si vychovali oddielové vedúce 
Podľa vedúceho tábora Martina Fazekaša, ktorý sprevádza deti v korzárskom tábore už jedenástu sezónu, 

bude osem dní nabitých aktivitami a súťažami. „Pozrieme si letisko v Spišskej  Novej  Vsi , zoo, okúpeme sa na 
kúpalisku, ktoré si deti vyberú. Budú mať olympiádu a najviac sa asi tešia na Korzár market. Zasúťažíme si 
spoločne s denníkom Korzár, pokrstíme noviny, ktoré si sami vyrobia – Korzárik,“ vylíčil časť aktivít M. Fazekaš. 
Zaujímavé je, že tento rok budú deti sprevádzať dve oddielové vedúce, ktoré si čo-to v táboroch už prežili. 
„Dvanásť rokov chodili s nami do táborov ako deti, neskôr ako inštruktorky, animátorky a dnes sú z nich už 
oddielové vedúce. Majú osemnásť a vyskúšajú si starosť o deti v praxi.“ 

Pokrstia vlastné noviny 
Riaditeľ cestovnej kancelárie Elán, ktorá tábor spolu s Korzárom organizuje, Pavol Krausz, deťom prezradil, 

že má pre nich prekvapenie. Nepovedal však aké. Nám sa však s časťou aktivít, ktoré na deti čakajú, zveril. 
„Máme ten istý hotel, lebo vlani boli deti mimoriadne spokojné. Pripravili sme prekvapenie na nedeľu. Vybavil som 
pojazdné nafukovacie planetárium a všetci si pozrú slnečnú sústavu a veci s tým súvisiace. Bude to hlavne o 
zábave. Spolu s deťmi sa vždy tešíme na krst novín Korzárik. Nikde na Slovensku nenájdete tábor, kde deti spolu 
s vedúcimi posielajú fotografie do novín a vytvárajú vlastné noviny,“ vraví P. Krausz. Prihovoril sa aj deťom a tie s 
napätím počúvali, čo ich čaká. Zbystrili, keď sa ich opýtal, či dostali vreckové. To už deti kričali, že áno. Vraj aj 
viac ako päť eur. „Dúfam, že naši vedúci nebudú mať pocit menejcennosti pri vás. Zatiaľ sme zaznamenali rekord 
v tábore v Taliansku, kde mali dvaja chlapci dokopy 70-tisíc korún (asi 2300 eur),“ zasmial sa šéf CK Elán. 
Nebude chýbať ani mimoriadne obľúbený Korzár market, v tom však peniaze nepotrebujú, ten má vlastnú menu 
KorzEuro, za ktorú si deti môžu “nakúpiť” zaujímavé darčeky na pamiatku. KRISTIÁN SABO 

[Späť na obsah] 
 
 

2. Železni čnú stanicu dokon čia po letných prázdninách 
[22.07.2019; Sme; Východné Slovensko; s. 6; sita] 

 
 



SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Rekonštrukcia železničnej stanice v Spišskej  Novej  Vsi  za viac ako 2,8 milióna eur, 
ktorá trvá takmer rok, by mala byť hotová koncom septembra. Budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi 
a zariadeniami vrátane jej okolia a spevnených plôch je hotová, v prijímacej budove dokončujú opravy vestibulu a 
techniky. Železnice stavbu financujú z vlastných zdrojov. Opravy prebiehajú za plnej prevádzky stanice. (sita) 

[Späť na obsah] 
 
 

3. Takú tla čiareň majú aj v Bielom dome! 
[22.07.2019; Nový Čas; Regióny; s. 6,7; Redakcia] 

 
 

Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor SPIŠSKÁ  NOVÁ VES - Do školy prišli aj v lete! Dvaja budúci maturanti 
Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi  Patrik Mlynár (18) a Martin Petrek (19) ukázali Američanom, prečo 
ich baví informatika. Vďaka darovaným špičkovým 3D tlačiarňam z partnerského mesta v Ohiu svoju šikovnosť 
môžu rozvinúť aj ich spolužiaci. 

Dve špičkové a výkonné 3D tlačiarne priniesla priamo do školy skupina zo štátu Ohio vďaka neziskovej 
organizácii založenej Američanmi slovenského pôvodu. „Youngstown je centrom amerického federálneho 
programu na vývoj najinovatívnejších 3D tlačiarní na svete, ktoré sa nachádzajú v našom podnikateľskom 
inkubátore,“ objasnil nápad spolupráce s akadémiou na Spiši podnikateľ Robert Wasko. Prezident z firmy výrobcu 
tlačiarní Jack Scott pripomenul, že ich vyrábajú osem rokov, fungujú na 8 vojenských lodiach a dokonca aj v 
Bielom dome! Medzi až 500 študentmi školy, ktorí sa učia nielen logistiku, strojárstvo či mechatroniku, ale aj 
informatiku, sú aj dvaja budúci maturanti, ktorí nechýbali pri odovzdaní daru. „Tešíme sa, že ich využijeme a 
zdokonalíme sa,“ povedali Martin Petrek a Patrik Mlynár, víťaz celoslovenskej súťaže, ktorý na ukážku doniesol aj 
svoje vlastné modely z 3D tlačiarne. Medzi nimi aj bustu Lenina a Einsteina, ktorých podobu vytvoril za 17 a 12 
hodín. 

MESTO YOUNGSTOWN 
Založil ho v roku 1797 John Young. Leží pozdĺž rieky Mahoning v štáte Ohio. Prvotní prisťahovalci boli 

prevažne farmári, avšak mesto sa stalo známym až po nájdení železnej rudy a postavení oceliarní. Má zhruba 
60-tisíc obyvateľov. Keďže početná populácia má slovenských predkov, od roku 1991 špeciálne združenie 
podporuje školy na Spiši výučbou angličtiny, zásielkami počítačov, 3D tlačiarní, zdravotným vybavením pre naše 
nemocnice aj priamou finančnou dotáciou. Výška pomoci už presiahla 100-tisíc dolárov. 

[Späť na obsah] 
 
 

4. SHMÚ upozor ňuje na búrky a povodne na strednom a východnom Slov ensku 
[21.07.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 17:23; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/710303/shmu-upozorn uje-na-burky-a-povodne-na-strednom-a-
vychodnom-slovensku/ 

 
 

Zdroj: TASR 
S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. 
Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom Slovensku. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy 
Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do nedele do 17.30 h. 

Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 
Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 
milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 
h. Výstraha prvého stupňa platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese 
Liptovský Mikuláš. 

[Späť na obsah] 
 
 

5. Bežec Baluch prekvapil na majstrovstách Európy j uniorov, po osobnom 
rekorde získal bronz 

[21.07.2019; webnoviny.sk; Atletika; 15:41; Webnoviny.sk] 



 
https://www.webnoviny.sk/bezec-baluch-prekvapil-na- majstrovstach-europy-juniorov-po-osobnom-
rekorde-ziskal-bronz/ 

 
 

Slovenský bežec Matej Baluch. 
Foto: www.facebook.com 
Slovenský atletický reprezentant Matej Baluch získal bronzovú medailu na majstrovstvách Európy juniorov vo 

švédskom Borase. V behu na 400 m cez prekážky obsadil tretie miesto v osobnom rekorde 51,26 s a hneď 
premiérovú účasť na vrcholnom podujatí premenil na cenný kov. Informoval Slovenský atletický zväz (SAZ). 

Osemnásťročný bežec mal na štadióne Ryavallen vynikajúci štart a hneď v úvode stiahol hendikep na Srba 
Djordjeviča a až do záverečných metrov držal krok s najväčšími favoritmi. Zo zlata sa tešil Švéd Bengström 
(50,32), na druhom mieste finišoval Brit Derbyshire (50,86). Baluch si vo finále zlepšil osobný rekord o 41 stotín 
sekundy, od slovenského juniorského maxima ho delilo ďalších 31 stotín. 

„Bol som tentoraz oveľa nervóznejší, keďže som cítil, že existuje šanca aj na medailu. Cítil som pred štartom 
stres, no keď som zakľakol do blokov, napätie sa stratilo. Tajne som dúfal, že aj ja mám šancu na medailu. 
Finálový beh bol celkom dobrý, hoci prvá prekážka mi nejako perfektne nevyšla, ale potom som si techniku 
ustrážil. V prvom momente v cieli ma oblial neskutočný pocit šťastia. Chcem sa poďakovať všetkým za podporu, 
špeciálne môjmu trénerovi, ktorý ma na všetko dokonale pripravil. Som nadmieru spokojný,“ cituje Balucha 
facebookový profil SAZ. 

Zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves vybojoval pre Slovensko len deviatu medailu (1 
– 3 – 5) na MEJ v ére samostatnosti a druhú v tejto disciplíne, keď napodobnil tretie miesto Borisa Vazovana zo 
slovinskej Ľubľany v roku 1997. 

[Späť na obsah] 
 
 

6. Slovenský atlét Baluch získal bronz v behu na 40 0 metrov 
[21.07.2019; dobrenoviny.sk; 14:44; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/168652/slovensky-atlet -baluch-ziskal-bronz-v-behu-na-400-metrov 

 
 

Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 
priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. 

Ilustračné foto. — Foto: TASR 
Boras 21. júla (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo 

švédskom Borase bronzovú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v 
osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl Bengtström (50,32) a strieborný Brit 
Seamus Derbyshire (50,86). 

“Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale keď sme zasadli do 
blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil som si to. Keď som 
dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu trénerovi. Som 
nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves pre oficiálnu 
stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. 

Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 
priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na 
pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Skvelý úspech pre Slovensko: Mladý talent vybojo val na juniorských ME 
cenný kov 

[21.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 14:01; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/864115/skvely-uspech-pre- slovensko-mlady-talent-vybojoval-na-juniorskych-
me-cenny-kov/ 

 
 

Otvoriť galériu 



Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase bronzovú 
medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. 

V nedeľňajšom finále finišoval v osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl 
Bengtström (50,32) a strieborný Brit Seamus Derbyshire (50,86). 

“Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale keď sme zasadli do 
blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil som si to. Keď som 
dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu trénerovi. Som 
nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves pre oficiálnu 
stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. 

Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 
priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na 
pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 

Foto: 
Matej Baluch. Zdroj: Instagram atletikasvk 

[Späť na obsah] 
 
 

8. SHMÚ zvýšil stupe ň výstrahy pred búrkami a povod ňami: Okresy, kde to 
bude najhoršie 

[21.07.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 13:24; BRATISLAVA/TASR] 
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S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 
milimetrov zrážok. 

Zdieľať článok 
Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom Slovensku. Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy 
Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do nedele do 17.30 h. 

Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 
Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 
milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 
h. Výstraha prvého stupňa platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese 
Liptovský Mikuláš. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Slovenský atlét Baluch získal bronz v behu na 40 0 metrov 
[21.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR 
Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 

priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. 
,aktualizované 
Boras 21. júla (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo 

švédskom Borase bronzovú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v 
osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl Bengtström (50,32) a strieborný Brit 
Seamus Derbyshire (50,86). “Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale 
keď sme zasadli do blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil 
som si to. Keď som dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu 
trénerovi. Som nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  
Ves pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 
10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili 
osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 



Slovenská štafeta na 4x100 m v zložení Rastislav Jelínek, Oliver Murcko, Jakub Benda a Jakub Filo nepostúpila z 
druhého rozbehu, v ktorom dobehla šiesta za 41,80 s. Elena Dušková skončila vo finále behu na 1500 m na 
desiatej priečke časom 4:30,79 min. 

[Späť na obsah] 
 
 

10. Slovenské pralesy: Skryté poklady, ktoré nám Eu rópa závidí 
[21.07.2019; hnonline.sk; téma; 00:00; Richard Filipko] 
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Na Slovensku je vyše 10-tisíc hektárov pralesov v 123 lokalitách, patríme medzi posledné krajiny v Európe, 
kde sa pralesy zachovali. 

Čo je prales? 
Zjednodušene je to les bez vplyvu človeka, ktorý nikdy nebol narušený ťažbou alebo vysádzaním. Keby sme 

však chceli hodnotiť podľa striktných kritérií, asi by už neexistoval na svete žiadny prales, lebo všetko je priamo 
alebo nepriamo ovplyvnené činnosťou človeka, a v strede Európy dupľom. 

A v Južnej Amerike, kde sú dažďové pralesy? Sú tam rozsiahle územia, ktoré ľudia ešte nestihli vyrúbať, aj 
keď robia, čo môžu. Ani tam už nie sú nedotknuté pralesy? 

Amazonský prales máme tendenciu vnímať ako úplne nenarušenú divočinu, lenže výskumy z 
predchádzajúcich desiatich rokov ukázali, že prales je domorodými kmeňmi pomerne výrazne ovplyvnený. 
Jedným dychom však treba dodať, že to nemusí byť nič negatívne. 

Čím ho domorodci ovplyvnili? 
Lovia a sadia na jednom mieste a potom sa posunú na ďalšie miesto. Takto pralesom prechádzajú a 

ovplyvňujú zloženie spoločenstiev, vysádzajú napríklad kakaovníky. Pralesov, v ktorých by človek naozaj nikdy 
nebol, je máličko, ale z ekologického hľadiska dáva zmysel zamýšľať sa skôr nad prírodnými lesmi, ktoré sú 
možno nejako ovplyvnené, ale sú plne ekologicky funkčné. My na Slovensku pracujeme s definíciou, že prales je 
les bez priameho vplyvu človeka v zmysle lesného hospodárenia, že sa tam neťažilo a nevysádzalo. 

Na Slovensku je známy Badínsky alebo Dobročský prales, o ktorých sa často píše, tiež Karpatské bukové 
pralesy, ktoré sú na zozname UNESCO. Má Slovensko dobré pralesy? 

V Európe je pôvodných lesov minimum a Slovensko ich má priemerne veľa – na východ od nás je toho viac, 
kým na západe a juhu sa už takmer vôbec nezachovali prírodné ekosystémy. Napríklad Stredozemné more bolo 
obkolesené dubovými lesmi, z ktorých sú dnes len maličké fragmenty, lebo v časoch Rímskej ríše všetko vyrúbali 
na stavbu lodí. Zostali holé stráne a je to vlastne zničená erodovaná krajina. 

Koľko pralesov je na Slovensku? 
Občianske združenie Prales robilo niekoľko rokov inventarizáciu, asi najpodrobnejšiu, aká sa kedy v nejakom 

štáte robila, a vymapovali u nás vyše 10-tisíc hektárov pralesov. To nie je ani pol percenta rozlohy slovenských 
lesov a 0,25 percenta rozlohy Slovenska. 

To sú už len také fľaky pralesa? 
Áno, a okolo je viac alebo menej pozmenená príroda. Niekde sa zachovali už len skutočne malé fragmenty. 

Veľké lokality pralesov sú rádovo v stovkách hektárov, najväčšia je Stužica v okrese Snina, ktorá má niečo vyše 
600 hektárov. Veľká je tiež Poľana, Piľsko v Oravských Beskydách a je niekoľko ďalších lokalít s rozlohou nad 
200 hektárov, ale priemer je určite pod sto hektárov. 

Kde je najväčšia rozloha pralesov dohromady? 
Vo Veľkej Fatre. Okrem toho máme aj dosť veľa prírodných lesov, ktoré síce nie sú úplne bez ťažby a 

ovplyvnenia človekom v minulosti, no sú plne ekologicky hodnotné a funkčné. Práve to je kľúčová diskusia, lebo 
nie je dobré fixovať sa iba na pralesy. 

Prečo? 
Lebo keď budeme chrániť iba prales, no vyrúbeme všetko okolo neho, samotný prales by už nemal zmysel, je 

to príliš malá rozloha, aby v ňom mohli prirodzene fungovať všetky ekologické procesy, takže by takpovediac 
vymieral napriek ochrane. Preto má význam pozrieť sa aj na okolité prírodné lesy, ktoré sa časom môžu dostať 
do podobného stavu ako pralesy. Vo Veľkej Fatre máme lokality, pri ktorých je historicky zdokumentovaná ľudská 
činnosť, napríklad pálenie dreveného uhlia alebo pasenie, les bol silno ničený, ale keď tam idete dnes, nepovedali 
by ste, že sa v ňom niekedy niečo robilo. 

Ako zistíte, že je niečo prales a niečo nie? 
Dlho mi trvalo, kým som si na to vycvičil oči, ale zjednodušene – jedným z prvých očividných znakov je, že 

keď zbadáte peň, vidíte tiež, čo z neho spadlo, vedľa je kmeň stromu, ktorý sa na zemi rozkladá. Keď však idete 
do lesa, v ktorom sa ťažilo, vidíte peň, ale kmeň nie, lebo ho vytiahli preč. Prales má väčšinou veľmi pestrú 
štruktúru, vedľa seba sú stromy rôzneho veku, hrúbky, druhu, kým hospodársky les pri pohľade zo satelitných 
snímok väčšinou vidíte ako pásy a štvorce. A keď vojdete do lesa, zbadáte ostro oddelené druhy, napríklad 
smreky s výškou 30 metrov, vedľa sú dajme tomu buky s výškou 15 metrov a všetky stromy sú ako cez kopirák. 
Nie je to pestré, nie sú tam stromy, ktoré dožívajú, alebo sa rozkladajú. 

Prales je veľký rozdiel oproti iným lesom? 



Obrovský, to je rozdiel niekoľkých tried. Kedysi sa ma spolužiačka pýtala, prečo stále chodím do toho lesa, že 
čo je tam také zaujímavé… Ak idete do lesa za dedinou, zvyčajne má skôr charakter dosiek s konármi 
zoradených pekne v štvorčekoch. Tak som jej povedal, že toto ma skutočne nezaujíma. Keď idete do pralesa, na 
každom kroku vidíte niečo zaujímavé, všade je nejaké prekvapenie. 

Aké? 
Jeden strom rastie z druhého, druhý rastie z tretieho, konár sa ponára do zeme a o päť metrov z neho vyrastá 

ďalší strom, vidíte zhnitý peň, z ktorého vyrastá nový strom, vedľa je buk, ktorý má takú dutinu, že sa do nej dá 
vliezť, oproti je 45-metrová jedla a všade vidíte rôzne tvary, stále je niečo iné. Nie je to ako v hospodárskom lese, 
kde je všetko rovnaké. O zvieratách už ani nehovorím, pestrosť prostredia má za následok pestrosť živočíšstva. 

Kde všade sú na Slovensku pralesy? 
Hlavne v našich najvyšších jadrových pohoriach – Veľká Fatra, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry plus 

východ – Poloniny, Vihorlat. Dá sa povedať, že čím nedostupnejšie miesta, tým väčšia je šanca, že sa v nich 
niečo zachovalo. 

V nížinách už nie sú? 
V nížinách máme len jeden väčší prales, neďaleko Bratislavy je Jurský Šúr, zamokrená oblasť pri Svätom 

Jure. Ide o najväčší zachovaný jelšový prales v zamokrených pôdach v strednej Európe, má 130 hektárov. 
Slovensko je akousi hranicou, kde ešte pralesy sú, kým smerom na západ a juh už nie? 
Čím ďalej na západ idete, tým menej ich je. V Čechách ešte majú zopár lokalít, ale v Nemecku, vo 

Francúzsku, vo Veľkej Británii už prakticky nie sú, je tam veľmi dlhá história osídlenia. Na druhej strane, v 
Nemecku začali omnoho skôr s vážnou ochranou prírody a mnohé z lesov, v ktorých boli v minulosti ťažilo, sa za 
dvesto rokov zotavili a bežný človek by si nevšimol, že nejde o prales. Bol som v takých chránených nemeckých 
lesoch a sú naozaj pekné. 

Boli na Slovensku aj pralesy, ktoré sa podarilo zachrániť tesne pred vyrúbaním? 
Vo Veľkej Fatre je viac takých lokalít, jedna z nich je národná prírodná rezervácia Kundračka, máme tu aj 

Smrekovicu, ktorá je priamo nad Ružomberkom. 
Kundračka je tá, z ktorej ste mali fotku na titulnej strane svetového vedeckého časopisu NATURE? 
Áno. Som v tíme, ktorý pracuje na projektoch súvisiacich s pralesmi a máme stránku remoteforests.org, kde 

zverejňujeme novinky aj fotky. Keď bol náš vedúci katedry prof. Miroslav Svoboda spoluautorom článku v 
NATURE a potrebovali snímky, tak som im nejaké poslal. Vybrali si fotku pralesa Kundračka vo Veľkej Fatre. 

Keby sa Kundračku nepodarilo zachrániť, už by fotka nebola. Lesníci by dali prales dolu? 
Ja som ešte nežil, keď sa to dialo, takže príbeh poznám len z počutia, ale vtedy bolo rúbanie pralesov bežné s 

odôvodnením, že ide o prestarnuté porasty, ktoré treba zmladiť, aby boli ekonomicky výhodné. Boli aj pomýlené 
„ekologické“ argumenty, ktoré tvrdili, že starý porast si už nedokáže plniť ekosystémové funkcie. 

Milióny rokov si príroda dokázala plniť ekosystémové funkcie, ale potom človek rozhodol, že už nedokáže? 
Aby mohli ťažiť drevo, potrebovali si vymyslieť niečo, čo by aspoň zhruba mohlo pôsobiť logicky, aby tomu 

časť ľudí uverila. Keby sme sa vedeli preniesť do obdobia pred 50 rokmi, pralesov by sme videli v násobkoch viac 
ako v súčasnosti, za posledných 50 rokov sa zničilo neuveriteľne veľa práve aj vinou takýchto pochybných 
argumentov. V prípade Kundračky sa ochranári dozvedeli, že v nej lesníci chcú ťažiť, a podarilo sa im vyhlásiť 
lokalitu za národnú prírodnú rezerváciu, čím ju zachránili. 

Spomínali ste tiež Smrekovicu. Tam je podobný príbeh? 
Len v nedávnej minulosti bol zámer vyťažiť ju, veľa aj stihli zničiť, ale časť sa podarilo zachrániť. Na 

Slovensku máme systém ochrany prírody odstupňovaný podľa prísnosti – od prvého stupňa, čo je voľná bežná 
krajina, po piaty stupeň, čo je striktná ochrana. Keď sa má niečo ochrániť pred ťažbou úplne, musí sa to dať do 
piateho stupňa, a to sa stalo aj pri Smrekovici. No ešte nedávno nemusel ani ten piaty stupeň ochrany prírody 
pomôcť k bezzásadovosti – náhodná (kalamitná) ťažba prebiehala aj tam. 

Rozumiete tomu, keď z piateho stupňa ochrany prírody chcú po kalamite vyviezť drevo? To sa stalo na veľkej 
časti Vysokých Tatier. 

A vyťažili tam vtedy aj časť pôvodného lesa. Rozumiem tomu do tej miery, že kedysi bola podobná prax 
bežná. No ak sa už niekoľko desaťročí vie, že to nie je dobré, a napriek tomu sa v tom pokračuje, tomu už 
nerozumiem. 

Argumentuje sa lykožrútom, chcú zabrániť jeho rozšíreniu. 
Lenže ťažia aj suché stromy, z ktorých už lykožrút vyletel. Keby strom nechali tak, postupne by sa rozložil a 

poskytol živiny všetkému okolo seba. Lykožrút by už z neho nemal nič. Niektorí šíria smiešnu teóriu o tom, ako sa 
vinou ochranárov vytvoril v Tichej a Kôprovej roj lykožrútov, ktorý potom obletel Slovensko a zničil veľa 
smrekových porastov. Na tomto príbehu nesedí toľko vecí, že je úplne irelevantné sa ním zaoberať, ale niektorí 
ho považujú za pravdivý. 

Medzi Sliezskym domom a Hrebienkom je oblasť, kde zožraté stromy nechali tak. Stojace suché pahýle 
vyzerajú hrozne, ale keď sa človek pozrie pod ne, je tam nádherný nový život, nové stromčeky rastú samy… 

No, naozaj sa treba pozerať aj dolu. Logika, že lesu treba pomáhať, aby rástol, je zvláštna. Les sa vždy 
dokázal vyvíjať bez človeka a neexistuje dôvod, prečo by sa nedokázal aj ďalej. Inak – aj tie suché stromy sú plné 
života, dokonca paradoxne viac ako živé, poskytujú životný priestor tretine lesných organizmov. Pomoc potrebuje 
umelé smrekové pole, les nie. Človek nemôže lesný ekosystém zlepšiť, vie ho iba zničiť. Neznamená to, že 
nemáme ťažiť vôbec, ale tvrdiť, že my pomôžeme lesu, je nezmysel, my ho môžeme len menej ničiť. Rezervácie 
si jednoznačne vystačia bez našej pomoci. 

A čo ten lykožrút, nestojí za to proti nemu bojovať? 
Narušenia lykožrútom alebo vetrom predstavujú prirodzený spôsob „aktualizácie“ lesa. Keď padne generácia 

starých stromov, príroda má možnosť doplniť to, čo sa v tom čase najlepšie hodí do aktuálnych klimatických 



podmienok. Lenže ak človek staré stromy plošne vyťaží a rozhodne, že treba sadiť smrek, borovicu, tak výsledok 
bude zase nejaký jednotvárny a nestály porast. Les, v ktorom je takto potláčaná prirodzená dynamika, sa na 
rozdiel od toho prírodného nevie adaptovať na zmeny. Je to skôr poľnohospodárska kultúra na pestovanie dreva 
ako prírodný ekosystém. Aj hospodársky les by mal mať základné vlastnosti lesného ekosystému – dá sa to, 
viacerí lesníci nám to dokazujú. Ak však porast plošne vyťažíme, prichádzame o viaceré z týchto kľúčových 
vlastností – kontinuitu, mŕtve drevo, pestrú štruktúru atď. 

Vo Vysokých Tatrách sú zaujímavé pralesy? 
V Bielovodskej doline ide priamo cez prales turistický chodník – podľa mňa je to asi najkrajšia dolina z celých 

Tatier, kam sa určite oplatí ísť sa pozrieť nielen kvôli pralesom, ale aj kvôli divokému reliéfu. Je na severnej 
strane Tatier, smerom od Lysej Poľany. Veľmi pekné sú tiež časti Kôprovej a Tichej doliny. 

Ktorú časť Slovenska s pralesmi máte najradšej vy? 
Veľkú Fatru, lebo som tam vyrastal, mám k nej najbližší vzťah. Je tam veľká rozloha minimálne narušených 

ekosystémov, v porovnaní s Vysokými Tatrami má nižšiu nadmorskú výšku, a čím nižšie idete, tým väčšia je 
pestrosť života. 

Keď chodíte do rovnakých pralesov, nie je to stále to isté? 
Na pralesoch je zaujímavé, že sa v nich neustále niečo mení, nedá sa vidieť dvakrát za sebou úplne to isté. 

Najvýraznejšie to vidieť asi v tých smrekových, kde sa vyskytujú toľko diskutované lykožrútové „kalamity“. Vidíte 
krásny starý les s vysokými stromami a o dva roky je to popadané cez seba alebo vyschnuté. Je to rapídna 
zmena a niektorí ľudia ten pohľad nedokážu zvládnuť, vnímajú to ako zničenie lesa, no v skutočnosti je to len 
jedno zo štádií jeho života a potvrdenie, že les nie je statický, ale mení sa – je dynamický. 

Pohľad na umierajúce stromy je smutný, a to možno ľudí desí. 
Lebo sme stratili predstavu, ako má les vyzerať. Keď sa niekde dostane k slovu príroda, mnohým sa zrúti ich 

schéma. 
Odkedy sa zaoberáte lesmi a pralesmi? 
Od detstva sme chodili s kamarátmi po lesoch a už počas základnej školy ma priťahovali miesta, do ktorých 

človek veľmi nestrkal prsty. Chodil som na biologické a geografické olympiády, vybral som si tému rezervácie vo 
Veľkej Fatre, tak som si vybavil povolenie, aby som tam mohol chodiť. 

Koľko času v súčasnosti trávite v pralesoch? 
Vlani som bol služobne vyše sto dní a nocí vonku. Plus súkromné cesty. 
Keď si ľahnete pod strom na noc v pralese, čo cítite? 
Pekný pocit. Voľakedy som sa bál, pamätám si, že keď som ako dieťa prvýkrát vošiel sám do lesa, na chrbte 

som mal zimomriavky. Teraz sa už nebojím, pobyt v lese prežívam úplne odlišne. Niekedy sa to ani inak nedá 
ako spať priamo v pralese. Keď robíme výskum napríklad v rozsiahlych pralesoch v Rumunsku, sme mesiac 
takmer v kuse vonku. 

Medvede občas stretávate? 
Občas áno, naposledy predvčerom v Tatrách. Veľmi decentné stretnutie, najskôr sme ho videli zhruba z pol 

kilometra, potom sme boli pri ňom asi na 70 metrov a vtedy ušiel. Väčšina stretnutí dopadne takto, medveď 
zvyčajne vie o človeku skôr ako človek o medveďovi. On vie, že človek je pre neho riziko a vyhýba sa mu. 
Považujem to skôr za šťastie, keď macka stretnem. 

Aký má pobyt v pralese vplyv na človeka, na organizmus? 
Prvé, čo by nám mohlo napadnúť, je, že človek sa nevyvinul v kancelárii za počítačom, ale v prírodnom 

prostredí a tisícky rokov v prírodnom prostredí aj žil. Zmena prišla počas niekoľkých desaťročí a bola taká 
výrazná, že sme v krátkom čase úplne obrátili na hlavu pôvodný životný štýl. Mnohé výskumy ukazujú 
samozrejmé pravdy, že človek najoptimálnejšie funguje práve v prírodnom prostredí. 

Čo sa tam teda deje s telom? 
Stromy vylučujú rôzne látky, napríklad terpény, ktoré majú priamy vplyv na imunitný systém človeka. Už 

trojhodinová prechádzka prírodným lesom dokáže zvýšiť množstvo a aktivitu niektorých typov imunitných buniek 
až o 50 percent. Dokonca som čítal, že typ bielych krviniek, ktoré hľadajú a zabíjajú rakovinové bunky, patria k 
najviac takto ovplyvneným. Po viacdňovom pobyte v lese trvá zvýšenie funkcie imunitného systému ešte mesiac 
po návrate domov, takže telo jednoznačne profituje. Je však rozdiel v pobyte v typickom hospodárskom lese, 
ktorý je niečo ako „pole“ na drevo, a v prirodzenom lese. Nedá sa povedať, že je to to isté. Svoju rolu zohráva aj 
pohyb na čerstvom vzduchu spojený s námahou a mnohé ďalšie veci. 

Aké najlepšie pralesy ste videli? 
Jeden z najsilnejších zážitkov boli vlaňajšie terénne práce v rumunskom pohorí Fagaraš, kde je taká rozloha 

pralesov ako na celom Slovensku dohromady. Krásna bola napríklad dolina Boja Mica, kde je zhruba 1 500 
hektárov súvislého špičkového pralesa, nie je tam ani chodník. Strávili sme v doline šesť dní tak, že sme videli len 
seba navzájom a prírodu – štyristo rokov staré buky, umývali sme sa v divokom horskom potoku. V Európe je už, 
bohužiaľ, výnimočné vidieť taký kus nenarušenej prírody. 

Nemajú tam problémy s ťažbou? 
Majú, a obrovské. Faragaš je veľmi pekne zachované pohorie, ale intenzívne pracujú na tom, aby to tak 

nebolo. Tamojšie problémy sú ešte oveľa horšie ako u nás. 
Keď ste v pralese, fotoaparát máte stále na krku? 
Dnes som bol vonku a neodfotil som vôbec nič, inokedy fotím vkuse. Na jar, keď sa začínali zelenať bučiny a 

v pozadí boli zasnežené kopce, boli také pohľady, že na každom kroku sa oplatilo vyťahovať fotoaparát. Alebo 
keď je špeciálne ráno, že do hmly zasvietia slnečné lúče, každý krok je fotka, ktorá stojí za to. Fotoaparát mám 
väčšinou poruke a podľa toho aj vyzerá. 

Zničený? 



Pri jednom terénnom výjazde sa skotúľal asi stokilový šuter a čo čert nechcel, vpálil rovno do fotoaparátu, 
ktorý som mal položený na svahu. Má síce pevné kovové telo, ale už je prasknuté, takže aj keď funguje, 
vodotesnosť je už určite horšia. Fotoaparát som mal vtedy ledva mesiac, kúpil som si ho od kamaráta filmára a 
ochranára Karola Kaliského, ktorý na ňom robil tatranské filmy. Pre mňa to bola aj v tomto smere vzácna vec so 
zaujímavým príbehom, a keď som videl, ako skala letí dolu, prišlo mi skutočne zle. 

Je potrebné ešte aj v súčasnosti pralesy skúmať? 
Určite áno, ale ešte lepšie by bolo, keby sa výsledky výskumov konečne dostali do praxe. Bol som dosť 

prekvapený, keď som si prečítal staršiu knihu Premenený les od amerického lesníka Chrisa Masera a zistil som, 
ako dávno už bol známy základ. No my sa tu ešte po štyridsiatich rokoch hádame o úplne základných veciach, 
ktoré mali byť dávno v praxi. 

Napríklad? 
Ešte stále treba presviedčať mnohých lesníkov, že lykožrút je súčasťou horského smrekového lesa. Nedávno 

som sa stretol s tvrdeniami, že lykožrút v minulom storočí nešiel nad 800 metrov nad morom. No práve z našich 
výskumov vyplýva, že odkedy je tu smrek, odvtedy je tu lykožrút. Lykožrút smrekový sa jednoducho v evolúcii 
vždy držal smreka, je úplná hlúposť tvrdiť, že v horských smrekových lesoch nebol. A hlavne si treba uvedomiť, 
že prírodné lesy a ostatné prírodné ekosystémy nie sú jednou z možností, ale naša jediná možnosť. 

Čo tým myslíte? 
Diskusia by nemala byť o tom, či ideme chrániť národné parky a či potrebujeme veľké rozlohy prírodných 

lesov, ale ako to docielime. Už by sme sa konečne mali zhodnúť, že je to nutnosť, a energiu vložiť do hľadania 
riešení. Je smutné, ak niekto ešte aj dnes popiera potrebu neregulovanej prírody. 

Ešte stále sú tlaky, aby sa ťažilo aj v pralesoch? 
Tento alebo minulý rok som zachytil vyjadrenie niektorých lesníkov, že súhlasia s bezzásahovým režimom v 

chránených oblastiach, ale iba nad hornou hranicou lesa. 
Že nebudú rúbať les tam, kde nie je? 
Asi tak. Časť lesníkov to vníma tak, že keby mohli, rúbali by v každej rezervácii. Nehovorím, samozrejme, o 

všetkých, ale stále je časť ľudí, ktorí by prírodné procesy najradšej potláčali všade. Akoby stále nevedeli 
pochopiť, že les je dynamický systém, ktorý dokáže sám seba regulovať a obnovovať. Časť ľudí ho vníma ako 
nejaký stroj, v ktorom treba stále vymieňať súčiastky a niečo manažovať. A sú aj takí, ktorí hovoria, aby si teda 
ochranári vybrali. 

Medzi čím si majú vybrať? 
Napríklad či chcú chrániť hlucháňa, alebo rysa, alebo vlka. Hovoria, že buď sa má chrániť hlucháň a potom 

treba strieľať rysa, aby hlucháňa nelovil. Alebo naopak – bude sa chrániť rys, ale potom bude podľa nich málo 
hlucháňov. Akoby bolo ťažké pochopiť, že milióny rokov sa to tu vyvíjalo a v lese môže žiť aj rys, aj hlucháň, aj 
smrek, aj lykožrút, a ak do toho človek nebude príliš pchať prsty, bude to fungovať ako krásny celok aj naďalej. 

Problémom môžu byť klimatické zmeny, keďže globálna teplota stúpa asi najrýchlejšie v histórii. Dokážu sa 
lesy prispôsobiť? 

Sú tu oprávnené obavy, či to v budúcnosti lesy zvládnu. No zatiaľ problém u nás nemajú. Samozrejme, 
hovorím o prírodných lesoch. Lesy vytvárané a kontrolované človekom sú na tom výrazne horšie, lebo meniaca 
sa klíma prináša extrémy ako suchá, prudké prívaly vody, silnejší vietor. S tým sa umelý les nevie vyrovnať. Nie je 
v ňom biologická pestrosť a mechanizmy, vďaka ktorým by bol prirodzene odolný. 

Prírodné lesy to dokážu? 
V prírodnom lese sa pri zmene klímy napríklad smrek posunie vyššie, kým nižšie vykape a narastie namiesto 

neho jedľa alebo buk. Stane sa to napríklad vďaka vtákom ako sojky, orešnice, ktoré roznášajú semená, podobne 
ich roznášajú hlodavce, ale aj diviaky, v ktorých truse zostáva časť semien nestrávená, čiže semená sa dostanú 
aj o kilometre ďalej. Prírodný ekosystém sa sám prispôsobuje, nik v ňom nemusí sedieť s počítačom a 
analyzovať, čo treba zasadiť. 

Lenže tie prirodzené lesy sú už obkolesené lesmi, ktoré človek zmenil. To nie je problém? 
Je, a práve preto sa treba na ochranu pozerať širšie, nie chrániť len posledné zvyšky pralesov, ale veľké 

súvislé územia okolo nich. Modelový príklad je Smrekovica nad Ružomberkom – na vrchu je smrekový prales, 
rezervácia, ktorú nevyťažili, ale pod ním je buď umelo vysadená smreková monokultúra, prípadne kalamitná 
holina. Pri globálnom otepľovaní sa pre smrek hore budú zhoršovať podmienky, a keby bol okolo neho normálny 
zachovaný prírodný les, zospodu by sa tam už tlačil buk, javor a ďalšie dreviny. 

Ale v skutočnosti sa tam nemá čo tlačiť? 
Ak je okolo holorub, ktorý je navyše vysádzaný smrekmi, nemá sa tam čo posúvať a prales to negatívne 

ovplyvňuje. Ak sa všade okolo nich bude rúbať, tak tie fragmenty pralesov sú v podstate odsúdené na postupný 
zánik. 

Napriek tomu – stoja slovenské pralesy ešte za to? 
Slovenské pralesy sú určite jedny z najčarovnejších miest Slovenska. Kdekoľvek na západ od nás nám ich 

môžu závidieť. Ja ani v zahraničí nevyhľadávam technické a stavebné pamiatky, skôr sa pozerám po najkrajšie 
zachovaných kusoch prírody a idem sa tam pozrieť. To sú z môjho pohľadu najväčšie klenoty krajiny. 

Cítia vedci podporu verejnosti v tom, aby sa chránili lesy? 
Nárast pochopenia verejnosti je v posledných rokoch veľmi výrazný, z roka na rok stúpa. Ak aj tomu niektorí 

úplne nerozumejú, tak intuitívne tušia, že niečo nie je v poriadku. Mnohým je už jasné, že štýl, akým sa v 
súčasnosti pristupuje k prírode, je neudržateľný. Naprieč rôznymi skupinami vrátane lesníkov vidieť, že ľudí 
žiadajúcich zmeny je čoraz viac. To mi dáva optimizmus. 

Mgr. Ondrej Kameniar (28) 



Pochádza z Ľubochne, vyštudoval systematickú biológiu, zoológiu a v súčasnosti si robí doktorát z ekológie 
lesa. 

Skúma pralesy, ich fungovanie, históriu, sleduje tiež vplyv narušení v pralesoch na vtáky a ich spoločenstvá. 
Okrem Slovenska sa podieľa na výskume v ďalších deviatich krajinách. 
Slovenské pralesy s rozlohou nad 100 hektárov 
Stužica, Bukovské vrchy, okres Snina – 614,84 hektára 
Poľana, okresy Zvolen a Detva – 494,39 hektára 
Pilsko, Oravské Beskydy, okres Námestovo – 431,24 hektára 
Babia hora, Oravské Beskydy, okres Námestovo – 249,47 hektára 
Jánošíkova kolkáreň, Veľká Fatra, okres Ružomberok – 238,8 hektára 
Šútovská dolina, Malá Fatra, okres Dolný Kubín – 197,23 hektára 
Smrekovica, Veľká Fatra, okres Ružomberok – 157,85 hektára 
Bielovodská dolina, Vysoké Tatry, okres Poprad – 156,08 hektára 
Boky, Kremnické vrchy, okres Zvolen – 147,09 hektára 
Havešová, Bukovské vrchy, okres Snina – 146,26 hektára 
Drobkov, Veľká Fatra, okres Martin – 143,32 hektára 
Baba, Nízke Tatry, okres Brezno – 138,51 hektára 
Skalná Alpa, Veľká Fatra, okres Ružomberok – 138 hektárov 
Chmelienec, Kráľovohoľské Tatry, okres Liptovský Mikuláš – 136,96 hektára 
Veľký Gápeľ, Nízke Tatry, okres Brezno – 133,85 hektára 
Vtáčnik, okresy Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom – 130,23 hektára 
Šúr, Podunajská rovina, okres Pezinok – 128,6 hektára 
Riaba skala, Bukovské vrchy, okres Snina – 128,57 hektára 
Veľký Sokol, Slovenský raj, okresy Spišská  Nová  Ves, Rožňava – 126,98 hektára 
Klenovský Vepor, Veporské vrchy, okresy Brezno, Rimavská Sobota – 122,13 hektára 
Nefcerka, Vysoké Tatry, okres Poprad – 121,62 hektára 
Šramková, Malá Fatra, okres Dolný Kubín – 116,02 hektára 
Morské oko, Vihorlatské vrchy, okres Sobrance – 113,24 hektára 
Osobitá, Západné Tatry, okres Tvrdošín – 109,75 hektára 
Drastvica, Štiavnické vrchy, okres Žarnovica - 108,96 hektára 
Pralesy na Slovensku 
123 lokalít pralesov (lokality s výmerou nad 20 hektárov), celková výmera je 8 537 hektárov 
138 lokalít pralesových zvyškov (lokality s výmerou 5 – 20 hektárov), celková výmera je 1 643 hektárov 
Inventarizácia pralesov sa uskutočnila v rokoch 2009 – 2015 a vyplýva z nej, že na Slovensku je spolu 10 180 

hektárov pralesov a ich zvyškov 
Čo sa smie a nesmie v pralese 
Celkovo je primerane chránených (v rámci 5. stupňa ochrany) 7 313 hektárov pralesa na Slovensku, čo je 

69,1 percenta identifikovanej výmery pralesov a ich zvyškov. V piatom stupni ochrany prírody je zákaz zasahovať 
do lesného porastu, nesmú sa tam stavať lesné cesty, zriaďovať poľovnícke zariadenia, rušiť ticho, loviť, meniť 
korytá tokov ani stavať. Nesmú sa tam robiť žiadne činnosti, ktoré by akokoľvek menili stav prírody. 

Problém však je, že nechránených alebo nedostatočne chránených je ešte 3 270 hektárov slovenských 
pralesov, čo je 30,9 percenta. 

Zdroj: pralesy.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

11. SHMÚ upozor ňuje na povodne v niektorých okresoch Slovenska 
[21.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 

Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 
,aktualizované 
Bratislava 21. júla (TASR) – Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom 

Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred 
búrkami pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do 
nedele do 17.30 h. Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, 
Prešovskom a Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. S 
búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 milimetrov 
zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal tiež výstrahu 
druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 h. Výstraha prvého stupňa 
platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese Liptovský Mikuláš. 



[Späť na obsah] 
 
 

12. Východom sa ženie supercela, vy číňa zatiaľ na Spiši 
[21.07.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Róbert Bejda;Daniela Marcinová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22172374/vychodom-sa-zenie- supercela-vycina-zatial-na-spisi.html 

 
 

Predpovede meteorológov o víkende s búrkami sa napĺňajú najmä v nedeľu. 
VÝCHOD. Meteorológovia na tento víkend predpovedali supercelárne búrky, spojené s prívalovými zrážkami, 

krúpami a lokálnymi povodňami. 
Sobota tieto predpovede až tak nenaplnila. Búrky sa síce vyskytli, ale veľké škody nenarobili. 
Nedeľa sa zatiaľ v tomto smere javí iná. 
Súvisiaci článokNa východe hrozia supercelárne búrky, krúpy aj povodne Čítajte 
Ako informuje stránka iMeteo.sk, mimoriadne silné búrky sa už vyskytujú na celom severe Slovenska. 
Dve najintenzívnejšie búrkové oblasti sa nachádzajú na severe okresu Čadca a v okrese Poprad a Spišská  

Nová  Ves. 
“Východom sa ženie supercela,” uvádza stránka. "V okrese Spišská  Nové  Ves sa momentálne vyskytuje 

intenzívna supercelárna búrka. O jej supercelárnej štruktúre svedčia aj jednoznačné radarové črty ako radarová 
nízka odrazivosť v oblasti výstupného prúdu vzduchu či výrazné hook echo," dodáva iMeteo.sk. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zatiaľ vydal pre celý Prešovský a Košický kraj výstrahu prvého 
stupňa pre búrkami, pre okresy Poprad a Kežmarok aj druhého stupňa. 

Hydrologickú výstrahu vydal pre okres Levoča, Kežmarok, Spišská  Nová  Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. AKTUÁLNE Meteorológovia dvíhajú varovný prst: F OTO Búrky s krupobitím 
už narobili prvé škody 

[21.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/nin] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1810753/AKTUALNE-Meteoro logovia-dvihaju-varovny-prst–FOTO-Burky-s-
krupobitim-uz-narobili-prve-skody 

 
 

BRATISLAVA - Chystali ste sa popoludní na kúpalisko či na turistiku? Radšej zmeňte plány. Na nedeľné 
poobedie stále platia výstrahy meteorológov pred búrkami. Slniečko teda vystriedajú mračná. Na niektorých 
miestach zaprší, inde však hrozia aj intenzívne lejaky spojené s krupobitím. 

Teploty v nedeľu vystúpia na 25 až 30 stupňov. Na juhu stredného a východného Slovenska môže byť aj o 
dva stupne teplejšie. Fúkať by mal slabý vietor. Ten však pri búrkach prechodne zosilnie. 

Zdroj: Reprofoto:shmu.sk 
Okrem búrok vydal SHMÚ aj výstrahy pred prívalovými povodňami. Platia pre okresy Poprad, Kežmarok a 

Stará Ľubovňa. “Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny 
vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,” 
predpokladajú meteorológovia. 

V okolí Tatier už búrky zaznamenali. Priniesli aj krubobitie. O aktuálnom stave počasia informoval na 
facebookovej stránke Meteo Východ. 

“Búrka pri Poprade je pravdepodobne supercelou, preto môže priniesť aj nebezpečné javy ako prívalové 
zrážky, prudký nárazový vietor a krúpy, takže najmä na cestách a diaľnici treba dávať pozor,” informovali v 
ďalšom príspevku. Napokon sa ukázalo, že pôvodnej supercele nevydržala energia, juhozápadne však vznikla 
ďalšia silná búrka nad Slovenským rajom. 

V obci Hôrka pri Spišskej  Novej  Vsi  už miestni hlásia aj prvé škody, pod ktoré sa podpísalo počasie. 
Podľa portálu imeteo.sk sa búrky budú ďalej presúvať smerom na východ Slovenska. “Popoludní sa budú 

tvoriť už aj na strednom a východnom Slovensku, pričom platí, že môžu byť aj intenzívne,” uviedli s tým, že 
najmenej by malo zapršať v oblasti Podunajskej nížiny. 

Zachytili ste vrtochy počasia? Pošlite nám FOTO na tipy@topky.sk 
[Späť na obsah] 

 
 



14. Stred a východ Slovenska zasiahli silné búrky 
[21.07.2019; pravda.sk; Regióny; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/519859-stre d-a-vychod-slovenska-zasiahli-silne-
burky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaig n=rss 

 
 

Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom Slovensku. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy 
Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do nedele do 17.30 h. 

Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 
Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 
milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 
h. Výstraha prvého stupňa platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese 
Liptovský Mikuláš. 

Hasiči zasahujú najmä v Žilinskom kraji 
Hasiči evidujú za posledné dve hodiny prudký nárast výjazdov v súvislosti s nepriaznivým počasím. 

Informovala Zuzana Farkasová z Prezídia hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najviac výjazdov majú hasiči 
v Žilinskom kraji, kde zasahujú na viac ako 20 miestach. 

V súvislosti s lokálnymi silnými búrkami pomáhajú hasiči najmä v okresoch Čadca, Liptovský Mikuláš, Žilina, 
Tvrdošín a Ružomberok. Ide najmä o odčerpávanie vody zo zatopených rodinných domov a odstraňovanie 
popadaných stromov. 

„Najvážnejšia situácia je v katastri obce Raková v okrese Čadca, kde sa vybrežil miestny potok. Hasiči 
vyslobodzovali niekoľko uviaznutých osôb z vozidiel, pomocou ťažkej techniky aj v týchto chvíľach odstraňujú 
popadané stromy a nánosy konárov pre lepší prietok vody,“ uviedla Farkasová. 

Pri udalosti zasahujú profesionáli z Čadce a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a dobrovoľní hasiči z obcí 
Raková, Svrčinovec, Skalité, Zákopčie a Staškov, spresnila Farkasová. 

[Späť na obsah] 
 
 

15. Slovenský atlét Baluch získal bronz v behu na 4 00 metrov 
[21.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/sport/slovensky-atlet-baluch-zi skal-bronz-v/408401-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR 
Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 

priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. 
,aktualizované 
Boras 21. júla (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo 

švédskom Borase bronzovú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v 
osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl Bengtström (50,32) a strieborný Brit 
Seamus Derbyshire (50,86). “Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale 
keď sme zasadli do blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil 
som si to. Keď som dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu 
trénerovi. Som nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  
Ves pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 
10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili 
osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 
Slovenská štafeta na 4x100 m v zložení Rastislav Jelínek, Oliver Murcko, Jakub Benda a Jakub Filo nepostúpila z 
druhého rozbehu, v ktorom dobehla šiesta za 41,80 s. 

[Späť na obsah] 
 
 

16. Slovenský atlét Baluch získal bronz v behu na 4 00 metrov 
[21.07.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/slovensky-atlet-baluch-ziskal- bronz-v-behu-na-400-metrov-cl693303.html 



 
 

24hod.sk Šport 
Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase bronzovú 

medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v … 
Boras 21. júla (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo 

švédskom Borase bronzovú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v 
osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl Bengtström (50,32) a strieborný Brit 
Seamus Derbyshire (50,86). 

“Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale keď sme zasadli do 
blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil som si to. Keď som 
dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu trénerovi. Som 
nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves pre oficiálnu 
stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. 

Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 
priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na 
pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 

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

 
 

17. VIDEO: MEJ: Baluch získal bronz v behu na 400 m  
[21.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/405520/video-mej-baluc h-ziskal-bronz-v-behu-na-400-m-prek/ 

 
 

Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase bronzovú 
medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v osobnom rekorde 51,26 sekundy a 
prekonali ho len domáci víťaz Carl Bengtström (50,32) a strieborný Brit Seamus Derbyshire (50,86). 

“Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale keď sme zasadli do 
blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil som si to. Keď som 
dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu trénerovi. Som 
nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves pre oficiálnu 
stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. 

Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 
priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na 
pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 

Slovenská štafeta na 4x100 m v zložení Rastislav Jelínek, Oliver Murcko, Jakub Benda a Jakub Filo 
nepostúpila z druhého rozbehu, v ktorom dobehla šiesta za 41,80 s. 

[Späť na obsah] 
 
 

18. Slovák Baluch získal bronz na juniorských majst rovstvách Európy 
[21.07.2019; sport.sme.sk; Šport / Ďalšie športy - Atletika; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22172330/slovak-baluch-ziska l-bronz-na-juniorskych-me.html 

 
 

Zadarilo sa mu v behu na 400 metrov cez prekážky. 
BORAS. Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo švédskom Borase 

bronzovú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. 
V nedeľňajšom finále finišoval v osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl 

Bengtström (50,32) a strieborný Brit Seamus Derbyshire (50,86). 
"Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale keď sme zasadli do 

blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil som si to. Keď som 
dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. 

Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu trénerovi. Som nadmieru spokojný," povedal 18-ročný 
zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu 
(SAZ) na facebooku. 



Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 
priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na 
pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 

[Späť na obsah] 
 
 

19. SHMÚ upozor ňuje na búrky a povodne na strednom a východnom 
Slovensku 

[21.07.2019; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/45501/shmu-upozornuje-na-burk y-a-povodne-na-strednom-a-vychodnom-
slovensku 

 
 

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. 
Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom Slovensku. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred búrkami 

pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do nedele 
do 17.30 h. 

Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 
Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 
milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. 

SHMÚ vydal tiež výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 
h. Výstraha prvého stupňa platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese 
Liptovský Mikuláš. 

[Späť na obsah] 
 
 

20. Senzácia. Prekážkar Baluch získal na ME junioro v bronz 
[21.07.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/atletika/clanok/519850-senz acia-prekazkar-baluch-ziskal-na-me-juniorov-
bronz/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaig n=rss 

 
 

Prekážkar Matej Baluch sa na ME juniorov vo švédskom Borase tešil z bronzu. Autor: SITA, Martin 
Medňanský 

Slovenský atletický reprezentant Matej Baluch získal bronzovú medailu na majstrovstvách Európy juniorov vo 
švédskom Borase. V behu na 400 m cez prekážky obsadil tretie miesto v osobnom rekorde 51,26 s a hneď 
premiérovú účasť na vrcholnom podujatí premenil na cenný kov. 

Osemnásťročný bežec mal na štadióne Ryavallen vynikajúci štart a hneď v úvode stiahol hendikep na Srba 
Djordjeviča a až do záverečných metrov držal krok s najväčšími favoritmi. Zo zlata sa tešil Švéd Bengström 
(50,32), na druhom mieste finišoval Brit Derbyshire (50,86). 

Baluch si vo finále zlepšil osobný rekord o 41 stotín sekundy, od slovenského juniorského maxima ho delilo 
ďalších 31 stotín. 

"Bol som tentoraz oveľa nervóznejší, keďže som cítil, že existuje šanca aj na medailu. Cítil som pred štartom 
stres, no keď som zakľakol do blokov, napätie sa stratilo. Tajne som dúfal, že aj ja mám šancu na medailu. 

Finálový beh bol celkom dobrý, hoci prvá prekážka mi nejako perfektne nevyšla, ale potom som si techniku 
ustrážil. V prvom momente v cieli ma oblial neskutočný pocit šťastia. 

Chcem sa poďakovať všetkým za podporu, špeciálne môjmu trénerovi, ktorý ma na všetko dokonale pripravil. 
Som nadmieru spokojný,“ cituje Balucha facebookový profil Slovenského atletického zväzu. 

Zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  Ves vybojoval pre Slovensko len deviatu medailu (1 
– 3 – 5) na MEJ v ére samostatnosti a druhú v tejto disciplíne, keď napodobnil tretie miesto Borisa Vazovana zo 
slovinskej Ľubľany v roku 1997. 

[Späť na obsah] 
 
 

21. Ulicami Spišskej Novej Vsi sa nesie rock, folk aj vôňa dobrého jedla 
[21.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; SITA;Daniela Marcinová] 



 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22172292/ulicami-spiss kej-novej-vsi-sa-nesie-rock-folk-aj-vona-dobreho-
jedla.html 

 
 

Pozrite si fotogalériu zo Spišských trhov 2019. 
Spišské trhy 2019 
(9 fotografií) 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Takmer stotisíc návštevníkov každoročne zavíta na tradičné Spišské trhy. 
Tento rok sa koná už ich 64. ročník. 
Po prvý raz v histórii však platí zákaz používania jednorazových plastov, čím chcú organizátori znížiť tvorbu 

odpadov. 
Súvisiaci článokZačal sa Spišský trh, už bez jednorazových plastov Čítajte 
Počas štyroch dní si pre záujemcov pripravilo ponuku svojich tovarov a služieb dohromady vyše päťsto 

predajcov zo Slovenka i zahraničia. 
Návštevníkov však lákajú nielen nákupy, ale aj rozličné atrakcie a bohatý program. 
Súčasťou trhov je napríklad medzinárodná výstava stavebníctva a bývania Spiš Expo 2019, divadlo pre deti, 

šermiarska šou či vystúpenia známych hudobných skupín. 
Popularitu podujatia potvrdzuje aj fakt, že si ho Novovešťania v ankete zvolili za jeden zo svojich siedmych 

divov sveta. 
Nedeľa je posledný deň kedy je možné Spišské trhy tohto roku navštíviť. 
Pozrite si zábery z mesta v našej fotogalérii. 

[Späť na obsah] 
 
 

22. SHMÚ upozor ňuje na povodne v niektorých okresoch Slovenska 
[21.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/shmu-upozornuje-na-po vodne-v-niektory/408392-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a 

Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. 
,aktualizované 
Bratislava 21. júla (TASR) – Meteorológovia upozorňujú na výskyt búrok na strednom a východnom 

Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa pred 
búrkami pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo. Výstraha platí do 
nedele do 17.30 h. Meteorológovia varujú pred búrkami aj v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, 
Prešovskom a Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá trvá vo väčšine okresov do 22.00 h. S 
búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 40 až 70 milimetrov 
zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. SHMÚ vydal tiež výstrahu 
druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okres Poprad, ktorá platí do 18.45 h. Výstraha prvého stupňa 
platí do 16.45 h v okresoch Levoča a Spišská  Nová  Ves a do 18.00 h v okrese Liptovský Mikuláš. 

[Späť na obsah] 
 
 

23. Slovenský atlét Baluch získal bronz v behu na 4 00 metrov 
[21.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/slovensky-atlet-baluch-z iskal-bronz-v/408401-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR 
Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej 

priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili osobné rekordy. 
,aktualizované 
Boras 21. júla (TASR) - Slovenský atlét Matej Baluch získal na juniorských majstrovstvách Európy vo 

švédskom Borase bronzovú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky. V nedeľňajšom finále finišoval v 
osobnom rekorde 51,26 sekundy a prekonali ho len domáci víťaz Carl Bengtström (50,32) a strieborný Brit 
Seamus Derbyshire (50,86). “Bol som nervóznejší, keďže som mal šancu na medailu. Pred štartom bol stres, ale 



keď sme zasadli do blokov, už som to vypustil. Beh bol celkom dobrý, prvá časť mi nejako nevyšla, ale ustrážil 
som si to. Keď som dobehol tretí, bol som veľmi šťastný. Ďakujem celému tímu za podporu a špeciálne môjmu 
trénerovi. Som nadmieru spokojný,” povedal 18-ročný zverenec Edmunda Kováča v AŠK Slávia Spišská  Nová  
Ves pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) na facebooku. Daniel Kováč obsadil v chôdzi na 
10.000 m desiatu pozíciu (43:54,26), Ľubomír Kubiš skončil na dvanástej priečke (44:09,64) a obaja si zlepšili 
osobné rekordy. Hana Burzalová bola v rovnakej disciplíne žien na pätnástom mieste časom 50:43,83 min. 
Slovenská štafeta na 4x100 m v zložení Rastislav Jelínek, Oliver Murcko, Jakub Benda a Jakub Filo nepostúpila z 
druhého rozbehu, v ktorom dobehla šiesta za 41,80 s. 

[Späť na obsah] 
 
 

24. Od plaveckej školy to dotiahla až na ú časť na EYOF v Baku 
[20.07.2019; Korzár; Šport; s. 7; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

Lilian Slušná z GPO Svit bude v Azerbajdžane najmladšou Slovenkou v plávaní. 
SVIT. Azerbajdžanská metropola Baku bude od tretej júlovej nedele až po štvrtú júlovú sobotu žiť Európskym 

olympijským festivalom mládeže, známym pod skratkou EYOF. 
Členkou slovenskej reprezentácie na tomto významnom medzinárodnom podujatí je i podtatranská plavkyňa 

Lilian Slušná, ktorá pochádza z obce Lučivná (4 km od Svitu). Plávať začala v materskej škole, bola najhoršia Vo 
veku necelých 14 rokov (nar. 27. 10. 2005) je nielen najmladšou medzi plavcami, ale zrejme dokonca medzi 
všetkými slovenskými športovcami, ktorí na EYOF obliekajú reprezentačný dres. V nasledujúcich riadkoch by sme 
ju chceli čitateľom bližšie predstaviť. 

Kto vás priviedol k plávaniu? Mali ste vzor v rodičoch? V minulosti boli tiež plavci, alebo pôsobia ako tréneri 
plávania? 

„Moji rodičia neboli plavci, plávaniu (rekreačnému) sa začali venovať až teraz. Pracujú v oblasti hotelierstva a 
gastronómie. K športu však majú veľmi blízko. Mamka pochádzajúca z Detvy, mesta spojeného so športovou 
gymnastikou, bola vynikajúca gymnastka. A aj ja som sa v minulosti venovala gymnastike.“ 

Kedy ste začali plávať? 
„K plávaniu som sa po prvý raz dostala v materskej škole, keď som mala 5 rokov. Na presné začiatky si však 

podrobne nepamätám. Začínala som v Plaveckej škole vo Svite pod vedením bývalého slovenského 
reprezentanta Rastislava Kaňuka, kde ma prihlásila mamka. Plavecká škola znamená, že sa tam deti učia plávať. 
Trénujú, ale na preteky ešte nechodia.“ 

Ako sa vám v plaveckej škole darilo? 
„Zo všetkých detí som bola najhoršia. Ostatní však s plávaním skončili, ja jediná som ostala.“ Rodičia založili 

Gymnastickoplavecký oddiel Svit Lilian v plaveckých tréningoch pokračovala ďalej. Vo veku osem rokov sa 
zúčastnila prvých pretekov. Ako desaťročná v závere roka 2015 sa dokonca stala plaveckou hviezdičkou. 
Zažiarila na medzinárodnej súťaži plaveckých nádejí Vianočná hviezda v Spišskej  Novej  Vsi . Získala šesť 
medailí, z toho štyri zlaté. Tým, ktorí by ju chceli napodobniť, vtedy odkázala: „Nič nie je nemožné. Treba 
pravidelne športovať, vydržať trénovať a určite to pôjde.“ Jej tréner Rastislav Kaňuk však potom už z časových 
dôvodov nemal záujem o výkonnostné plávanie, chcel sa venovať naďalej svojej Plaveckej škole. Lilian preto bola 
nútená hľadať iné riešenie. Skúsila Klub plávania Aquacity Poprad v blízkom okresnom meste, tréningy v ňom jej 
však nesadli. Ak chcela súťažiť, musela skúsiť inú možnosť. Aktívni rodičia Lilian Slušnej a niekoľkých ďalších 
plavkýň vo Svite preto pred približne dvoma rokmi založili nový Gymnastickoplavecký oddiel Svit. A našli i trénera. 
Stal sa ním Pavol Sirotný, bývalý reprezentačný tréner vodných pólistov. Vynikajúci odborník, úžasný človek. 
Nielen pri plaveckom bazéne. Dokonca sa kvôli svojej plaveckej skupinke presťahoval z Bratislavy do Vysokých 
Tatier. Odvtedy sa Lilian na tréningy teší a jej výrazné zlepšenie časov sa odzrkadľuje i vo výsledkových listinách. 
Juniorskou reprezentantkou je len od januára Koncom školského roka 2016/2017 Lilian mohla oslavovať 
dvojnásobne – k vysvedčeniu so samými jednotkami pridala majstrovský titul na 50 m voľný spôsob vo svojej 
vekovej kategórii. V nasledujúcich mesiacoch napriek náročnému štúdiu na Osemročnom gymnáziu v Poprade sa 
v bazéne postupne zrýchľovala a medaily zo slovenských šampionátov i medzinárodných šampionátov postupne 
pribúdali. Koncom roka 2018 zvíťazila na Zimných majstrovstvách Slovenska príslušnej vekovej kategórie v 25-
metrovom bazéne, dosiahla najlepší bodový výkon zo všetkých zúčastnených, na 50 m voľný spôsob splnila limit 
na EYOF a od januára 2019 sa stala juniorskou reprezentantkou Slovenska. Limit potvrdila i na jar v 50metrovom 
bazéne na medzinárodnom mítingu ORCA CUP v Bratislave a potom opäť na Letných majstrovstvách Slovenska 
juniorov v 50-metrovom bazéne, kde zvíťazila. Sen o účasti na EYOF sa začal premieňať na skutočnosť – ako 
jediná z východu Slovenska bola definitívne nominovaná do 8-člennej reprezentačnej výpravy mladých plavcov. 
Na sústredení si zvykla, že je dlho bez rodičov Začiatok letných prázdnin od 3. do 16. júla strávila v Šamoríne na 
dvojtýždňovom reprezentačnom sústredení, na ktorom sa zúčastnil i jej tréner Pavol Sirotný. Po návrate domov 
pod Tatry a pred odchodom na EYOF sme sa s ňou opäť porozprávali. Napriek tomu, že na oddych a balenie 
batožiny mala iba pár hodín, ochotne odpovedala. 

Aké máte pocity po absolvovaní sústredenia? 
„Ťažko na bojisku. Bolo to veľmi náročné, ale som rada, že to mám za sebou. Zvládla som to v zdraví a bez 

zranenia. Trénovali sme v bazéne dvojfázovo a niektoré dni sme sa okrem toho venovali i posilňovaniu. Bolo to 
však na mňa veľmi dlho, musela som si zvyknúť byť taký dlhý čas sama bez rodičov.“ 



Aká bude vaša cesta do Baku na EYOF? 
„V piatok cestujem do Bratislavy, kde máme zraz nielen my plavci, ale celá reprezentačná výprava, čo je asi 

45 športovcov. Odtiaľ nasleduje presun autobusom do Viedne, z Viedne lietadlom do Moskvy a potom do Baku. 
Spolu s nami cestuje i môj plavecký tréner Pavol Sirotný a ďalší tréner plavcov, ktorý je z Trnavy. Hoci som v 
plaveckej výprave vybranej štvorice dievčat a štvorice chlapcov najmladšia, necítim sa ako izolovaný bod, mám 
tam kamarátky.“ 

V ktorých disciplínach a kedy budete súťažiť? 
„Mojou hlavnou disciplínou je 50 m voľný spôsob, ktorá sa bude plávať 26. júla. Plavecké súťaže však budú 

prebiehať už od 22. júla. Štartovať budem i na 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik a v štafetách.“ 
DANICA BOŽOVÁ 

[Späť na obsah] 
 
 

25. Obnovu stanice chcú ukon čiť v septembri 
[20.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; sita] 

 
 

PRIBUDNÚŤ MAJÚAJ PARKOVACIE MIESTA 
Práce na budovách vykonávajú za plnej prevádzky. 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Rekonštrukcia železničnej stanice v Spišskej  Novej  Vsi  za viac ako 2,8 milióna eur, 

ktorá trvá takmer rok, by mala byť hotová koncom septembra. Práce sa týkajú prijímacej budovy a budovy 
dopravnej kancelárie. „Momentálne je kompletne dokončená budova dopravnej kancelárie so všetkými rozvodmi 
a zariadeniami vrátane jej okolia a spevnených plôch. Rekonštrukcia prijímacej budovy je v štádiu asi 90 percent 
rozpracovanosti, realizujú sa finálne práce vo vestibule budovy, dokončovanie a aktivácia slaboprúdových 
rozvodov a zariadení,“ opísal súčasné štádium prác Michal Lukáč, hovorca Železníc Slovenskej republiky, ktoré 
stavbu financujú z vlastných zdrojov dodávateľským spôsobom. 

Robí sa za plnej prevádzky stanice 
Práce na budovách sa realizujú za plnej prevádzky stanice, doteraz tam mali podľa hovorcu ŽSK len niekoľko 

lokálnych uzáver niektorých častí a priestorov. V rámci rekonštrukčných prác objekt zatepľujú, vymieňajú strešnú 
krytinu, ale aj okná či dvere. Súčasťou prác je okrem iného aj odizolovanie celého objektu, výmena rozvodov 
vody, kanalizácie či všetkých podláh v objekte. „V rámci elektroinštalácie budú kompletne vymenené rozvody a 
zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Vymenené budú súčasné vykurovacie rozvody a vykurovacie telesá 
ústredného kúrenia. V budove dopravnej kancelárie bude vybudovaná nová plynová kotolňa,“ konkretizoval 
Lukáč. Súčasťou prestavby je rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov železníc. 
Niektoré práce sa majú realizovať aj na perónovom prístrešku. 

Pribudnú aj parkovacie miesta 
Cestujúcim po rekonštrukcii pribudne informačný systém informujúci o príchodoch a odchodoch vlakov či 

prípadných meškaniach. V rámci prestavby budú zrekonštruované spevnené plochy pred a okolo stanice, počíta 
sa tiež s novými parkovacími plochami. „Rekonštrukciou železničnej stanice, prijímacej budovy a budovy 
dopravnej kancelárie sa vylepšia parametre po stránke stavebno-technickej pre zamestnancov železničnej 
stanice, cestujúcej verejnosti, zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, 
rovnako aj čo sa týka estetického a bezpečnostného hľadiska,“ uviedol Lukáč. 

(sita) 
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26. Zahynul Marián Šef čík, brankárska legenda Spiša 
[20.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Jozef Petruška] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22172063/zahynul-maria n-sefcik-brankarska-legenda-spisa.html 

 
 

Za klub Chrasť nad Hornádom najprv hral, potom pôsobil v jeho štruktúrach. 
Marián Šefčík nás navždy opustil 
(3 fotografie) 
SPIŠ. V piatok zastihla futbalovú verejnosť na Spiši veľmi smutná správa. 
Vo veku 48 rokov zahynul Marián Šefčík z Chraste nad Hornádom. 
„Hovorí sa, že dobrým ľuďom sa stávajú zlé veci. Žiaľ, určite na tom niečo pravdy bude. Po piatkovej 

neuveriteľnej správe z Chraste nad Hornádom o tragickom odchode Mariána Šefčika si asi každý položí opäť veľa 
otázok o tom, čo je v živote to podstatné. Zbohom futbalový aj brankársky priateľ, najmä však nenahraditeľný 
človek,“ takto to výstižne a presne opísal na sociálnej sieti manažér FK Spišská  Nová  Ves Patrik Brezovaj. 

Zanietený športovec 



Marián Šefčík bol odchovancom a brankárskou legendou z Chraste nad Hornádom. 
Ani po skončení bohatej futbalovej kariéry od futbalu neodišiel. 
Pomáhal ako funkcionár, v klube pracoval takmer na všetkých postoch. 
Rovnako bol dlhoročným činovníkom v štruktúrach Spišského oblastného futbalového zväzu. 
Najviac si ho však pamätáme z priestoru troch žrdí, kde ako brankársky elegán sa podpísal pod najväčšie 

úspechy chrasťanského futbalu. 
Okrem futbalu sme poznali ako výborného diskdžokeja, človeka priateľského, večne usmiateho, ktorý miloval 

futbal, svoju rodinu, svoj kraj a obec. 
Odpočívaj v pokoji, Marián! 

[Späť na obsah] 
 
 

27. Jarovnice a okolité obce postihli pred 21 rokmi  ničivé povodne, zomrelo 58 
ľudí 

[20.07.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1810631/Jarovnice-a-okol ite-obce-postihli-pred-21-rokmi-nicive-povodne–
zomrelo-58-ludi 

 
 

JAROVNICE – Trojhodinová smršť, ktorá prišla po horúcom letnom dni, spôsobila pred 21 rokmi 20. júla 1998 
na východnom Slovensku rozsiahle povodne. Najničivejšie sa prírodný živel prejavil v obci Jarovnice v 
Sabinovskom okrese. Prívalová vlna bahna, balvanov a vyvrátených stromov, valiaca sa korytom potoka Malá 
Svinka, zmietla rómsku osadu na jej brehu. Povodeň si v Jarovniciach vyžiadala desiatky obetí, predovšetkým 
detí. 

Ničivá vlna sa prehnala aj okolitými obcami, kde tiež zomierali ľudia, a celkovo si vyžiadala 58 ľudských 
životov. Rozvodnili sa aj ďalšie východoslovenské rieky a ich prítoky. Povodeň spôsobila veľké materiálne škody 
v okresoch Sabinov, Prešov, Gelnica, Levoča, Svidník, Spišská  Nová  Ves a Košice-okolie v Prešovskom a 
Košickom kraji. 

Prívaly vody v postihnutých obciach zaplavovali a strhávali rodinné domy, mosty aj cesty. Zničili elektrické 
vedenia, telefónne siete, poškodili rozvody pitnej vody a plynu. Povodeň zabíjala aj hospodárske a domáce 
zvieratá. Voda zaplavila studne aj poľnohospodársku pôdu, a mnohé obce odstrihla od okolitého sveta. 

Zdroj: TASR - Svätopluk Písecký/TASR 
Slovensko sa v roku 1998 pripravovalo na parlamentné voľby. Kandidujúce strany zriaďovali účty na pomoc 

postihnutým oblastiam a ich lídri navštevovali predovšetkým najviac postihnutú obec Jarovnice. Keď sa začal 
odhaľovať celkový rozsah skazy, vtedajšia opozičná Slovenská demokratická koalícia (SDK) prerušila v 
Prešovskom kraji volebnú kampaň, aby sa sústredila na pomoc obyvateľom postihnutých dedín. „Sú nešťastní, 
nemajú kde spať a sú nespokojní,“ komentoval situáciu v postihnutých oblastiach vtedajší predseda SDK Mikuláš 
Dzurinda. 

Zdroj: TASR - S. Písecký 
Jarovnice a okolité obce Uzovské Pekľany a Renčišov navštívil po tragédií aj predseda opozičnej Strany 

demokratickej ľavice (SDĽ) Jozef Migaš a 6. augusta 1998 aj predseda slovenskej vlády a líder Hnutia za 
demokratické Slovensko (HZDS) Vladimír Mečiar. Podľa vyjadrenia vtedajšieho Tlačového a informačného 
odboru Úradu vlády (TIO) bolo cieľom premiérovej návštevy v postihnutých oblastiach „hľadanie niektorých 
operatívnych riešení priamo na mieste“. 

Zdroj: TASR - Svätopluk Písecký 
Spúšť, ktorú júlová povodeň na východnom Slovensku zanechala, odstraňovali príslušníci Armády SR, 

Policajného zboru SR, Požiarnej ochrany, príslušníci Civilnej ochrany, zdravotnícke zložky, vodohospodári aj 
obyvatelia postihnutých obcí. Zabezpečovali predovšetkým stravu aj ubytovanie pre niekoľko tisíc evakuovaných. 

V obci Jarovnice neskôr postavili niekoľko desiatok nájomných bytov, na brehu potoka Malá Svinka sa však 
napriek tomu znovu začali objavovať nové chatrče. Júnová povodeň v roku 1998 spôsobila v Prešovskom kraji 
škody za 1,632 miliardy slovenských korún. Povodne sa v Jarovniciach a okolitých obciach opakovali aj v 
nasledujúcich rokoch, našťastie už nikdy s takýmito tragickými následkami. 

Zdroj: TASR - S. Písecký 
Zdroj: TASR - S. Písecký 
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28. Korzárland odštartoval, zabaví deti z celého vý chodu 
[20.07.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Kristián Sabo;Judita 

Čermáková] 



 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22171919/korzarland- odstartoval-zabavi-deti-z-celeho-vychodu.html 

 
 

Obľúbený detský tábor ponúkne krásy Slovenského raja a množstvo zábavy. 
Korzárland 
(34 fotografií) 
KOŠICE. Už dvanásty ročník Korzárlandu sa stal v sobotu ráno skutočnosťou. 
Desiatky detí sa pred odchodom autobusu lúčili s rodičmi. 
Slzičky však neboli. Deti vedeli, že ich čaká osem výnimočných dní s kamarátmi. 
O oddychu to zrejme nebude, no deti nasajú kopec nových zážitkov. 
Aj preto si, ešte pred odchodom, urobili pred autobusom spoločnú fotografiu. 
Radosť pre deti, ale aj ockov 
Korzárland potrvá od 20. do 27. júla a deti či vedúci tábora nájdu útočisko pre zábavu spojenú s relaxom v 

priestoroch Grand Hotela Spiš. 
Ten poskytuje trojlôžkové až štvorlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením a nádherným výhľadom na 

okolie. 
Dokonca nechýba ani wifi, ktoré však deti, kvôli nabitému programu, iste veľmi nevyužijú. 
„Volám sa Martinka Antošová a veľmi sa teším do tábora. Teším sa na zážitky. Bola som už v táboroch, ale v 

Korzárlande nikdy. Budeme si robiť vlastné noviny, preto som si nabalila štrnásť fixiek a veľa farbičiek. Sestra má 
iba štyri roky, nejde. Ocko zostane sám doma, mamka je na služobnej ceste a sestra pôjde k babke,“ zverila sa 
nám tesne pred odjazdom do tábora Martinka. 

Dcéru Marušku, ktorá je najmladšou účastníčkou Korzárlandu, odprevadil k autobusu aj starosta Terasy 
Marcel Vrchota. 

„Teším sa, že ide na týždeň do tábora, nájde si nové kamarátky, zažije veľa nezabudnuteľných chvíľ. Veľmi sa 
teší, balili sme spoločne, najdôležitejšie bolo koleso na plávanie. Oddýchne si od rodičov. Máme jednu dcérku, 
tak teraz budem mať ešte viac času na prácu. Hľadali sme tábor, ktorý by bol pre Marušku ideálny a práve na 
tento boli dobré odporúčania. Viem, že budú robiť aj vlastné noviny, možno mi potom pomôže v práci. A je 
možné, že príde do redakcie a niečo napíše, ale radšej by som bol, keby pomohla mne,“ povedal s úsmevom na 
perách M. Vrchota. 

Z detí si vychovali oddielové vedúce 
Podľa vedúceho tábora Martina Fazekaša, ktorý sprevádza deti v Korzárskom tábore už jedenástu sezónu, 

bude osem dní nabitých aktivitami a súťažami. 
„Pozrieme si letisko v Spišskej  Novej  Vsi , ZOO, okúpeme sa na kúpalisku, ktoré si deti vyberú. Budú mať 

olympiádu a najviac sa asi tešia na Korzár market. Zasúťažíme si spoločne s denníkom Korzár, pokrstíme noviny, 
ktoré si sami vyrobia – Korzárik,“ vylíčil časť aktivít M. Fazekaš. 

Zaujímavé je, že tento rok budú deti sprevádzať dve oddielové vedúce, ktoré si čo – to v táboroch už prežili. 
„Dvanásť rokov chodili s nami do táborov ako deti, neskôr ako inštruktorky, animátorky a dnes sú z nich už 

oddielové vedúce. Majú osemnásť a vyskúšajú si starosť o deti v praxi.“ 
Pokrstia vlastné noviny 
Riaditeľ cestovnej kancelárie Elán, ktorá tábor spolu s Korzárom organizuje Pavol Krausz deťom prezradil, že 

má pre nich prekvapenie. Nepovedal však aké. 
Nám sa však s časťou aktivít, ktoré na deti čakajú, zveril. 
„Máme ten istý hotel, lebo vlani boli deti mimoriadne spokojné. Pripravili sme prekvapenie na nedeľu. Vybavil 

som pojazdné nafukovacie planetárium a všetci si pozrú slnečnú sústavu a veci s tým súvisiace. Bude to hlavne o 
zábave. Spolu s deťmi sa vždy tešíme na krst novín Korzárik. Nikde na Slovensku nenájdete tábor, kde deti spolu 
s vedúcimi posielajú fotografie do novín a vytvárajú vlastné noviny,“ vraví P. Krausz. 

Prihovoril sa aj deťom a tie s napätím počúvali čo ich čaká. 
Zbystrili, keď sa ich opýtal, či dostali vreckové. To už deti kričali, že áno. Vraj aj viac ako päť eur. 
„Dúfam, že naši vedúci nebudú mať pocit menejcennosti pri vás. Zatiaľ sme zaznamenali rekord v tábore v 

Taliansku, kde mali dvaja chlapci dokopy 70-tisíc korún (asi 2300 eur),“ zasmial sa šéf CK Elán. 
Nebude chýbať ani mimoriadne obľúbený Korzár market s vlastnou menou KorzEuro. 
Za tú si môžu deti nakúpiť zaujímavé veci. 

[Späť na obsah] 
 
 

29. NAŽIVO: FK Pohronie - ŠK Slovan Bratislava 
[20.07.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/405281/nazivo-fk-pohro nie-ziar-nad-hronom-dolna-zdana-sk-slovan-bratislav a/ 

 
 

Po expresnom vypadnutí z bojov o Ligu majstrov, sa bude chcieť úradujúci majster nakopnúť úspešným 
vstupom do nového ročníka proti nováčikovi z Pohronia. Podarí sa im to? Sledujte zápas NAŽIVO na Šport.sk! 



Online prenos 
20.07.2019|20:00|Fortuna liga|1. kolo 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa 
ŠK Slovan Bratislava 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
Nováčika čaká krst ohňom. Tím zo stredného Slovenska v minulej sezóne vyhral druhú najvyššiu súťaž. 

Získal 61 bodov, čo bolo o tri viac ako druhý Poprad. Sedem hráčov odišlo, šesť prišlo. Marek Kristian Bartoš 
(Podbrezová), Michal Klec (Žilina), András Mészáros (Komárno), Peter Mazan (Radom), Mateusz Zachara 
(Czestochowa) a Cedric Badola (Salitas) majú výrazne zvýšiť kvalitu tímu. Porúčali sa Pidrušnyj (Šamorín), 
Košuda, Voško (Bardejov), Vondryska (Podbrezová), Antošík, Višič a Repiský (bez angažmánu). Novým 
športovým riaditeľom je Róbert Jež. 

ŠK Slovan Bratislava 
Slovenský majster je v posledných dňoch pod paľbou kritiky a mnohým ľuďom na smiech, ako to povedal 

brankár Greif, pretože vypadol v prvom predkole Ligy majstrov s Sutjeskou Nikšič, čo bol veľký šok. V druhom 
predkole Európskej ligy ho čaká kosovský KF Feronikeli, ale ak nezvládne ani tento dvojzápas, tak fú… Tréner 
Martin Ševela už rezignoval, na jeho miesto sa hlásia noví kandidáti. Údajne aj Vladimír Weiss st. či Karel 
Jarolím. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00. 
Vzájomné zápasy 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 0 15.6.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 4.11.2015 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 4 12.11.2014 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Posledné zápasy FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa 
MFk Karviná Karviná 
2 : 0 6.7.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 3 25.5.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
4 : 1 18.5.2019 
KFC Komárno Komárno 
MŠK Žilina B Žilina B 
3 : 1 12.5.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
4 : 0 3.5.2019 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Poprad Poprad 
2 : 1 27.4.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 0 24.4.2019 
MFK Skalica Skalica 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 1 20.4.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 2 12.4.2019 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
2 : 0 6.4.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 0 29.3.2019 
FC Petržalka Petržalka 
Partizán Bardejov Bardejov 



1 : 1 23.3.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 15.3.2019 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 1 10.3.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 1 9.11.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 0 2.11.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 26.10.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
1 : 1 20.10.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 0 12.10.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 1 5.10.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 28.9.2018 
FK Poprad Poprad 
MFK Skalica Skalica 
0 : 2 22.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
TJ Tatran Chlebnice Chlebnice 
0 : 2 19.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 14.9.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
0 : 1 7.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 31.8.2018 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
FC Petržalka Petržalka 
1 : 1 26.8.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
4 : 1 17.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 1 11.8.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
ŠK Tvrdošín Tvrdošín 
0 : 6 8.8.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 1 3.8.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1 : 2 28.7.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
1 : 1 21.7.2018 



FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 1 4.7.2018 
Vác Vác 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 1 30.6.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 3 19.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 0 15.6.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 20.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 13.5.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 29.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
2 : 1 25.4.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 2 20.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
1 : 1 14.4.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 0 11.4.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 6.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 0 1.4.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Spišská  Nová  Ves Spiš. Nová Ves 
2 : 2 28.3.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 0 23.3.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠK Slovan Bratislava 
FK Sutjeska Nikšič Nikšič 
2 : 1 17.7.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
4 : 0 13.7.2019 
Hartberg Hartberg 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 10.7.2019 
FK Sutjeska Nikšič Nikšič 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 0 3.7.2019 
St.Pölten St.Pölten 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 30.6.2019 
Slavia Praha Slavia Praha 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 



3 : 1 25.6.2019 
Bohemians 1905 Bohemians 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 22.6.2019 
Baník Ostrava Ostrava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 18.6.2019 
Slovácko Slovácko 
KFC Komárno Komárno 
0 : 3 15.6.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 24.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
3 : 3 18.5.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
6 : 2 11.5.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 2 5.5.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 27.4.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 21.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 3 14.4.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
4 : 1 7.4.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 31.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FK Senica Senica 
1 : 2 9.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 0 3.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 23.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 16.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Spartak Moskva Sp. Moskva 
1 : 3 9.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Kazaň Kazaň 
2 : 2 30.1.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Gzira United FC Gzira 
3 : 4 24.1.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Zbrojovka Brno Brno 
3 : 0 21.1.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Mladá Boleslav Ml. Boleslav 
1 : 2 19.1.2019 



ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 3 16.1.2019 
Sigma Olomouc Olomouc 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
5 : 2 8.12.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
0 : 3 1.12.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 24.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 17.11.2018 
FC Brest Brest 
FC Nitra Nitra 
1 : 2 11.11.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
6 : 0 3.11.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 2 27.10.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 20.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 2 6.10.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 29.9.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 15.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 1 1.9.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
3 : 0 29.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 19.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Rapid Viedeň Rapid Viedeň 
4 : 0 16.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 12.8.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 9.8.2018 
Rapid Viedeň Rapid Viedeň 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 2 5.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 2.8.2018 
Balzan Youths Balzan 



Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
18:00 
20.07.2019 
MŠK Žilina Žilina 
2.75 3.30 2.45 
FK Senica Senica 
19:00 
20.07.2019 
AS Trenčín Trenčín 
2.50 3.20 2.80 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
20:00 
20.07.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
6.30 4.45 1.45 
MFK Ružomberok Ružomberok 
19:00 
21.07.2019 
FC Nitra Nitra 
1.47 4.45 5.95 
FC Spartak Trnava Trnava 
19:00 
21.07.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1.70 3.65 4.80 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
19:00 
21.07.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4.00 3.55 1.86 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Od plaveckej školy to dotiahla až na ú časť na EYOF v Baku 
[20.07.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Danica Božová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22171489/od-plaveckej- skoly-to-dotiahla-az-na-ucast-na-eyof-v-baku.html 

 
 

Lilian Slušná z GPO Svit bude v Azerbajdžane najmladšou Slovenkou v plávaní. 
Juniorská plavkyňa Lilian Slušná 
(5 fotografií) 
SVIT. Azerbajdžanská metropola Baku bude od tretej júlovej nedele až po štvrtú júlovú sobotu žiť Európskym 

olympijským festivalom mládeže, známym pod skratkou EYOF. 
Členkou slovenskej reprezentácie na tomto významnom medzinárodnom podujatí je i podtatranská plavkyňa 

Lilian Slušná, ktorá pochádza z obce Lučivná (4 km od Svitu). 
Plávať začala v materskej škole, bola najhoršia 
Vo veku necelých 14 rokov (nar. 27. 10. 2005) je nielen najmladšou medzi plavcami, ale zrejme dokonca 

medzi všetkými slovenskými športovcami, ktorí na EYOF obliekajú reprezentačný dres. 
V nasledujúcich riadkoch by sme ju chceli čitateľom bližšie predstaviť. 
Kto vás priviedol k plávaniu? Mali ste vzor v rodičoch? V minulosti boli tiež plavci, alebo pôsobia ako tréneri 

plávania? 



„Moji rodičia neboli plavci, plávaniu (rekreačnému) sa začali venovať až teraz. Pracujú v oblasti hotelierstva a 
gastronómie. K športu však majú veľmi blízko. Mamka pochádzajúca z Detvy, mesta spojeného so športovou 
gymnastikou, bola vynikajúca gymnastka. A aj ja som sa v minulosti venovala gymnastike.“ 

Kedy ste začali plávať? 
„K plávaniu som sa po prvý raz dostala v materskej škole, keď som mala 5 rokov. Na presné začiatky si však 

podrobne nepamätám. Začínala som v Plaveckej škole vo Svite pod vedením bývalého slovenského 
reprezentanta Rastislava Kaňuka, kde ma prihlásila mamka. Plavecká škola znamená, že sa tam deti učia plávať. 
Trénujú, ale na preteky ešte nechodia.“ 

Ako sa vám v plaveckej škole darilo? 
„Zo všetkých detí som bola najhoršia. Ostatní však s plávaním skončili, ja jediná som ostala.“ 
Rodičia založili Gymnasticko-plavecký oddiel Svit 
Lilian v plaveckých tréningoch pokračovala ďalej. Vo veku osem rokov sa zúčastnila prvých pretekov. 
Ako desaťročná v závere roka 2015 sa dokonca stala plaveckou hviezdičkou. Zažiarila na medzinárodnej 

súťaži plaveckých nádejí Vianočná hviezda v Spišskej  Novej  Vsi . 
Získala šesť medailí, z toho štyri zlaté. Tým, ktorí by ju chceli napodobniť, vtedy odkázala: „Nič nie je 

nemožné. Treba pravidelne športovať, vydržať trénovať a určite to pôjde.“ 
((piano)) 
Jej tréner Rastislav Kaňuk však potom už z časových dôvodov nemal záujem o výkonnostné plávanie, chcel 

sa venovať naďalej svojej Plaveckej škole. 
Lilian preto bola nútená hľadať iné riešenie. Skúsila Klub plávania Aquacity Poprad v blízkom okresnom 

meste, tréningy v ňom jej však nesadli. 
Ak chcela súťažiť, musela skúsiť inú možnosť. Aktívni rodičia Lilian Slušnej a niekoľkých ďalších plavkýň vo 

Svite preto pred približne dvoma rokmi založili nový Gymnasticko-plavecký oddiel Svit. 
A našli i trénera. Stal sa ním Pavol Sirotný, bývalý reprezentačný tréner vodných pólistov. 
Vynikajúci odborník, úžasný človek. Nielen pri plaveckom bazéne. Dokonca sa kvôli svojej plaveckej skupinke 

presťahoval z Bratislavy do Vysokých Tatier. 
Odvtedy sa Lilian na tréningy teší a jej výrazné zlepšenie časov sa odzrkadľuje i vo výsledkových listinách. 
Juniorskou reprezentantkou je len od januára 
Koncom školského roka 2016/2017 Lilian mohla oslavovať dvojnásobne – k vysvedčeniu so samými 

jednotkami pridala majstrovský titul na 50 m voľný spôsob vo svojej vekovej kategórii. 
V nasledujúcich mesiacoch napriek náročnému štúdiu na Osemročnom gymnáziu v Poprade sa v bazéne 

postupne zrýchľovala a medaily zo slovenských šampionátov i medzinárodných šampionátov postupne pribúdali. 
Koncom roka 2018 zvíťazila na Zimných majstrovstvách Slovenska príslušnej vekovej kategórie v 25-

metrovom bazéne, dosiahla najlepší bodový výkon zo všetkých zúčastnených, na 50 m voľný spôsob splnila limit 
na EYOF a od januára 2019 sa stala juniorskou reprezentantkou Slovenska. 

Limit potvrdila i na jar v 50-metrovom bazéne na medzinárodnom mítingu ORCA CUP v Bratislave a potom 
opäť na Letných majstrovstvách Slovenska juniorov v 50-metrovom bazéne, kde zvíťazila. 

Sen o účasti na EYOF sa začal premieňať na skutočnosť – ako jediná z východu Slovenska bola definitívne 
nominovaná do 8-člennej reprezentačnej výpravy mladých plavcov. 

Na sústredení si zvykla, že je dlho bez rodičov 
Začiatok letných prázdnin od 3. do 16. júla strávila v Šamoríne na dvojtýždňovom reprezentačnom sústredení, 

na ktorom sa zúčastnil i jej tréner Pavol Sirotný. 
Po návrate domov pod Tatry a pred odchodom na EYOF sme sa s ňou opäť porozprávali. 
Napriek tomu, že na oddych a balenie batožiny mala iba pár hodín, ochotne odpovedala. 
Aké máte pocity po absolvovaní sústredenia? 
„Ťažko na bojisku. Bolo to veľmi náročné, ale som rada, že to mám za sebou. Zvládla som to v zdraví a bez 

zranenia. Trénovali sme v bazéne dvojfázovo a niektoré dni sme sa okrem toho venovali i posilňovaniu. Bolo to 
však na mňa veľmi dlho, musela som si zvyknúť byť taký dlhý čas sama bez rodičov.“ 

Aká bude vaša cesta do Baku na EYOF? 
„V piatok cestujem do Bratislavy, kde máme zraz nielen my plavci, ale celá reprezentačná výprava, čo je asi 

45 športovcov. Odtiaľ nasleduje presun autobusom do Viedne, z Viedne lietadlom do Moskvy a potom do Baku. 
Spolu s nami cestuje i môj plavecký tréner Pavol Sirotný a ďalší tréner plavcov, ktorý je z Trnavy. Hoci som v 
plaveckej výprave vybranej štvorice dievčat a štvorice chlapcov najmladšia, necítim sa ako izolovaný bod, mám 
tam kamarátky.“ 

V ktorých disciplínach a kedy budete súťažiť? 
„Mojou hlavnou disciplínou je 50 m voľný spôsob, ktorá sa bude plávať 26. júla. Plavecké súťaže však budú 

prebiehať už od 22. júla. Štartovať budem i na 100 m voľný spôsob, 100 m motýlik a v štafetách.“ 
Tréner: Tajným snom je postup do semifinále 
Po rozhovore s Lilian sme oslovili i jej trénera Pavla Sirotného, ktorý potvrdil náročnosť sústredenia. 
„Naozaj bola táto príprava dlhá a nebolo to pre Lilian ľahké. Teraz ju už čaká iba vyladenie formy. Treba už 

iba predať to, čo má natrénované," povedal Sirotný. 
Tréner talentovanej plavkyne priblížil, aké sú jeho očakávania pred začiatkom EYOF. 
„Úspechom by bolo, keby si zaplávala osobné rekordy. Keby sa k tomu pridalo nejaké pekné umiestnenie, 

bolo by to nádherné. Nevieme však, aká bude konkurencia, aké budú v Baku podmienky. Pritrafiť sa môže 
všeličo. Lilian je najmladšia v slovenskej plaveckej výprave a možno bude i medzi všetkými súťažiacimi plavcami. 
Tajným snom je postup do semifinále, čo by bolo v tejto situácii obrovským úspechom." 

[Späť na obsah] 



 
 

31. ZÁHADY ZÁHRADY 
[20.07.2019; dennikrelax.sk; Výstavy; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.dennikrelax.sk/Kam-ist/Vystavy/ZAHADY-Z AHRADY/ 

 
 

AUTORI: Janko Alexy – Ján Berger – Daniel Brunovský – Ján Hrnčiarik – Július Jakoby – Viera Kraicová – 
Gustáv Mallý – Juraj Martiška – Jana Nováková – Milica Podstrelencová – Maximilián Schurmann – 

Jozef Sušienka – Ester M. Šimerová – Amalka Ľudmila Valenčíková 
__________________________________________________________________________________ 
Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 

46, Spišská  Nová  Ves, www.gus.sk 
Termín výstavy: 24. 7. 2019 – 24. 11. 2019 
Vernisáž výstavy: streda, 24. 7. 2019 o 17.00 
Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Kurátorka projektu: PhDr. Zuzana Gažíková - SNG 
Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626 
__________________________________________________________________________________ 
Výstava Záhady záhrady prezentuje prístup 14-tich vybraných autorov od začiatku 20. storočia po súčasnosť 

k problematike záhrady ako téme v rámci žánru krajinomaľby, či scéne pre príbeh, prostrediu navodzujúcemu 
atmosféru, ale aj ako k výtvarnému problému či výzve. Táto jediná alternovaná repríza je uvedená v Galérii 
umelcov Spiša v rámci dramaturgického cyklu TÉMA. Výber projektu do výstavného plánu nie je náhodný, ako 
uvádza riaditeľka Galérie umelcov Spiša a autorka výstavnej dramaturgie Mgr. Lucia Benická: „Galerijná Záhrada 
umenia priamo korešponduje s výstavou, ktorá je krátkym exkurzom do slovenských dejín výtvarného vnímania 
„ostrovov zelene“. Výber diel a autorské zastúpenie, vrátane kurátorského prístupu, ponúkajú kvalitu v rámci 
tematicky zameraných projektov, uvádzaných našou galériou od roku 2013.“ 

Kurátorka PhDr. Zuzana Gažíková zo Slovenskej národnej galérie – Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku 
približuje východiská a koncept projektu: 

„Záhrada je špecifickým útvarom, umelo organizovaným výsekom krajiny. Je vytvorená zásahom človeka a 
ako kreatívny počin môže byť sama umeleckým dielom. Záhrada sa neustále mení a vytvoriť ju tak, aby bola 
pekná nielen v okamihu vzniku, ale aj po uplynutí istého času, či v každom ročnom alebo dennom období, si 
vyžaduje veľkú dávku vedomostí, ale aj tvorivosti, predstavivosti. Spočiatku záhrady vznikali preto, aby si človek 
ohradil kúsok z voľnej prírody, aby sa v ňom cítil bezpečne. Neskôr sa zakladanie záhrad začalo považovať za 
najvyššie umenie, v ktorom sa spájala architektúra so sochárstvom i maliarstvom. V mnohých kultúrach bola 
záhrada považovaná za akýsi obraz raja a venovali jej patričnú pozornosť. Dokonca jedným zo siedmich divov 
sveta sú práve záhrady. Vo výtvarnom umení býva záhrada často témou hodnou samostatného stvárnenia, či 
prostredím rámcujúcim iný žáner. Môže byť ale aj laboratóriom, v ktorom si umelci vytvárajú svoju krásu a ktoré 
im slúži pre odskúšanie a aplikovanie určitých výtvarných názorov, postupov, smerov a štýlov.“ 

Výstava je realizovaná vďaka spolupráci so SNG – Galériou Ľudovíta Fullu a Spoločnosťou Kolomana Sokola. 
Vzhľadom takmer k storočnému diapazónu zastúpených autorov sú prezentované diela nielen zo súkromných 
zbierok a majetku autorov, ale hlavne zo zbierkových fondov významných pamäťových inštitúcií na Slovensku: 
Slovenská národná galéria, Stredoslovenská galéria, Nitrianska galéria, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, 
Považská galéria, Východoslovenská galéria. 

K výstave je vydaný originálny rovnomenný katalóg a edukatívna pomôcka Sprievodca výstavou, ktorá poslúži 
ako doplňujúci informačný materiál tak pre dospelého návštevníka, ako aj pre školské skupiny. 

Tweet 
[Späť na obsah] 

 
 

32. VIDEO: Celé Slovensko je na trhoch na Spiši 
[20.07.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/519770-vide o-cele-slovensko-je-na-trhoch-na-
spisi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaig n=rss 

 
 

Košice, Prešov, Kežmarok, ale aj Bratislava či Žilina. To sú mestá, z ktorých sa prišli ľudia pozrieť na 64. 
ročník Spišského trhu. Tradícia trhu na Spiši sa začala už v 50. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa však trh 
zmenil a namiesto zásobovania obyvateľov teraz slúži najmä na zábavu. 



VIDEO: Najväčší slovenský jarmok každý rok privíta takmer stotisíc návštevníkov z celého Slovenska. Ako to 
na 64. ročníku Spišského trhu vyzerá? Pozrite si video TV Pravda. 

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
Celé mesto je počas štyroch trhových dní od rána do večera plné hudby, jedla a zábavy. Tento rok na námestí 

nájdeme zhruba päťsto stánkarov. Samozrejmosťou sú stánky s občerstvením, oblečením, medovníkmi či 
rôznymi „vychytávkami“. Tohtoročnou novinkou je zákaz používania jednorazových plastových obalov. Pečené 
koleno či klobásky tak dostanete na tácke vyrobenej z biodegradovateľných kompostovateľných plastov. 
Atmosféru dotvárajú kolotoče, ktorých je na trhu naozaj požehnane, a milovníci adrenalínu si určite prídu na 
svoje. 

Denník Pravda oslovil viacerých návštevníkov trhu s otázkou, odkiaľ prišli. Medzi trhovníkmi prevládali domáci 
a obyvatelia okolitých miest, no našli sa aj viacerí obyvatelia Košíc, Žiliny či Bratislavy. "Prišiel som sem na 
odporúčanie kamarátov. Som tu prvýkrát, no môžem jednoznačne povedať, že o rok prídem znova,“ povedal pre 
Pravdu Filip, ktorý prišiel na Spišský trh z Bratislavy. 

Páči sa tu aj Katke z Košíc, ktorá na trh prišla s rodinou. “Na Spišské trhy chodíme každý rok. Dobre sa 
najeme, popozeráme stánky a kolotoče a ideme naspäť domov,“ povedala. Denník Pravda zaujímalo aj to, ako trh 
vnímajú domáci. ”Mne sa to páči, konečne mesto na pár dní ožije. Každý deň sa idem aspoň dvakrát prejsť na 
námestie a popozerať stánky, aj keď si nikdy nič nekúpim,“ priznáva s úsmevom pani Valéria, obyvateľka 
Spišskej  Novej  Vsi . Jedným dychom však dodáva, že ide hlavne o tú nezameniteľnú atmosféru, ktorá ju vždy 
donúti ísť sa na trhy pozrieť. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
[Späť na obsah] 

 
 

33. V Košiciach sa zišlo takmer osemsto turistov 
[19.07.2019; Košický večer; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 9; tasr] 

 
 

ICH PRIAZNI SA TEŠIL TURNIANSKY HRAD 
Spolu 768 účastníkov sa zišlo počas prvého júlového týždňa na 66. celoslovenskom zraze Klubu slovenských 

turistov a 50. stretnutí turistických oddielov mládeže v Košiciach. 
KOŠICE. Ako informovali organizátori, išlo o turistov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. 
O program pre nich sa postaralo 85 ľudí z košických turistických klubov. 
Najkrajšie trasy 
„Z 11 ponúkaných trás si najväčšiu priazeň získali trasy na Turniansky hrad a do Zádielskej doliny, ktorú za tri 

dni absolvovalo 232 účastníkov, a Cyrilometodská túra ku Kostolíku svätej Anny," povedala predsedníčka 
organizačného štábu zrazu Renáta Michnová s tým, že tá bola spojená so slávnostnými bohoslužbami. 

Päť autobusov na začiatok túry do Zlatej Idky prepravilo 215 turistov. 
Ako pripomenula, veľkej obľube sa u turistov tešia autobusové výlety za poznaním. 
„Krásy Jasova a Medzeva spoznávalo spolu 269 turistov. Spolu s účastníkmi zrazu vystúpili na Kojšovskú 

hoľu aj delegácie Klubu českých turistov a Maďarského turistického združenia. Objavnou aj pre domácich 
účastníkov bola túra na Zámčisko a dolinou Svinky na Skalku, ktorá viedla predovšetkým po neznačených 
chodníkoch," spresnila. 

Turisti okrem absolvovania túr napríklad na Turniansky hrad, kde sa v auguste chystá prvé murovanie na 
záchranu vstupnej brány do hradu, pomohli vyniesť vrecia s pieskom. 

„Na Zámčisku (Obišovskom hrade) sme v hradnej priekope zbierali kamene, z ktorých záchrancovia hradu 
onedlho domurujú rekonštruované opevnenie," uviedla Michnová. 

Pred zrazom obnovovali a čistili chodníky 
Podľa organizátorov pred zrazom značkári z regiónov Košice-mesto, Košice-okolie a Prešov prečistili a 

obnovili desiatky kilometrov vyznačených chodníkov či osadili nové smerovníky. 
Popročskí turisti tiež pomohli pri postavení nového mostíka cez potok Ida v Zlatej Idke-Rieke. 
Na slávnostnom ukončení zrazu si štafetový kolík letných zrazov turistov prevzal organizátor zrazu 2020, 

ktorým bude obec Hrabušice v okrese Spišská  Nová  Ves. (tasr) 
Foto: 
FOTO: HELENA JAGDVIRTHOVÁ/FB/KST - KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV 
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34. V Spišskej Novej Vsi otvorili najvä čšie trhy na Slovensku: Tradi čný maskot 
bol tento rok výnimo čný 

[19.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 11:15; kz;Nový Čas] 



 
https://www.cas.sk/clanok/863325/v-spisskej-novej-v si-otvorili-najvacsie-trhy-na-slovensku-tradicny-
maskot-bol-tento-rok-vynimocny/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Bez medveďa to nejde! V Spišskej  Novej  Vsi  o tom vedia svoje, pretože práve na ich jarmoku, ktorý je 

najväčší na Slovensku, sa vrátili k tradícii obľúbeného maskota. 
Do medvedieho kostýmu sa prvýkrát v histórii tohto podujatia obliekla žena. Recepčná Jana Hudranová (43) si 

to aj patrične užila. Jana pracuje ako recepčná a do kostýmu šelmy sa vraj obliekla dobrovoľne a zadarmo. 
„Keďže už mám 3 deti, cítila som sa v ňom ako tehotná, lebo koža je ťažká a je v nej veľmi teplo,“ prezradila 
dobrovoľníčka, podľa ktorej sa v kostýme pre teplo nedá vydržať dlhšie ako 45 minút. Fotogaléria 

6 
fotiek v galérii 
Viceprimátor Ján Volný (65), ktorý si na počiatky trhov s tradičným maskotom pamätá z detstva, si návrat k 

maskotovi pochvaľoval: „Fotenie s medveďom vždy patrilo k rituálom. V súčasnosti na trhoch nájdu návštevníci 
veľa dobrôt, pestré výrobky remeselníkov aj zábavu,“ spomenul Volný, ktorý je aj riaditeľom Spišských trhov. Na 
64. ročníku obľúbeného podujatia, ktoré potrvá do nedele, stánky rozložilo až 500 predajcov. 

Foto: 
2019 - Ján Volný (65) sa fotil s macom teraz a na trhoch ešte ako školák, keď mal 7 rokov. Zdroj: ajv 
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35. Mamičky jednozna čne rozhodli: Pôrodnica v spišskonovoveskej nemocnic i 
patrí medzi NAJLEPŠIE! 

[19.07.2019; pluska.sk; Správy; 11:01; Redakcia] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/m amicky-jednoznacne-rozhodli-porodnica-
spisskonovoveskej-nemocnici-patri-medzi-najlepsie 

 
 

Mamičky zo Spiša sa môžu tešiť. Ony a ich bábätká majú v rámci Slovenska druhú najlepšiu starostlivosť a 
opateru. Je to vďaka personálu Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Svet zdravia v Spišskej  
Novej  Vsi . Potvrdili to výsledky ôsmeho ročníka dotazníkovej ankety. 

dnes 11:01 
Poradie vyplynulo z hodnotenia slovenských pôrodníc v čase od vlaňajšieho augusta do konca mája 2019, 

ktorého sa zúčastnilo 2 839 mamičiek. 
Radosť na Spiši 
Spišiaci si odniesli pomyselnú striebornú medailu a rovnako ako vlani sa umiestnili na druhom mieste v 

rebríčku najlepších pôrodníc na Slovensku. Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Štefan Novysedlák 
netají radosť z úspechu svojho oddelenia. Vníma ocenenie, ako veľké zadosťučinenie za snahu. „Chcem sa 
poďakovať všetkým mamičkám predovšetkým za to, že vyhľadávajú naše služby, ale tiež, že za nás hlasovali. 
Našou prvoradou úlohou bude naďalej sa zlepšovať a skvalitňovať našu prácu v záujme spokojnosti a bezpečia 
matky a dieťatka.“ 

Primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia Štefan Novysedlák pri preberaní ocenenia. 
Zdroj: Marian Peiger 
Anonymita kolosov nehrozí 
Primár zdôraznil, že je to ocenenie práce celého kolektívu, ktorý sa snaží vytvárať pre mamičky a 

novorodencov takmer rodinné prostredie. Aj toto je podľa jeho slov jedna z výhod menších nemocníc. 
Slová svojho šéfa potvrdila aj vedúca pôrodná asistentka Katarína Kurtová (39). Informácia o úspechu jej 

oddelenia ju potešila. „Snahou nás všetkých je všemožne prispieť k spokojnosti mamičiek, ale aj bábätiek. 
Spätnou väzbou je dotazník, ktorý rodičky pri odchode vyplnia. Najviac chvália prístup personálu, hlavne jeho 
empatiu. Vyjadrujú tiež spokojnosť so starostlivosťou o novorodencov," vysvetľuje Kurtová. Je presvedčená, že 
určite k tomu prispieva aj to, že každý štvrtok organizujú deň otvorených dverí. 

Článok pokračuje na druhej strane 
1/2 
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36. Novoveskú kapelu Smola a Hrušky vyto čila vývrtka: Naspievali o nej 
pesni čku 

[19.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 



 
https://spisska.dnes24.sk/novovesku-kapelu-smola-a- hrusky-vytocila-vyvrtka-naspievali-o-nej-pesnicku-
336332 

 
 

Kapela Smola a Hrušky má opäť novinku. Zábavná skladba s videoklipom je ešte čerstvá a v klipe si 
zatancovali aj známe tanečné skupiny zo Spišskej. 

Kapela Smola a Hrušky prichádza s ďalšou zábavnou skladbou, v ktorej hlavnú rolu zohráva predmet, ktorý ak 
v určitej chvíli nemáte pri sebe, vzniknú rôzne komické situácie a fantázia pracuje na plné obrátky, z čoho 
následne vzniknú legendárne spôsoby a príhody z otvárania vína. 

V texte aj klipe sa objavia rôzne spôsoby ako víno otvoriť a samozrejme existuje veľmi veľa vtipných, ale i 
dômyselných metód, o ktorých kapela počas nahrávania skladby ani len netušila. 

„Vývrtka je z tých skladieb, ktoré vzniknú spontánne na základe prežitej skúsenosti. Jednoducho mal som 
fľašu vína, ale nemal vývrtku a z tej frustrácie vznikla zábavná pesnička. Ešte väčšiu zábavu sme zažili počas 
nakrúcania klipu, kde sme zistili, aké náročne je tancovať. Prvýkrát v histórii našej skupiny sme nacvičovali 
choreografiu, ktorú nám vymyslel Kapi z BDSKrew a hoci sme sa snažili, tak sme mali veľké problémy si ju 
zapamätať a odtancovať. Odteraz si oveľa viac vážime všetkých tanečníkov a uznávame ich 
dvojnásobne,“pri-blížil autor pesničky a spevák kapely Spoko Kramár. 

Smola a Hrušky si na natáčanie videoklipu prizvali svojich šikovných mladých kamarátov a talentovaných 
domácich tanečníkov z medzinárodne úspešných tanečných skupín BDSKrew a Dennz Industry. O vizuál sa 
postaral kameraman Pavol Varga. Natáčalo sa v exteriérových priestoroch bývalého Domu Pionierov či vinotéky v 
Spišskej  Novej  Vsi  a taktiež v prostredí vinohradu v Bojničkách. 

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

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Nová práca v Spišskej vás možno čaká v tomto zozname: Vyberte si z 
aktuálnych ponúk 

[19.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Hľadáte nový pracovný flek? Skúste sa pozrieť na aktuálny zoznam ponúk, pričom všetky miesta sú zo 
Spišskej  Novej  Vsi . Svojho zamestnávateľa možno nájdete práve tu. 

Ak si zháňate novú prácu alebo nad ňou premýšľate, teraz rozhodne zbystrite svoju pozornosť. Na tomto 
mieste totiž nájdete prehľad desiatok voľných pracovných ponúk práve z nášho mesta. Ten je zostavený na 
základe informácií z ústredia práce aktuálnych k 19. júlu 2019. 

Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Čašník, servírka – X-Road s. r. o. 
- Elektrikár – servisný technik – WELLNESS SYSTEMY, s.r.o. 
- Stavebný technik – URANPRES, spol.s r.o. 
- Zvukár – Spišské divadlo 
- Referent prevádzky a marketingu – Spišské divadlo 
- Herec, herečka – Spišské divadlo 
- Oblastný Technik – SELMIX s.r.o. 
- Predajca – pokladník SNV – MERKURY SHOP s.r.o. 
- Dispečer/ka (ponuka vhodná aj pre absolventov) – ABONEX, s.r.o. 
- Manipulačný pracovník, Vodič – STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 
- Pracovník vo výrobe – NATURAL s.r.o. 
- Strojár – NATURAL s.r.o. 
- Operátor/ka stroja na výrobu výrobkov z plastov – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Skladník – expedient hotových výrobkov – MPC CESSI a.s. 
- Ekonóm / Účtovník – Spišská katolícka charita 
- Obchodný manager pre oblasť odškodnenia (SNV) – TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o. 
- Predavač/ka – Spišská  Nová  Ves – KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o. 
- Pomocník v kuchyni – Základná škola, Ing. O. Kožucha 
- Čašníčka, servírka – H – T s.r.o. 
- Učiteľ matematiky – Základná škola Hutnícka 
- Operátor lisovacích strojov – plastová výroba – PASS – SK, s.r.o. 



- Strojný robotník – BMZ a.s. 
- Pracovník vo fastfoode – BABALOO SLOVAKIA, s.r.o. 
- Čašník/Čašníčka – CAFECO TRADING, s.r.o. 
- Skladový robotník – obsluha VZV – MPC CESSI a.s. 
- Prevádzkový zámočník – Spišská  Nová  Ves – Železnice Slovenskej republiky 
- Asistent/ka predaja – J&M – Group, s.r.o. 
- Čašník/čašníčka – GB Gastro s.r.o. 
- Animátor v detskom svete ( absolventská prax) – IMBIZ s.r.o. 
- Skladník v sklade mrazených výrobkov – MPC CESSI a.s. 
- R&D Product Specialist II – Embraco Slovakia s.r.o. 
- Nástrojár – CRW Slovakia, s.r.o. 
- Pomocný vychovávateľ – Centrum pre deti a rodiny Spišská  Nová  Ves 
- Operátor výroby – SITEM SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
- Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov – PASS – SK, s.r.o. 
- Pôrodná asistentka na pôrodnej sále – SVET ZDRAVIA, A. S. 
- Lekár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia – SVET ZDRAVIA, A. S. 
- Strojný roborník – BMZ a.s. 
- Operátor drevoobrábacej frézy – TAUBER s.r.o. 
- Operátor uhlovej píly – TAUBER s.r.o. 
Viac informácií nájdete TU. 
V centre mesta prebieha Spišský trh. Zábery z jeho prvého dňa nájdete v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

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

[Späť na obsah] 
 
 

38. Čo tak zriadi ť chránenú diel ňu spolu s komunitným centrom ? 
[19.07.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/512974/co-tak-z riadit-chranenu-dielnu-spolu-s-komunitnym-
centrom.html?ref=rss 

 
 

Už dlhší čas premýšľam nad tým, kde by í obyvatelia mesta Spišská  Nová  Ves tráviť svoj voľný čas. Som 
hendikepovaný a práve preto som prišiel s myšlienkou zriadiť v našom meste chránenú dielňu pre zdravotne 
postihnutých. 

Je leto, čas dovoleniek, žiaci aj študenti si užívajú prázdniny, plánujú si výlety, návštevy, oddych, stretnutia. 
No nie všetci. Niektorí ľudia medzi nami ostávajú zatvorení doma medzi štyrmi stenami, s obmedzenými 
možnosťami na akékoľvek spoločenské aktivity. Už dlhší čas sa zamýšľam nad tým, kde by mohli tráviť zdravotne 
znevýhodnení ľudia svoj voľný čas. Sám som odkázaný na invalidný vozík a viem, aké psychicky ťažké je, keď je 
človek len tak bezcieľne doma. Práve preto mi napadla myšlienka vytvorenia chránenej dielne a komunitného 
centra. 

V ňom by mohli takíto ľudia tráviť svoj voľný čas, vyrábať rôzne výrobky, rozprávať sa so svojimi známymi či 
prečítať si noviny alebo vypiť kávu. Časť z predaja výrobkov by dostali konkrétni hendikepovaní a druhú časť 
mesto Spišská  Nová  Ves ako zriaďovateľ. Napríklad niektorý zo zákazníkov namaľuje obraz, ten sa predá a 
následne sa zisk prerozdelí. 

V tejto chránenej dielni by mohol byť človek so zdravotným hendikepom aj zamestnaný, musela by však byť 
evidovaná na Úrade práce. Zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením umožňuje totiž 
zamestnávateľovi poberať peňažný príspevok poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Ako člen sociálno-zdravotnej komisie považujem zriadenie tohto centra za prioritu. V tomto kroku ma 
podporujú aj ostatní členovia komisie a poslanci mestského zastupiteľstva. Veľmi si túto podporu vážim. Doposiaľ 
v našom meste takýto typ zariadenia zriadený nebol. Chcem, aby aj hendikepovaní občania nášho mesta mali 
pocit, že niekam patria, že sa na nich nezabúda a že sú cenení. Práve preto sa touto výzvou obraciam na 
zdravotne znevýhodnených občanov nášho mesta. Zaujímalo by ma, či máte o takúto chránenú dielňu záujem ? 
Taktiež rád privítam Vaše nápady a návrhy na zlepšenie 

Pre viac informácií ma prosím kontaktujte na emailovej adrese pamulaviktor@gmail.com 
S úctou, Viktor Pamula 

[Späť na obsah] 
 
 



39. V obrazoch: Na Technickej akadémii v Spišskej s lávnostne odovzdali 3D 
tlačiarne 

[19.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Mesto SNV] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-obrazoch-na-technickej- akademii-v-spisskej-slavnostne-odovzdali-3d-
tlaciarne-336311 

 
 

Na Technickej akadémii v Spišskej  Novej  Vsi  pribudli dve 3D tlačiarne. Vedeniu školy ich slávnostne 
odovzdala organizácia z partnerského mesta Youngstown. 

Študentov Technickej akadémie čakajú po návrate do školských lavíc nové prírastky. Vďaka spolupráci s 
americkým partnerským mestom Youngstown získali študenti Technickej akadémie v Spišskej  Novej  Vsi  dve 3D 
tlačiarne. 

Slávnostné odovzdanie tlačiarní prebehlo vo štvrtok 18. júla dopoludnia na Technickej akadémii za účasti 
vedenia nášho mesta, riaditeľa Technickej akadémie Ladislava Ruttkaya a zástupcov zo spomínaného 
partnerského mesta Spišskej  Novej  Vsi . 

Následne od 10:00 hod. prebehlo školenie pedagógov. Tlačiarne INVENT3D sú navrhnuté od základu 
špeciálne a výhradne pre vzdelávacie účely. Aktuálne programy sú optimalizované tak, aby zahŕňali najnovšiu 
technológiu tlačiarní. Študenti sa naučia nielen spôsobu fungovania tlačiarne, ale dozvedia sa viac aj o ich 
fyzikálnych vlastnostiach a inžinierskych aplikáciách. 

Tlačiareň poskytuje vysokú úroveň podpory pedagógom s cieľom maximalizovať potenciálne vzdelávacie 
skúsenosti. Program ponúka virtuálnu technickú podporu a školenia v reálnom čase, s triedami a sedeniami 
„jeden na jedného“. Vzdelávanie sa týka základného aj pokročilého 3D dizajnu, používania a údržby tlačiarne. 
Študenti sa naučia zostaviť tlačiareň, navrhnúť projekt pomocou najnovších počítačových programov a ovládať 
tlačiareň, pri čom budú uplatňovať praktické zručnosti súvisiace s elektromecha-nickými systémami a 
komponentmi. 

„Ako som sa dozvedel, naša partnerská organizácia Youngstown – Spišská  Nová  Ves Sister Cities Program 
(YSC) vyzbierala v priebehu posledných šiestich mesiacov od obyvateľov a miestnych podnikateľov 12 500 
dolárov s cieľom zabezpečiť tlačiarne a školenia pre našich študentov a ďalej plánuje v tomto programe 
pokračovať ešte dva roky. Na Spiš chce poslať ešte zložitejšie tlačiarne s dvojitou hlavou, za čo sa chcem v mene 
našich študentov a pedagógov, ako aj v mene svojom, veľmi poďakovať,“ uviedol primátor Spišskej  Novej  Vsi  
Pavol Bečarik. 

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

Zdroj: Mesto SNV 
[Späť na obsah] 

 
 

40. Tipy na víkend - 20. a 21. júla 
[19.07.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22168815/tipy-na-vikend-20- a-21-jula.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Sobota 20. júla 
Mesiac autorského čítania 
KOŠICE. Medzinárodný 31 dňový literárny festival Mesiac autorského čítania po roku opäť v Košiciach. Dnes 

bude v LitParku za Ukrajinu čítať o 18.00 hod. Vladimir Rafejenko, za Rumunsko o 19.00 hod. Lucian Dan 
Teodorovici. Festival prebieha v piatich veľkých európskych mestách Brno, Košice, Ostrava, Vroclav, Ľvov a 
každoročne v každom z týchto miest privíta až 62 autorov. 

Filmová noc na hrade 
VEĽKÝ ŠARIŠ. Filmová noc na hrade po ôsmy raz otvorí brány divákom a dá na Hrade Šariš priestor krátkym 

audiovizuálnym snímkam a kultúrnemu programu. Festival sa bude konať od 19. do 21. júla a ponúkne 
oddychovú, detskú, divadelnú, rozhlasovú, medzigeneračnú, filmovú a hlavnú zónu, v ktorých budú prednášky, 
workshopy a divadelné predstavenia. Divákov v sobotu zabaví aj Komajota. Hudba bude hrať od 16.00 hod. 
Vystúpi aj Thierry and Friends, Daniel Špiner s Martinom Geišbergom, The Sages a iní. 

Šindliar párty 
ŠINDLIAR. Turistický klub Medzvedza skala Šindliar pripravil na 20. a 21. júla 23. ročník podujatia Šindliar 

párty. V sobotu v areáli na Bani odštartuje o 21.00 hod. Hrať budú hudobné skupiny Piňazi de? a Traky, o dobrú 
náladu sa bude starať i DJ Rudo Voit a na programe je aj videodiskotéka. 

Kurz scénického a kostýmového výtvarníctva 



BARDEJOV. Bašta organizuje o 16.00 hod. prednášku o scénickom a kostýmovom výtvarníctve s lektorkou 
Paulínou Halasovou. 

Popradské kultúrne leto 
POPRAD. Na Námestie sv. Egídia zavíta pojazdný retro autobus Bažant Kinematograf, ktorý so sebou 

prinesie letné kino na kolesách jeden z vybraných titulov. V sobotu si môžete pozrieť o 21.00 hod. český 
romantický thriller Hastrman. 

Majstrovstvá Európy zmiešaných párov silných mužov a silných žien 
ŠTRBA. V sobotu sa na Štrbskom Plese budú konať Majstrovstvá Európy zmiešaných párov silných mužov a 

silných žien v rámci 9. ročníka Štrbskej športovej smršti. Slovensko bude reprezentovať dvojica František Piros a 
Jana Vašková. Program sa začína o 13.00 hod. a spestrí aj koncert rockera Paľa Drapáka. 

Spišský trh 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Okrem remeselných a gastro stánkov na návštevníkov čaká aj kultúrny program. 

Začína od 10.00 hod. vystúpením ľudovej hudby Vlada Kubáňa, o 11.00 hod. je pre deti pripravené predstavenie 
Edo drevo a jeho kamaráti. Od 12.00 do 16.30 hod. sa postupne predstaví mužská spevácka skupina Užan z 
Lekároviec, ľudová hudba Romana Barabasa, country duo Weteráni, folklórna skupina Poračan. Od 18.30 hod. 
začína koncert speváčky Veroniky Rabada. Skupina Rednex vystúpi o 21.00 hod. Po koncerte bude do tanca hrať 
skupina Starband. 

Nedeľa 21. júla 
Mesiac autorského čítania 
KOŠICE. Medzinárodný 31 dňový literárny festival Mesiac autorského čítania po roku opäť v Košiciach. Dnes 

bude v LitParku za Ukrajinu čítať o 18.00 hod. Artem Polezhaka & Ivan Semesyuk, za Rumunsko o 19.00 hod. 
Ioana Nicolaie. Festival prebieha v piatich veľkých európskych mestách Brno, Košice, Ostrava, Vroclav, Ľvov a 
každoročne v každom z týchto miest privíta až 62 autorov. 

Špinavé ulice 
KOŠICE. Tabačka pozýva na premietanie filmu Špinavé ulice z cyklu Old School, ktorú režíroval Martin 

Scorsese. Príbeh malého gangsta Charlieho z New Yorku, ktorý sa snaží prežiť v mafiánskom svete, pričom 
bojuje so svojimi vlastnými démomi, si môžete pozrieť o 21.00 hod. 

Leto v parku 
KOŠICE. Martin Geišberg a Daniel Špiner začínajú svoj hudobný workshop pre deti o 16.00 hod. Koncert 

Katky Koščovej a Geišbergovcov je naplánovaný o 19.00 hod. V areáli Kulturparku. 
Limp Bizkit 
KOŠICE. Amfiteáter bude od 20.00 hod. hostiť americkú kapelu Limp Bizkit. 
Šindliar párty 
ŠINDLIAR. Druhým dňom pokračuje Šindliar párty. O 10.00 hod. začínajú športové súťažé - nohejbal, hod 

podkovou a tomahawkom. Deti čaká jazda na koníkoch. Po štvrťstoročí sa v Šindliari predstaví kapela Tublus a 
poteší aj žrebovanie tomboly. 

Popradské kultúrne leto 
POPRAD. Na Námestie sv. Egídia zavíta pojazdný retro autobus Bažant Kinematograf, ktorý so sebou 

prinesie letné kino na kolesách. Až do 23. júla si môžete pozrieť každý deň o 21.00 hod. jeden z vybraných 
titulov. V nedeľu to bude česká komédia Ženy v behu. 

Kaštieľ Snina 
SNINA. V areáli kaštieľa v Snine sa dnes od 19.00 hod. uskutoční večerné divadelné predstavenie Divadla 

Klauniky z Brna s názvom Don Quijote de la Ancha so začiatkom o 19.00 hod. Celé popoludnie od 14.00 hod. mu 
bude predchádzať zaujímavý projekt Potulná galéria nomadSPACE s workshopom pre deti. 

Drugethovské hradné slávnosti 
BREKOV. Historické udalosti z roku 1619 zrekonštruujú na hrade Brekov v rámci Drugethovských hradných 

slávností. Do bitky medzi vojakmi grófa Juraja III. Drugetha a vojskom kniežaťa Gabriela Bethlena budú šermiari 
verbovať aj malých návštevníkov. Členovia skupiny historického šermu Vikomt zo Sniny priblížia návštevníkom 
príchod domáceho grófa Drugetha na hrad, jeho uvítanie kastelánom, výcvik hradnej posádky a tiež používanie 
dobových zbraní. Chýbať nebude ani slávnostný výstrel z dela. Podujatie začína od 14.00 hod. 

[Späť na obsah] 
 
 

41. Snúbenica mu dovolila jedine Feriho sestru 
[19.07.2019; kosicednes.sk; Kultúra; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/kultura/snubenica-mu-dovolila -jedine-feriho-sestru/ 

 
 

Foto: Veronika Janušková 
Východ Slovenska ponúka mnoho zaujímavých a talentovaných ľudí. Dôkazom toho je aj kapela zo Spiša s 

názvom Sám Sebou. Do štúdia nášho KISS RÁDIA sme si na rozhovor pozvali frontmana tejto zostavy Matúša 
Fifíka. 

V skupine pôsobí ako gitarista a spevák. Hrá v nej spolu s bratom Marekom a bratrancom Róbertom Faithom. 
Byť súčasťou rodinnej kapely má podľa neho viac výhod než nevýhod. 



„Keďže sme rodina, musíme stáť pri sebe aj v tom zlom. Veď ako by sme sa inak stretávali na rodinných 
oslavách? Myslím, že spolu vychádzame dobre nielen rodinne, ale aj kamarátsky,“ hovorí 26-ročný Matúš. 

Viac k téme 
podcast 
25.06.19 
Kapela Sám Sebou posiela do rádií energickú letnú novinku. Čo o nej prezradil Matúš Fifik? 
Hudobnícka rodina 
Samozrejmosťou sú na rodinných stretnutiach vystúpenia kapely. „Pochádzame z hudobníckej rodiny, takže 

naši príbuzní si vyžadujú, aby sme spievali a hrali. Nám to problém nerobí, lebo sa radi zabávame.“ 
Sám sebou funguje už deväť rokov. Spevák prezradil, že sa u nich prestriedali aj iní hudobníci, ktorí nakoniec 

odišli, no gro v podobe trojice bratov/bratrancov ostalo rovnaké. K skupine patrí aj textár František Pavol, ktorý je 
starostom obce Jamník, odkiaľ chlapci pochádzajú. „Možno časom zložíme aj hymnu pre Jamník. Uvidíme.“ 

Rodinná kapela dvoch bratov a bratranca funguje už deväť rokov. Zľava Matúš Fifík, Marek Fifík, Róbert Faith. 
Foto: samsebou 

Slovenské Despacito 
Aktuálne majú na konte novú skladbu Mám ťa rád, s nádychom leta. „Pieseň má latinský rytmus. Ľudia ju 

často pripodobňujú k skladbe Despacito. Nám to ale nevadí, veď je dobrá.“ Potenciál pre hranosť v rádiách má 
teda vysoký. 

Vznikla na jar, keď už spevák Matúš cítil, že má svoje obľúbené ročné obdobie na dosah. „Milujem leto. Tak 
som chytil gitaru a začal som si hrať latinsko-americké rytmy. O pár minút bola hudba, ktorú som zahral textárovi 
Ferimu. Hneď ho oslovila a napísali sme text. Šli sme do štúdia, natočili sme klip a dali to vonku.“ 

S kamarátkou snúbenice 
Vo videoklipe vystupuje Matúš a textárova sestra, ktorá si zahrala spevákovu priateľku. „Od snúbenice som 

dostal povolenie dať do klipu len ju. Tak si tam zahrala Janka, Feriho sestra. Na ňu nežiarli, keďže sú kamarátky. 
Počas natáčania to bola veľká sranda, napriek tomu, že nerád točím, som radšej v pozícii ja muzikant.“ 

Video sa natáčalo v našom meste. „V texte sa spieva v Košiciach na námestí… podmienkou preto bolo 
nakrúcať to v Košiciach.“ 

Táto pieseň je predzvesťou nového albumu, z ktorého sú vydané už štyri single. Kapela ho plánuje vydať na 
svoje desiate výročie. Nasledovať bude aj turné. „Verím že bude veľkolepé.“ 

Sám Sebou 
Kapela Sám Sebou pochádza z Jamníka neďaleko Spišskej  Novej  Vsi . Vznikla vo februári 2010 a hneď 

začala so skladaním vlastných skladieb. Členmi sú v súčasnosti: Matúš Fifik, Róbert Faith a Marek Fifik. Kapela 
má na konte zatiaľ tri vlastné albumy. 

(samsebou.com) 
(DG, SZ) 
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42. Kde sú najlepšie pôrodnice? V Bratislavskom kra ji triumfuje súkromný 
Koch a Nemocnica Ružinov 

[18.07.2019; bratislavskenoviny.sk; (nc, tasr, rodinka.sk)] 

 
https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/55652-k de-su-najlepsie-porodnice-v-prvej-trojke-skoncila-
podla-odbornikov-aj-bratislavsky-ruzinov 

 
 

Pôrodnice boli hodnotené na základe rôznych kritérií jednak mamičkami a aj expertmi - odborníkmi. Mamičky 
nemocnice hodnotili na základe online dotazníka, ktorý od augusta minulého roka do konca mája tohto roka 
vyplnilo skoro tritisíc matiek. Na druhom mieste v rebríčku top 3 nemocnice podľa hodnotení expertov skončila na 
druhom mieste bratislavská Nemocnica Ružinov. 

Slovenské mamičky dostávajú najlepšiu starostlivosť v pôrodniciach v bratislavskej Gynekologicko-
pôrodníckej nemocnici Koch, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Nemocnici A. Leňa v 
Humennom a Univerzitnej nemocnici v Martine. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Health Policy Institute (HPI) v 
spolupráci s portálom Rodinka.sk, ktoré sú spojením hodnotenia rodičiek a expertov. 

Experti sa sústredili na rôzne kritériá jednotlivých pôrodníc pri čom ich rozdelili do štyroch kategórií (I, II, III, 
III+) podľa neonanatologickej starostlivosti, teda zohľadňujú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v 
jednotlivých zariadeniach. 

Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. Pýtali sa 
v nich na to, koľko majú cisárskych rezov a nástrihov alebo, aké majú vybavenie - technické či personálne. 

Čo je zaujímavý udaj - klesá počet cisárskych rezov. Ich počet sa znížil v našich pôrodniciach pod 30 percent. 
Aktuálne ani jedna pôrodnica nerobí viac cisárskych rezov ako prirodzených pôrodov. Čo je výrazný rozdiel a 
posun oproti minulosti, v minulých hodnoteniach totiž boli aj pôrodnice, ktoré robili viac ako 50 percent cisárskych 
rezov. „Je to oproti minulému roku obrovský úspech,“ povedala odborná garantka projektu Silvia Hnilicová. 
Pôrodnica v Petržalke na Antolskej mala 42,4 % cisárskych rezov, pre porovnanie najmenej cisárskych rezov 



mala Nemocnica v Partizánskom 14,6 %. Problémami stále zostávajú dlhá hospitalizácia po pôrode a neefektívny 
zber dát. 

Rebríček hodnotí pôrodnice podľa spokojnosti matiek, kde v dotazníkoch odpovedajú na 14 otázok, ale aj 
podľa expertných kritérií, pri ktorých poradie ovplyvňuje 14 kritérií, medzi nimi napríklad počet pôrodov, 
cisárskych rezov, perinatálna úmrtnosť či možnosť vybrať si pri pôrode polohu. Výsledky prieskumu ukázali, že 
ženy boli najviac spokojné s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, odbornosťou zdravotného personálu 
a vybavením pôrodného traktu. Najviac im chýbala podpora skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom, podpora 
dojčenia a ochota personálu reagovať na ich individuálne potreby. 

Čo sa týka počtu pôrodov, jednotlivé pôrodnice sa výrazne líšia. Najmenej pôrodov bolo v Revúcej – 242, 
najviac v bratislavskej Petržalke na Antolskej až 3239 pôrodov. 

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertov: 
Bratislavský kraj: Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov 
Banskobystrický kraj: Nemocnica Brezno 
Košický kraj: Nemocnica Košice – Šaca 
Nitriansky kraj: Nemocnica Levice 
Prešovský kraj: Nemocnica Humenné 
Trenčiansky kraj: Fakultná nemocnica Trenčín 
Trnavský kraj: Nemocnica Dunajská Streda 
Žilinský kraj: Univerzitná nemocnica v Martine 
Top tri nemocnice podľa expertov: 
Fakultná nemocnica Trenčín 
Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov 
Nemocnica A. Leňa Humenné 
Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa mamičiek: 
Bratislavský kraj: Sanatórium Koch 
Banskobystrický kraj: Nemocnica Brezno 
Košický kraj: Nemocnica Spišská  Nová  Ves 
Nitriansky kraj: Nemocnica Topoľčany 
Prešovský kraj: Nemocnica Svidník 
Trenčiansky kraj: Nemocnica Považská Bystrica 
Trnavský kraj: Nemocnica Skalica 
Žilinský kraj: Fakultná nemocnica v Žiline 
Top tri pôrodnice podľa hodnotenia mamičiek: 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Nemocnica s poliklinikou Spišská  Nová  Ves 
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
Cieľom projektu je podľa organizátorov pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia vylepšovať svoje 

služby a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Vyhodnocuje sa spätná väzba mamičiek a tiež odborné pohľady 
expertov. 

(nc, tasr, rodinka.sk) 
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43. Vieme, ktoré sú najlpešie pôrodnice na Slovensk u 
[18.07.2019; kosicednes.sk; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/vieme-ktore-su-najle psie-porodnice-na-slovensku/ 

 
 

AKTUALIZOVANÉ 
Slovenské mamičky dostávajú najlepšiu starostlivosť v pôrodniciach v bratislavskej Gynekologicko-

pôrodníckej nemocnici Koch, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Nemocnici A. Leňa v 
Humennom a Univerzitnej nemocnici v Martine. 

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom Rodinka.sk, ktoré sú 
spojením hodnotenia rodičiek a expertov. 

Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. „Vidíme 
trend v znižovaní počtu cisárskych rezov,“ zhodnotila odborná garantka Silvia Hnilicová. V prieskume 
zaznamenali tiež presun rodičiek do lepšie hodnotených nemocníc. Problémami stále zostávajú dlhá 
hospitalizácia po pôrode a neefektívny zber dát. 

Top trojka 
V samostatnom hodnotení mamičiek najlepšie uspela Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. „Kladieme 

veľký dôraz okrem odbornosti aj na komunikatívnosť a bližšiu spätosť medzi personálom a našimi mamičkami,“ 
priblížil žilinský primár Martin Sudek. 



K úspechu v prieskume podľa neho prispela aj obnova priestorov oddelenia i pôrodných sál. Do top trojky sa 
dostala aj Nemocnica s poliklinikou v Spišskej  Novej  Vsi  a Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici. 
Prostredníctvom dotazníkov hlasovalo 2839 matiek. 

Spokojné mamičky 
Výsledky prieskumu ukázali, že ženy boli najviac spokojné s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, 

odbornosťou zdravotného personálu a vybavením pôrodného traktu. Najviac im chýbala podpora skorého 
kontaktu medzi matkou a dieťaťom, podpora dojčenia a ochota personálu reagovať na ich individuálne potreby. 

Prvenstvo v hodnotení expertov obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Podľa primára gynekologicko-
pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka od minulého roka zvýšili počet lekárov, naďalej poskytujú pacientkam 
psychologické poradenstvo a cieľavedome pracujú na komunikácii s neonatológiou. „Umožnili sme bonding pri 
cisárskom reze a snažíme sa získať titul baby - friendly hospital, respektíve mother - friendly hospital,“ opísal 
ďalšie výzvy. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov a Nemocnica A. Leňa 
v Humennom. 

Cieľom projektu je podľa organizátorov pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia vylepšovať svoje 
služby a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Vyhodnocuje sa spätná väzba mamičiek a tiež odborné pohľady 
expertov. 

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia 
Kraj :: Pôrodnica :: Hodnotenie 
1. BA :: Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov :: 88,2 
2. BB :: NsP Brezno :: 76,3 
3. KE :: Nemocnica Košice – Šaca :: 75,2 
4. NR :: NsP Levice :: 70,1 
5. PO :: Nemocnica A. Leňa Humenné :: 85,5 
6. TN :: Fakultná nemocnica Trenčín :: 88,6 
7. TT :: NsP Dunajská Streda :: 74,8 
8. ZA :: Univerzitná nemocnica Martin :: 81,1 

[Späť na obsah] 
 
 

44. Zverejnili rebrí ček pôrodníc na Slovensku. Najlepšie sú v Bratislave  a 
Liptovskom Mikuláši 

[18.07.2019; tyzden.sk; .redakcia .slovensko] 

 
https://www.tyzden.sk/politika/57063/zverejnili-reb ricek-porodnic-na-slovensku-najlepsie-su-v-bratisla ve-
a-liptovskom-mikulasi/ 

 
 

Rebríček zostavovali na základe referencií rodičiek a expertného hodnotenia. 
Slovenské mamičky dostávajú najlepšiu starostlivosť v pôrodniciach v bratislavskej Gynekologicko-

pôrodníckej nemocnici Koch, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Nemocnici A. Leňa v 
Humennom a Univerzitnej nemocnici v Martine. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Health Policy Institute (HPI) v 
spolupráci s portálom Rodinka.sk, ktoré sú spojením hodnotenia rodičiek a expertov. 

Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. „Vidíme 
trend v znižovaní počtu cisárskych rezov,“ zhodnotila odborná garantka Silvia Hnilicová. V prieskume 
zaznamenali tiež presun rodičiek do lepšie hodnotených nemocníc. Problémami stále zostávajú dlhá 
hospitalizácia po pôrode a neefektívny zber dát. 

V samostatnom hodnotení mamičiek najlepšie uspela Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. „Kladieme 
veľký dôraz okrem odbornosti aj na komunikatívnosť a bližšiu spätosť medzi personálom a našimi mamičkami,“ 
priblížil žilinský primár Martin Sudek. K úspechu v prieskume podľa neho prispela aj obnova priestorov oddelenia i 
pôrodných sál. Do top trojky sa dostala aj Nemocnica s poliklinikou v Spišskej  Novej  Vsi  a Nemocnica s 
poliklinikou v Považskej Bystrici. Prostredníctvom dotazníkov hlasovalo 2839 matiek. 

Výsledky prieskumu ukázali, že ženy boli najviac spokojné s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, 
odbornosťou zdravotného personálu a vybavením pôrodného traktu. Najviac im chýbala podpora skorého 
kontaktu medzi matkou a dieťaťom, podpora dojčenia a ochota personálu reagovať na ich individuálne potreby. 

Prvenstvo v hodnotení expertov obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Podľa primára gynekologicko-
pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka od minulého roka zvýšili počet lekárov, naďalej poskytujú pacientkam 
psychologické poradenstvo a cieľavedome pracujú na komunikácii s neonatológiou. „Umožnili sme bonding pri 
cisárskom reze a snažíme sa získať titul baby - friendly hospital, respektíve mother - friendly hospital,“ opísal 
ďalšie výzvy. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov a Nemocnica A. Leňa 
v Humennom. 

Cieľom projektu je podľa organizátorov pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia vylepšovať svoje 
služby a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Vyhodnocuje sa spätná väzba mamičiek a tiež odborné pohľady 
expertov. 

[Späť na obsah] 



 
 

45. Vieme, ktoré sú najlepšie pôrodnice na Slovensk u 
[18.07.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/vieme-ktore-su-najle psie-porodnice-na-slovensku/ 

 
 

ilustračná foto: pexels 
AKTUALIZOVANÉ 
Slovenské mamičky dostávajú najlepšiu starostlivosť v pôrodniciach v bratislavskej Gynekologicko-

pôrodníckej nemocnici Koch, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Nemocnici A. Leňa v 
Humennom a Univerzitnej nemocnici v Martine. 

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom Rodinka.sk, ktoré sú 
spojením hodnotenia rodičiek a expertov. 

Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc. „Vidíme 
trend v znižovaní počtu cisárskych rezov,“ zhodnotila odborná garantka Silvia Hnilicová. V prieskume 
zaznamenali tiež presun rodičiek do lepšie hodnotených nemocníc. Problémami stále zostávajú dlhá 
hospitalizácia po pôrode a neefektívny zber dát. 

Top trojka 
V samostatnom hodnotení mamičiek najlepšie uspela Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline. „Kladieme 

veľký dôraz okrem odbornosti aj na komunikatívnosť a bližšiu spätosť medzi personálom a našimi mamičkami,“ 
priblížil žilinský primár Martin Sudek. 

K úspechu v prieskume podľa neho prispela aj obnova priestorov oddelenia i pôrodných sál. Do top trojky sa 
dostala aj Nemocnica s poliklinikou v Spišskej  Novej  Vsi  a Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici. 
Prostredníctvom dotazníkov hlasovalo 2839 matiek. 

Spokojné mamičky 
Výsledky prieskumu ukázali, že ženy boli najviac spokojné s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, 

odbornosťou zdravotného personálu a vybavením pôrodného traktu. Najviac im chýbala podpora skorého 
kontaktu medzi matkou a dieťaťom, podpora dojčenia a ochota personálu reagovať na ich individuálne potreby. 

Prvenstvo v hodnotení expertov obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Podľa primára gynekologicko-
pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka od minulého roka zvýšili počet lekárov, naďalej poskytujú pacientkam 
psychologické poradenstvo a cieľavedome pracujú na komunikácii s neonatológiou. „Umožnili sme bonding pri 
cisárskom reze a snažíme sa získať titul baby - friendly hospital, respektíve mother - friendly hospital,“ opísal 
ďalšie výzvy. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov a Nemocnica A. Leňa 
v Humennom. 

Cieľom projektu je podľa organizátorov pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia vylepšovať svoje 
služby a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Vyhodnocuje sa spätná väzba mamičiek a tiež odborné pohľady 
expertov. 

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia 
Kraj :: Pôrodnica :: Hodnotenie 
1. BA :: Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov :: 88,2 
2. BB :: NsP Brezno :: 76,3 
3. KE :: Nemocnica Košice – Šaca :: 75,2 
4. NR :: NsP Levice :: 70,1 
5. PO :: Nemocnica A. Leňa Humenné :: 85,5 
6. TN :: Fakultná nemocnica Trenčín :: 88,6 
7. TT :: NsP Dunajská Streda :: 74,8 
8. ZA :: Univerzitná nemocnica Martin :: 81,1 
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