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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Aj Gemer a Spiš sú bohaté. Na poklady gotiky 
[31.07.2019; Sme; Potulky po Slovensku; s. 8; Michaela Pástorová] 

 
 

Medzi pamiatky Gotickej cesty patrí aj Spišský hrad či kaštieľ v Betliari 
Najväčší slovenský kostol Dóm sv. Alžbety v  Košiciach je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. 

Architektonická pestrosť na Slovensku je najviditeľnejšia na hradných areáloch, ktoré patria k najpopulárnejším 
pamiatkam. Už menej turistov však vie, že gotické umenie v  podobe oltárov a  tabuľových malieb dosiahlo na 
Slovensku vrcholnú európsku úroveň a rozsahom zachovaných predmetov patrí k  najhodnotnejším v Európe. 
Košický región tvorí východnú hranicu gotickej architektúry. Najväčší slovenský kostol Dóm sv. Alžbety 
v Košiciach je zároveň najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Jeho hlavný oltár, rovnako ako severný 
kamenný portál, patria k najcennejším umeleckým dielam svojich čias. 

Za gotikou radšej autom 
Katedrála však nie je jediným reprezentantom gotiky, ktorý má na Slovensku špecifické postavenie. Počas 

stredoveku bola Európa rozdelená na dve časti. Západný svet spadal pod správu rímskokatolíckej cirkvi, územia 
východne od Košíc spadali pod vplyv Byzantskej ríše. Košický región tak tvorí hranicu pre gotické pamiatky a  
zároveň je hranicou medzi stredovekým východným a západným svetom. „Výnimočnosť gotiky na Slovensku je v  
počte zachovaných umeleckých diel, krídlových oltárov, sochárskeho umenia aj architektúry,“ vysvetľuje historik 
umenia Peter Kresánek. Východné Slovensko ponúka turistom spojenie niektorých zaujímavých gotických 
pamiatok Gotickú cestu. Bola vytvorená ako prvá tematicko-poznávacia cesta na Slovensku. Turistický okruh 
spája najzaujímavejšie a najcennejšie poklady regiónov Spiš a Gemer. Hnedo-biele značky so znakom v tvare 
gotickej klenby ukazujú cestu k  jednotlivým pamiatkam. Hrady a zámky slúžia ako múzeá, majú pravidelné 
otváracie hodiny s  profesionálnym výkladom. Katedrály a kostoly sú pre verejnosť otvorené počas omší a  
obradov. Návšteva sa dá zariadiť cez miestne turistické centrá, avšak odporúča sa rezervovať si prehliadku 
vopred. Na prepravu medzi jednotlivými pamiatkami je najvýhodnejšie použiť auto, keďže verejná doprava je 
obmedzená a komplikovaná. „Hlavné námestie v  Rožňave je najstaršie a  najväčšie stredoveké námestie so 
štvorcovým pôdorysom na Slovensku,“ hovorí turistický sprievodca Štefan Kesi. Najvýznamnejšou pamiatkou 
Rožňavy je biskupská Katedrála Nanebovzatia Panny Márie nachádzajúca sa v  severozápadnom rohu námestia. 
Spredu kostol vyzerá ako jedna konštrukcia s vežou, avšak pri pohľade zboku je viditeľné, že kostol a  veža so 
zvonicou stoja samostatne. Interiér gotického kostola je plný malieb. Najvýznamnejšou je tabuľová maľba svätej 
Anny Samotretej, nazývaná Metercia z  roku 1513. Zobrazuje tri sväté osoby, ale zaujímavejšie je pozadie na 
obraze. Nie je zlaté ako na iných dielach z tohto obdobia, ale zobrazuje banské výjavy z rôznych miest v okolí 
Rožňavy. „Je to najstaršie vyobrazenie dobového baníctva,“ zdôrazňuje Kesi. „Tento obraz bol vystavený na 
mnohých medzinárodných výstavách a  priťahuje zahraničných turistov,“ dodáva. 

Tri kostoly s freskami 
Mnohé ďalšie kostoly v okolí Rožňavy reprezentujú výnimočnosť slovenskej gotiky s  kvalitou dosahujúcou 

európsku úroveň. „Na území zopár kilometrov sa nachádzajú tri stredoveké kostoly s  jednými z  najhodnotnejších 
freskových výzdob na Slovensku,“ vysvetľuje historik Štefan Podolinský. Dodáva, že okrem kostolov v Štítniku, 
Koceľovciach a Ochtinej je ďalší ranogotický v Roštári. Štítnik slúži ako príklad prepojenia medzi nemeckými 
predkami, baníctvom a  gotickou architektúrou. Bol založený v  13. storočí ako banícka osada. Evanjelický kostol 
predstavuje masívnu stavbu, ktorá dominuje obci aj celému okoliu. Nástenné maľby vytvorené prevažne 
talianskou freskovou technikou pôvodne pokrývali všetky vnútorné steny kostola. Boli vytvorené postupne počas 
minimálne troch rôznych období a  zobrazujú náboženské výjavy zo života Ježiša, Apokalypsu a  sv. Barboru – 
patrónku baníkov. Severozápadne od Košíc sa nachádza Spišská  Nová  Ves – centrum regiónu Spiš. 
Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie je viditeľný už z diaľky, a to vďaka svojej 87 metrov vysokej 
neogotickej veži. Táto najvyššia kostolná veža na Slovensku je prístupná pre verejnosť. Má sedem hodinových 
ciferníkov, ktoré poháňa jediný hodinový stroj. V kostole sa nachádza aj bronzová krstiteľnica z  roku 1549, ktorej 
časť pripisujú prvej gotickej zvonolejárskej dielni na Spiši založenej Majstrom Konrádom. Pôvodný gotický hlavný 
oltár bol v  roku 1621 nahradený iným, renesančným. Ďalšie turisticky zaujímavé miesta na dolnom Spiši sú 
napríklad kostolíky v  Odoríne (románsko-gotická stavba s  reprezentatívnym portálom), Chrasti nad Hornádom 
(unikátna rotunda s pôvodne štyrmi apsidami), Vítkovciach (ranogotická stavba s freskami) alebo v Žehre. Medzi 
pamiatky Gotickej cesty patria aj známe miesta ako Spišský hrad, hrad Krásna Hôrka a či kaštieľ v Betliari. 
Michaela Pástorová 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Spánok tínedžera 
[31.07.2019; Život; Odborníci radia; s. 51; redakcia] 

 
 

Koľko spánku potrebuje 14-ročný tínedžer? Moja dcéra spí len šesť hodín denne, mne sa to zdá málo. Potom 
však spí cez deň. 

Ivan 
Spánok je veľmi dôležitý, najmä pre vyvíjajúci sa mladý organizmus. Bežne sa udáva pre vekovú kategóriu 13 

až 18 rokov jeho optimálna dĺžka 8 až 10 hodín. Medzi ľuďmi sú však rozdiely a niekomu na bežné fungovanie 
postačí tých hodín výrazne menej. Keďže vaša dcéra nočný spánkový deficit dospáva cez deň, predpokladám, že 
je to u nej skôr o nastavení režimu, nie o nižšej potrebe. Dôležitú úlohu v nastavení režimu majú rodičia, je 
vhodné ustriehnuť, aby pred spaním dieťa nepoužívalo elektronické zariadenia. Nedostatok spánku môže 
spôsobiť u mladých ľudí ťažkosti so sústredením, s ovládaním negatívnych emócií, je u nich vyššie riziko 
sebapoškodzovania, depresie, dokonca až samovražedných úvah, je dokázané spojenie s vyšším výskytom 
vysokého krvného tlaku, obezity a cukrovky. 

MUDr. Radmila Vaicová, oddelenie pediatrie nemocnice Svet zdravia Spišská  Nová  Ves. 
— 
Svoje otázky posielajte na e-mailovú adresu odbornici@zivot.sk alebo nám píšte na poštovú adresu ŽIVOT, 

Bajkalská 19B ROSUM 832 15 Bratislava 3 heslo Odborníci radia 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Pondelkové búrky na východe zaprí činili výpadky elektriny 
[31.07.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; TASR;ANA NOVOTNÁ;JAROSLAV VRÁBEĽ;MARTIN BELEJ] 

 
 

PROBLÉMY SPÔSOBILI SILNÉ NÁRAZY VETRA 
V oblasti Slanských vrchov sa sformovala supercela, ktorá postúpila do oblasti Košíc a neskôr na južný 

Gemer. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pondelkové popoludňajšie a podvečerné búrky na východnom Slovensku opäť 

zamestnali hasičov. Zrážky tentoraz prišli najmä od východu, čiastočne od severu a postupne sa stáčali smerom 
na juhozápad. Miestami spadli výrazné úhrny prívalových zrážok, v niektorých lokalitách zaznamenali aj 
krupobitie, ktoré však zďaleka nemalo ničivé parametre búrok z predchádzajúcich týždňov. Väčšie problémy 
spôsobili silné nárazy vetra. Podľa portálu imeteo.sk sa popoludní v oblasti Slanských vrchov sformovala 
supercela, ktorá postúpila do oblasti Košíc a neskôr na južný Gemer. 

Hasiči mali opäť prácu 
Po nedeľnom náročnom večere museli aj v pondelok vyraziť opäť do terénu hasiči. V Prešovskom kraji do 20. 

hodiny zasahovali pri 23 udalostiach, súvisiacich s búrkami, v Košickom kraji pomáhali na 18 miestach. Hasiči 
zasahovali medzi Bohdanovcami a Nižným Čajom v okrese Košice-okolie. Tu počas silnej búrky spadol 
telekomunikačný stĺp a jeho strhnuté vedenie čiastočne zablokovalo cestu. Spadnuté alebo polámané stromy 
úplne alebo čiastočne zahatali cestu aj za Malou Idou v smere do Šemše (okres Košiceokolie) alebo medzi 
Kecerovcami a Boliarovom v tom istom okrese. Rovnaký problém bol večer aj na Kostolianskej ceste v Košiciach 
pred kameňolomom. Silný vietor vyvrátil aj provizórny plechový plot na parkovisku pri supermarkete Lidl na 
Sídlisku Ťahanovce v Košiciach. Náraz vetra zlomil aj statný strom pri kostole v centre Smižian (okres Spišská  
Nová  Ves). Vetru neodolal ani mohutný ihličnatý strom na železničnej stanici v Margecanoch, ktorý spadol na 
obytnú budovu v rámci stanice. V Prešovskom kraji hasiči vyrazili k spadnutým stromom na ceste medzi 
Drienovom a Petrovanmi (okres Prešov). Podobne to bolo aj medzi Brestovom a Humenným. Spadnutý strom 
zahatal aj železničnú ozubnicovú trať z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso. 

Rozsiahle výpadky elektriny 
Výpadky elektriny zaznamenali podvečer počas búrok vo viacerých obciach a mestách východného 

Slovenska. Podľa portálu imeteo.sk boli napríklad v Harichovciach, časti Rožňavy, Smižanoch, Spišskej Novej 
Vsi, Spišskom Štvrtku, Čingove, Haniske, Kendiciach, Vyšnom Opátskom, Nižnej Hutke, Sadoch nad Torysou či v 
Novej Ľubovni. Poruchy v dodávke evidovali aj na niektorých uliciach v Košiciach a v Prešove. Výpadky v 
distribúcii elektriny v niekoľkých tisíckach odberných miest na východnom Slovensku v pondelok potvrdila aj 
Andrea Forbergerová za Východoslovenskú distribučnú, a. s. (VSD). Podľa jej slov približne okolo 20.30 h zostalo 
nezásobených ešte 790 odberných miest. „Silná búrka s bleskami pováľala stromy na elektrické vedenia a 
potrhala vodiče. Najväčšie výpadky sme zaznamenali v Petrovanoch, Bidovciach, Ďurďošíku, Malej Ide, 
Čečejovciach, Letanovciach a Novej Ľubovni," spresnila. Ako doplnila, okamžite vyrazili do terénu pohotovostné 
zložky VSD a odstraňovali poruchy vplyvom extrémneho počasia priebežne. TASR, ANNA NOVOTNÁ, 
JAROSLAV VRÁBEĽ, MARTIN BELEJ 



[Späť na obsah] 
 
 

4. Raj na druhú 
[31.07.2019; Život; TAK SI TU ŽIJEME; s. 18,19,20,21,22,23; PETER LIČÁK] 

 
 

Z LIETADLA MÔŽETE VYSTÚPIŤ ROVNO NA TURISTICKÝ CHODNÍK 
SLOVENSKÝ RAJ. Čarokrásny kraj tiesňav, roklín, jaskýň, romantických výhľadov, kde ešte aj dnes dodáva 

silu vodopádom krištáľovo čistá voda, netvorí len príroda, ale aj ľudia, ktorí sa každý deň starajú o to, aby sa tu 
turisti cítili naozaj ako v raji. Niekedy je to ťažšie, ako vyliezť kolmou stenou na Tomášovský výhľad. 

Históriu tohto územia, pôsobenie prvých spišských turistov, odvážne sa púšťajúcich do nepriechodných roklín 
zovretých vysokými skalnými stenami, i dejiny turistických, horolezeckých a ochranárskych spolkov, ktoré na 
území Slovenského raja zanechali výrazne stopy, mapuje celý život amatérsky regionálny historik Ján Petrík (69) 
zo Spišskej  Novej  Vsi , vstupnej brány do severných častí tohto až omamne nádherného kúta spišskej krajiny. 
„Tému, ktorú som sám pre seba nazval udalosti-roky-ľudia v Slovenskom raji, sledujem od detských rokov. Teda 
od čias, keď ma začali brávať do Slovenského raja moji rodičia. Slovenský raj mi tak učaroval, že som v ňom 
napokon zanechal veľký kus svojho srdca i života. Vždy ma zamrzelo, keď sa mi dostal do rúk nejaký propagačný 
prospekt, že dejiny tohto horského celku sú načrtnuté len tak ledabolo, v skratke, takmer vôbec sa nespomínajú 
ľudia, ktorí boli a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Zlú skúsenosť mám aj z vyučovania zemepisu a dejepisu na 
základných školách. Moje dve deti, ktoré chodili do základnej školy v Spišskej  Novej  Vsi , sa o Slovenskom raji, 
ktorý leží za humnami škôl, neučili nič. Musel som to s nimi zvládnuť sám, ale pýtam sa, má každé dieťa takú 
možnosť?“ zamýšľa sa dlhoročný dobrovoľný člen horskej služby v Slovenskom raji Ján Petrík. 

Výstižné pomenovanie 
Prvé opisy územia dnešného Národného parku Slovenský raj boli zaznamenané až v rokoch 19. storočia. 

Podľa Jána Petríka výnimku tvorí kronika kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku. Pravda, tieto riadky v kláštornej 
kronike sa viac venujú hospodárskemu využívaniu tohto územia ako opisu jeho krás. Existujú dve verzie genézy 
jeho pomenovania. Ta kartuziánska tvrdí, že názov Slovenský raj nám zanechali kartuziánski mnísi, ktorí sa na 
Skale útočiska na dnešnom Kláštorisku usadili v roku 1299. V ich kronike sa toto územie spomína pod latinským 
názvom paradius, čo v preklade znamená raj. Druhá verzia sa prikláňa k tomu, že pomenovanie Slovenský raj sa 
objavilo až v roku 1921 v časopise Krásy Slovenska. Je viac ako pravdepodobné,že názov Slovenský raj 
pochádza od študentov združených v Sládkovičovom samovzdelávacom krúžku pri Výchovnom ústave chlapcov 
zamestnancov Košicko-bohumínskej železnice v Spišskej  Novej  Vsi , ktorých národne vzdelával riaditeľ tohto 
ústavu, zanietený turista, horolezec a lyžiar Gustáv Nedobrý. Nech už má pravda akúkoľvek podobu, výstižnejšie 
pomenovanie toto horstvo dostať nemohlo. „Miestne geografické názvy a archeologický prieskum Slovenského 
raja nám potvrdzujú už v stredovekých prameňoch, že pôvodné osídlenie tohto územia bolo slovenské. Svedčia o 
tom názvy roklín, vrchov, dolín, potokov aj dedín. Piecky, Sokolia dolina, Malý a Veľký Sokol, Kyseľ, Zadná diera, 
Stratená, Biele vody, Biely potok, Havrania skala, Matka Božia. Známa nemecká kolonizácia prišla na Spiš vo 
výraznej miere až v 13. storočí, keď bolo tatárskym vpádom silne preriedené obyvateľstvo a riedko osídlenú 
krajinu osídľoval uhorský kráľ Belo IV. kolonistami pozvanými z Nemecka. Aj nemecká kolonizácia nám 
zanechala pomenovania niektorých lokalít: Blaumont, Glac, Rittenberg…“ načrel do inej kapitoly Slovenského raja 
Ján Petrík. 

Nepoučiteľní turisti 
Akurát pred mesiacom to bolo 31 rokov, čo vtedajší náčelník horskej služby v Slovenskom raji Silvo Višňovský 

prijal v jej chate pod Soviou skalou na Čingove za nového člena neveľkého kolektívu tamojších horských 
záchranárov mladého horolezca Ivana Krajčíra. Rodák zo Spišskej  Novej  Vsi  mal lezenie po skalách 
zakódované v DNA. Hoci bol mladý, nebol to v horách žiadny zelenáč, k horolezectvu ho nasmeroval otec, ktorý 
bol členom československého horolezeckého reprezentačného tímu. „Mal som 15 rokov, keď sa mi prvý raz 
podarilo vyliezť kolmou skalnou stenou hore na Tomášovský výhľad, nepochybne najkrajšiu vyhliadku 
Slovenského raja. Ako chlapec som mal rád aj lezenie po travertínových skalách Dreveníka v susedstve 
Spišského hradu. Keď som na týchto skalách nabral viac rutiny i odvahy, stali sa pre mňa veľkou výzvou 
tatranské vrcholy. Po prijatí do horskej služby som popri pomoci turistom, ktorí sa ocitli v núdzi či dokonca v 
ohrození života, veľa času trávil s Karolom Dzúrikom a Jožom Bútorom pri značkovaní turistických chodníkov. 
Žiaľ, pri tejto spomienke musím konštatovať, že vtedy boli všetky turistické chodníky, mostíky, lanové lávky v 
prielome Hornádu, stúpačky či rebríky v roklinách v oveľa lepšom stave ako dnes. Značkovanie chodníkov bola 
celkom príjemná robota, každý rok sme obnovili turistické značenie na 80 kilometroch turistických trás križujúcich 
Slovenský raj,“ zaspomínal si na svoje začiatky v Horskej záchrannej službe Slovenský raj jej náčelník Ivan 
Krajčír (54). Tak ako má každý herec svoju vysnívanú rolu, tak svoje vysnívané štíty mávajú aj horolezci. Pre 
Ivana Krajčíra to boli najznámejšie alpské vrcholy Matterhorn a Mount Blanc. Z tohto druhého dokonca s 
kamarátom Emom Sekelským lyžoval. Na svojom horolezeckom konte má aj obidva vrcholy sopečného Elbrusu 
na Kaukaze aj v našich končinách málo známe vrcholy peruánskych Kordiller. „Poviem vám, keď som sa dostal 
na vrchol Matterhornu, tlačili sa mi do očí slzy, aj som si odtiaľ doniesol taký dvojkilogramový kameň. Je to 
skrátka úžasný pocit, ktorý sa slovami nedá opísať, to treba zažiť. Práve vďaka takým zážitkom a spomienkam sa 
považujem za šťastného človeka. To je tak, auto vám môžu ukradnúť, chata môže vyhorieť, byt môže zničiť 
výbuch plynu, ale spomienky a pekné zážitky človeku neukradne nikto okrem alzheimera…“ zafilozofoval si Ivan 



Krajčír. Akože inak, reč sa zvrtla aj na turistov, s ktorými členovia Horskej záchrannej služby prichádzajú do styku 
najmä v exponovaných, najrizikovejších lokalitách. A tých je v Slovenskom raji tiež neúrekom. „Za tie roky, čo 
som prežil medzi horskými záchranármi, či už tu v Slovenskom raji, alebo v školiacom stredisku Horskej 
záchrannej služby na Táloch, sa turisti vôbec nezmenili, a ak, tak len k horšiemu. Poviem to otvorene, na plné 
ústa: sú rovnako blázniví a nezodpovední ako bývali kedysi. Dnes ani vtedy, keď som začínal v horskej službe, 
nie je nič výnimočné, keď sa na rebríky v tiesňavách vyberú turistky v sandáloch, či dokonca na vysokých 
opätkoch. Turisti veľmi riskujú aj vtedy, keď sa na túry vyberajú neskoro, niektorí dokonca podvečer, zastihne ich 
búrka, lejak, tma, treba ich hľadať, niekedy nemajú ani šajn o tom, kde vlastne sú,“ hnevá náčelníka horských 
záchranárov, ktorý má certifikát horského vodcu s oprávnením sprevádzať klientov v hociktorých horách vo svete. 

Dobrá rada je hodná zlata 
Svoj život so Slovenským rajom nerozlučne spojil aj Laco Cvengroš (38). Nečudo, veď vyrástol v Spišských 

Tomášovciach, na polceste medzi turistickými strediskami Čingov a Podlesok. Z rodičovského domu to mal po 
lúke nad dedinou na Tomášovský výhľad slabú polhodinu. K lezeniu po skalách ho dostali Ján a Marek 
Knuteľovci, bratia, ktorým srdce tiež bije len pre Slovenský raj. „Najviac času som tu strávil v rokline Kyseľ, ktorú v 
júli 1976 zdevastoval veľký požiar. Je naozaj mojou srdcovou záležitosťou, preto keď ma oslovil bývalý dlhoročný 
člen horskej služby Karol Dzurik, či by som mu nepomohol vybudovať v Kyseli feratu, nezaváhal som ani minútu. 
Ako ukazuje záujem turistov o túto roklinu, bol to naozaj výborný nápad, ľudia si feratu užívajú, veď po požiari 
bola 40 rokov neprístupná. Dva mesiace sme v nej boli vo štvorici každý boží deň, pri osadzovaní oceľových 
stúpačiek a zabezpečovacích lán sme viseli na horolezeckých lanách, v rukách ťažké vŕtačky, robili sme za 
každého počasia. Bola to pre nás horolezcov taká parádna robotička, horšie to bolo s tým, že každý kus železa 
sme museli vyniesť do Kyseľa na vlastných chrbtoch. Ale tá námaha za to stála, keby sa čas nejakým zázrakom 
dal vrátiť späť, išiel by som do toho znovu,“ vraví Laco Cvengroš. S feratou v Kyseli má do činenia stále, v malej 
chatke pri čingovskom parkovisku požičiava turistom feratové súpravy. Popritom má na Čingove na starosti 
turistickú chatu pre 16 ľudí. Jej hostia oceňujú, že jej šéfuje skúsený horolezec, bývalý horský záchranár, ktorý im 
vie poradiť pri výbere túry. Lebo aj v týchto horách platí, že dobrá rada je hodná zlata. 

Treba vidieť za roh 
S turistickým ruchom je v okolí známeho strediska Podlesok úzko spätá rodina Labudovcov. Hlava rodiny, 

inžinier dopravných stavieb Štefan Labuda (62) sa síce narodil v Levoči, ale od roku 1961 žije v Hrabušiciach. Aj 
on zdedil lásku k Slovenskému raju po otcovi, ktorý bol hlavným inžinierom jedného z lesných závodov na 
hornatom Spiši. A mama bola zo známej rodiny Zamkovských, ktorá v roku 1943 postavila v ústí Malej Studenej 
doliny vo Vysokých Tatrách horskú chatu, dnes nesúcu meno svojho zakladateľa. Labudovci ponúkajú turistom 
naozaj pestrú paletu služieb. „Robíme všetko pre to, aby tu bol pre návštevníkov raj na druhú. Začali sme v 
kempingu Podlesok s malým bufetom v drevenej búdke, v lete sme denne načapovali aj šesť súdkov piva. Ale 
turisti nás stále bombardovali otázkami, či nemáme niečo aj pod zub, tak sme po čase otvorili pri kempingu aj 
reštauráciu, ktorú vedie manželka s dcérou Lenkou. A priamo v Hrabušiciach má synova manželka Zuzana pod 
palcom jazdeckú školu s tuctom koní. Pri Podlesku ponúkame turistom ubytovanie v rodinnom penzióne Malý 
majer, jeho súčasťou je aj 900 metrov dlhá trávnatá pristávacia dráha pre malé lietadlá. Je na vzdušnej trase 
spájajúcej sever Európy s Balkánom, o 10 rokov bude celkom bežné lietať na dovolenky či víkendy vlastnými 
ľahkými lietadlami, a my sme na túto situáciu pripravení už dnes. Lebo to je tak, kto chce úspešne podnikať v 
turistickom ruchu, musí vidieť ďalej ako za roh…“ nazdáva sa Ing. Štefan Labuda. Hoci sa Labudovci obracajú vo 
svojej firme od skorého rána do neskorého večera, neraz aj dlhšie, vravia, že podnikanie v turistickom ruchu je na 
Slovensku veľmi rizikové. Príde chladné, dáždivé leto a počet turistov sa aj v Slovenskom raji zníži o polovicu, 
také roky bývajú kruté, žije sa len z úspor. Navyše sezóna trvá v týchto končinách maximálne 4 mesiace, mimo 
sezóny sú turisti v okolí Podlesku veľkou vzácnosťou. „Prvých desať rokov je to podnikanie bez zisku, zarobené 
peniaze treba neustále točiť dookola, bez výdrže to človek rýchlo vzdá, ale našťastie to nie je príbeh našej 
rodiny,“ konštatuje Štefan Labuda. Prvé opatrné kroky v podnikaní v turistickom ruchu má za sebou Miroslav 
Verčimák (53) zo Spišskej  Novej  Vsi . Dvadsať rokov montoval plastové okná, po operácii kolená sa musel 
poobzerať po niečom inom. „Pred troma rokmi sa mi podarilo kúpiť v Hrabušickej píle, v niekdajšej 
drevorubačskej osade v atraktívnom údolí Veľkej Bielej vody rekreačný dom, ktorý mi splnil môj dávny sen. Mám 
veľa rodiny i kamarátov, ktorí tu začali radi chodievať nielen na víkendy, ale aj na dovolenky. A moji kamaráti 
majú kamarátov, ktorí tiež zatúžili prežiť pekné chvíle v tejto osade, za ktorou je ústie známej tiesňavy Piecky. Z 
Česka prišla jedna rodina, druhá, tretia a už sa to nezastavilo. Odtiaľ majú dovolenkári 20 kilometrov k priehrade 
na Dedinkách, k Dobšinskej ľadovej jaskyni, o polovicu bližšie je na termálne kúpalisko vo Vrbove, za polhodinku 
sú v objatí Vysokých Tatier. Bolo by hriechom, keby víkendový dom našej rodiny nevyužívali aj turisti, ktorí sa 
dobre cítia práve v Slovenskom raji,“ povedal pre Život Miroslav Verčimák. 

— 
Anketa: 
Erika Knižková (18) 
Som študentka strednej školy, na Čingove cez prázdniny mesiac brigádujem pri požičiavaní bezpečnostných 

súprav na feratu v rokline Kyseľ. Každý sa odtiaľ vráti nadšený, a v tom je veľké čaro tejto rokliny. 
Veronika Ambrozyová (21) 
Aj ja som tu cez leto na brigáde, vyberám poplatok za parkovanie v stredisku Čingov, ak treba poradím, kde 

sa oplatí vybrať na kratšiu či dlhšiu túru. Z Čingova sa najviac turistov vyberá hore na Tomášovský výhľad alebo 
do prielomu Hornádu. V krajšom prostredí si brigádu neviem predstaviť. 

Slavomíra Neupauerová (18) 



Bývam s rodičmi v Letanovciach, takže do Slovenského raja to nemám ďaleko. Mojou najobľúbenejšou túrou 
je trasa z Letanovského mlyna cez prielom Hornádu a hore Kláštornou roklinou na Kláštorisko. Ani by som sa 
nedorátala, koľkokrát som túto trasu absolvovala. 

Slovenský raj 
Horské pásmo na Spiši, chránené štatútom národného parku, je považované za jednu z najkrajších 

prírodných oblastí Slovenska. Je charakteristický veľmi členitým terénom, vlhkými roklinami, potokmi 
ozvláštnenými vodopádmi, desiatkami krasových jaskýň. Rozlieha sa na ploche 210 štvorcových kilometrov na 
území okresov Spišská  Nová  Ves, Rožňava a Poprad. Až 90 percent územia Národného parku Slovenský raj 
pokrývajú jedľovo-bukové, dealpínske a zmiešané lesy. Jeho územím pretekajú rieky Hornád a Hnilec. Najvyšším 
vodopádom je Závojový v Sokolej doline, ktorý má výšku 75 metrov. V Slovenskom raji je bohato vyvinutý 
podzemný kras, nachádza sa v ňom viac ako 430 jaskýň, verejnosti prístupná je len Dobšinská ľadová jaskyňa. 
Najstarším a najväčším turistickým centrom je Čingov v údolí Hornádu. 

Foto: 
Najstarším turistickým centrom v Slovenskom raji je Čingov. 
Najnavštevovanejšou roklinou Slovenského raja je aj tohto leta Suchá Belá. 
Za vstup do roklín sa platí, peniaze sa investujú do údržby turistických chodníkov. 
LADISLAV CVENGROŠ (v podrepe) požičiava turistom feratové výstroje na feratu v rokline Kyseľ. 
Náčelníka Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji IVANA KRAJČÍRA trápi nezodpovednosť niektorých 

turistov. 
Horská služba pomáha v Slovenskom raji turistom v núdzi od roku 1956. 
Ing. ZUZANA LABUDOVÁ vedie v Hrabušiciach jazdeckú školu. 
Od mája je otvorená na Čingove ferata pre deti. 
V Slovenskom raji sa páči aj KLÁRKE z Ivanky pri Dunaji. 
Prvou prejdenou tiesňavou sa stal v roku 1898 Veľký Sokol. 

[Späť na obsah] 
 
 

5. KAMZÍCI ODŠTARTOVALI PRÍPRAVU NA ĽADE 
[30.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 25; TASR] 

 
 

Popradskí hokejisti odštartovali spoločnú prípravu na ľade. V drese s kamzíkom na hrudi vykorčuľovali na ľad 
aj dve nové tváre. Sú nimi obranca Johansson a útočník Nicholas Bondra. 

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES 
Hokejisti HK Poprad odštartovali záverečnú prípravu na tipsportligovú sezónu na ľade v Spišskej  Novej  Vsi . 
Novými tvárami aj Johansson či Nicholas Bondra 
Tréneri František Štolc a Pavel Paukovček mali na prvom tréningu k dispozícii 25 hráčov, medzi ktorými bol 

iba jediný legionár – Kanaďan Phil Johansson, ktorý je v tíme na skúške. Ďalšie zahraničné akvizície sa pripoja 
postupne, novou tvárou bol aj Nicholas Bondra. Brat Dávida Bondru, ktorý po troch sezónach v drese HK Poprad 
zamieril do KHL, dostal možnosť trénovať s tímom. Doteraz pôsobil výlučne v juniorských súťažiach v zámorí. 

O zmluvu s popradským klubom zabojuje 24-ročný kanadský obranca Phil Johansson, ktorý, rovnako ako 
Bondra, prišiel po pôsobení v univerzitnej NCAA. Zmluvne viazaných legionárov očakávali tréneri počas 
najbližších dní. 

„V stredu sa zapojí Aleksandar Magovac, potom príde Guillaume Leclerc. Nór Jorgen Karterud a Fíni Joona 
Erving a Jesse Pelamo 31. júla,“ prezradil Štolc, ktorý po sezóne 2018/2019 povýšil z pozície asistenta na 
hlavného kormidelníka. Na prahu nového ročníka si uvedomoval, že zopakovať semifinálový úspech z minulej 
sezóny nebude jednoduché. „Je to veľká zodpovednosť voči klubu a fanúšikom. Žiadny tím nepôjde do ligy iba 
preto, aby ju odohral. Aj my určite chceme byť čo najvyššie,“ poznamenal Štolc. 

Popradčanov čaká 10 prípravných zápasov, z ktorých polovicu odohrajú na dvoch turnajoch. Okrem 
tradičného Tatranského pohára absolvujú aj Riviera cup vo Francúzsku, na ktorý sa vrátia po ročnej prestávke. 

(TASR) 
—- 
KÁDER 
Brankári: Juraj Halo, Roman Rychlík, Tomáš Vošvrda 
Obrancovia: Daniel Brejčák, Štefan Fabian, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Dávid Romaňák, Ján Ťavoda, 

Phil Johansson (skúška) 
Útočníci: Peter Bjalončík, Adam Jevoš, Peter Kundrik, Boris Martančík, Samuel Mlynarovič, Lukáš Olejník, 

Matej Paločko, Matúš Paločko, Patrik Svitana, René Svitana, Andreas Štrauch, Samuel Takáč, Filip Vašaš, 
Marek Zagrapan, Nicholas Bondra (umožnené trénovať) 

PROGRAM 
štvrtok, 1. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad, utorok, 6. augusta: HK Poprad – MHK 32 

Liptovský Mikuláš štvrtok, 8. augusta: HK Poprad – Comarch Cracovia, sobota, 17. augusta: Sheffield Steelers – 
HK Poprad, nedeľa, 18. augusta: Sheffield Steelers – HK Poprad, piatok, 23. augusta: HK Poprad – HK Dukla 
Ingema Michalovce /Tatranský pohár/, sobota: 24. augusta: HK Poprad – Les Aigles de Nice /Tatranský pohár/, 



nedeľa, 25. augusta: HK Poprad – ??? /Tatranský pohár – o umiestnenie/, piatok, 30. augusta: Riviera Cup vo 
Francúzsku, sobota: 31. augusta: Riviera Cup vo Francúzsku 

[Späť na obsah] 
 
 

6. ŠTVRTÁ LIGA OD NOVEJ SEZÓNY AJ SO ŠESTÁKOM 
[30.07.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 24; Jakub Bobovič] 

 
 

Počas víkendu odštartovali obe skupiny štvrtej najvyššej súťaže riadenej Východoslovenským futbalovým 
zväzom. V novej sezóne sa predstaví aj niekoľko nováčikov. 

VÝCHOD 
Počas víkendu odštartovala aj štvrtá najvyššia súťaž riadená Východoslovenským futbalovým zväzom. V 

oboch skupinách, Juh aj Sever, sa v sezóne 2018/2019 predstaví zhodne po 16 účastníkov. Nováčikmi v skupine 
Juh sú Ťahanovce, Kráľovský Chlmec a Cejkov. Naopak, zostupujúcim družstvom z tretej ligy, sa stala Maria 
Huta. Tá však po uplynulej sezóne z futbalovej mapy Slovenska zmizla, klub bude účinkovať pod hlavičkou 
Spišských Vlách. Nováčikmi v skupine Sever sú Demjata a Župčany, teda mužstvá, ktoré v uplynulej sezóne bok 
po boku bojovali o postup v V. lige – skupine Šarišskej, ako aj Spišská Belá zo skupiny Podtatranskej. 

Demjata aj so Šestákom 
Práve Demjata by mala mať vo svojom mužstve najväčšiu osobnosť súťaže. Bude ňou bývalý slovenský 

reprezentant Stanislav Šesták. Na drese bude nosiť svoju povestnú deviatku. „Je to tak, dohodli sme sa a rátame 
s ním,“ prezradil v rozhovore pre web vsfz.futbalnet.sk tréner Demjaty Rudolf Šesták. Šesty, ako znie jeho 
prezývka, už má za sebou aj premiéru v novom drese. Absolvoval ju v stretnutí 1. kola Slovenského pohára, v 
ktorom domáca Demjata doslova zničila Fintice, ktorým na cestu domov pribalila osem kúskov. 

Stanislav Šesták sa zaskvel hetrikom, keď pri strelených góloch potvrdil to, čo ho zdobilo aj medzi 
profesionálmi – a to dobrá strela, výber miesta a nábeh. 

Máme výborné zázemie aj solídne mužstvo, hovorí tréner Spišskej Belej 
Aj napriek tomu, že ešte v polovici marca deklarovali, že chcú súťaž vyhrať, napokon sa do vyššej neprihlásili. 

Harichovce, ako víťaz uplynulého ročníka V. ligy – skupiny Podtatranskej, budú aj naďalej účinkovať v tejto 
súťaži. 

„Realita je taká, že IV. liga je pre kluby zo Spiša vo viacerých oblastiach (najmä finančných) podstatne 
náročnejšia ako V. liga,“ prezradil v období, keď mužstvo bolo na prvej pozícii v tabuľke V. ligy – skupiny 
Podtatranskej pre náš portál manažér klubu Peter Štofko. Štvrtá liga sa napokon bude hrať v Spišskej Belej, kde 
sa viedli o tomto kroku dlhé diskusie. V klube, ktorý z pozície športového riaditeľa a trénera vedie bývalý lodivod 
Popradu či Spišskej  Novej  Vsi  Vladimír Lajčák, si tento krok pochvaľujú. 

„Myslím si, že hrať IV. ligu je dobré rozhodnutie. Spišská Belá má všetky podmienky na úspešné účinkovanie 
v tejto súťaži. Má výborné zázemie i solídne mužstvo. To urobilo za štyri mesiace veľký pokrok, no vyššia súťaž si 
bude žiadať viac. Tento základ po doplnení dvomi či tromi vhodnými typmi môže byť v súťaži nie do počtu, ale 
naopak, môže priniesť kultivovanú hru prinášajúcu radosť hráčom i divákom. Zároveň bude potrebné naďalej 
pracovať na organizácii hry i hernej disciplíne. Pozitívny posun musí nastať i vo zvýšení agresivity, aktivity i hernej 
sebadôvery, čo okrem radosti prinesie i víťazstvá,“ dodal pre stránku mesta Spišská Belá. 

V skupine Juh v novej sezóne aj košické derby 
Vďaka tomu, že Ťahanovce, ako víťaz V. ligy – skupiny Košicko-gemerskej, využili právo postupu do vyššej 

súťaže, diváci v Košiciach, sa môžu tešiť na mestské derby. V ňom si zmerajú sily Slávia TU Košice a MFK 
Ťahanovce. Prvé stretnutie týchto dvoch súperov je na programe hneď na úvod súťaže, v rámci 3. kola. Stretnutie 
sa odohrá na štadióne na Watsonovej ulici. Favoritom bude Slávia, ktorá si v uplynulom ročníku IV. ligy – skupiny 
Juh, počínala nad očakávania. Technici skončili na výbornej štvrtej pozícii. To, že do počtu nebudú ani v 
nasledujúcom ročníku, prezrádzajú aj mená posíl. Z druholigového FC Košice totižto prichádzajú na Watsonovu 
na hosťovanie stredopoliari Lukáš Urban a Patrik Grega. V prípade druhého menovaného ide o hráča so 
skúsenosťami z druhej futbalovej ligy. Hráčsky nezaostávajú ani Ťahanovce. Tie majú na súpiske pre novú 
sezónu dvoch skúsených matadorov, stredopoliara Tomáša Labuna a útočníka Romana Jurka. „Viete, ja futbal 
milujem a pokiaľ mi to ide a som pre tím prospešný, veľmi rád to skúsim aj vo štvrtej lige. Túto súťaž poznám, veď 
ešte nedávno som ju hral v Medzeve a aj keď mi pribudli ďalšie dva roky, chuť strieľať góly ma neprešla. Verím, 
že nimi pomôžem zdolávať i silnejšie mužstvá, ktoré nás čakajú,“ povedal tesne po postupe do štvrtej ligy pre 
denník Korzár dnes už 36-ročný kanonier. Obaja patri k odchovancom košickej futbalovej školy, svoje začiatky 
spojili s účinkovaním v dnes už zaniknutom 1. FC Košice. V minulosti si zahrali aj v najvyššej slovenskej súťaži. 
Hráčom klubu je po skončení hosťovania v FC Košice aj brankár Marián Kello, bývalý slovenský reprezentant. Či 
však do stretnutí naskočí, je otázne povedať, keďže zastáva pozíciu trénera brankárov v druholigovom klube. Po 
sezóne sa, naopak, s kariérou rozlúčil kapitán Vojtech Kappel. Okrem hráčskych zmien museli riešiť v 
Ťahanovciach napríklad aj rozširovanie hracej plochy. „Aj preto sme po zisku istoty postupu už rozmýšľali ako 
ďalej. Je nám jasné, že nás čaká doplnenie kádra a tiež aj splnenie požiadaviek ŠTK na hraciu plochu, ktorú 
musíme rozšíriť o takmer tri metre. Toto však určite bude menší problém ako nájsť kvalitných futbalistov,“ 
prezradil ešte na konci júna pre denník Korzár predseda MFK Ťahanovce Peter Kasterko. 

Zo skupiny Zemplínskej postúpili Kráľovský Chlmec a Cejkov 



To, čo deklarovali po úspešne zvládnutej jesennej časti, napokon aj naplnili. Tak ako všade inde, aj v 
Kráľovskom Chlmci je hlad po vyššej súťaži, avšak jedno je hlad a druhé finančné možnosti. „Ako povedal Ferenc 
Puskás, málo peňazí – malý futbal, veľa peňazí – veľký futbal. To isté platí aj v regionálnom futbale,“ zacitoval si 
pre náš portál ešte na konci novembra tréner Kráľovského Chlmca Dionýz Detrik. 

Jeho družstvo však napokon štvrtú ligu hrať bude. Pozitívnou správou je aj udržanie nosných pilierov družstva 
z uplynulej sezóny, obrancu Kováča, stredopoliara Ujházyho či útočníka maďarskej národnosti Sáfrányho. 
Druhým postupujúcim z V. ligy – skupiny Zemplínskej sa stal Cejkov. 

„Nikdy predtým sa v Cejkove taká vysoká súťaž nehrala. V obci je veľa skalných fanúšikov, ktorí sa už veľmi 
tešia na štvrtú ligu,“ uviedol v rozhovore pre denník Korzár prvý muž cejkovského futbalu Ladislav Slovjak. 

Jakub Bobovič 
—- 
Foto: 
Šesták sa stal posilou rodnej Demjaty. 

[Späť na obsah] 
 
 

7. PÔRODNICE PATRIA K NAJLEPŠÍM 
[30.07.2019; Noviny Východu; Titulná strana; s. 1,3; Ľudmila Pramuková] 

 
 

Spomedzi 51 slovenských pôrodníc sa medzi najlepšími troma umiestnili pôrodnice na východnom Slovensku 
aj podľa hodnotenia expertov, aj podľa hodnotenia mamičiek. 

Ľudmila Pramuková ludmila.pramukova@ petitpress.sk 
VÝCHOD 
Podľa hodnotení a porovnaní slovenských pôrodníc sa humenská pôrodnica (Nemocnica A. Leňa Humenné) 

umiestnila na treťom mieste zo všetkých slovenských pôrodníc podľa expertného hodnotenia. Podľa hodnotenia 
mamičiek zase získala pôrodnica Nemocnice s Poliklinikou Spišská  Nová  Ves druhé miesto spomedzi všetkých 
pôrodníc. Lepšia bola už len Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a ich pôrodnica. Obe nemocnice z 
východného Slovenska patria pod regionálnu sieť polikliník a nemocníc ProCare – Svet zdravia, a. s. 

Najlepšie aj vo svojom kraji 
Okrem celoslovenskej úspešnosti boli pôrodnica v Humennom a Spišskej  Novej  Vsi  zároveň najlepšími v 

kraji. Podľa slov komunikačnej špecialistky ProCare a Svet zdravia Jany Fedákovej sa nemocnica v Humennom 
stala víťazom v celkovom hodnotení vo svojej úrovni neonatologickej starostlivosti. Hodnotenie a porovnanie 
slovenských pôrodníc pripravil už po ôsmykrát Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku (Health Policy 
Institute) v spolupráci s portálom rodinka.sk. Do projektu sa prostredníctvom vyplnenia dotazníkov zapojili všetky 
slovenské pôrodnice. V súčasnosti ich je na Slovensku 51. „Sprievodca pôrodnicami je už zavedená značka. 
Nemusel som nikoho presviedčať, aby nám zaslali údaje o pôrodnici. Tento rok vyplnila a odoslala dotazníky ako 
prvá pôrodnica v Ružomberku,“ uviedol riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku Tomáš Szalay, 
ktorý komunikoval s pôrodnicami. 

Pôrodnice sa hodnotili z dvoch hľadísk. Internetová stránka rodinka.sk sa pýtala mamičiek, ako hodnotia svoj 
pôrod a starostlivosť o ich bábätko. Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku zároveň komunikoval s 
pôrodnicami a vyhodnocoval medicínske indikátory kvality. 

viac na strane 3 
pokračovanie zo strany 1 
Snahou Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku je vďaka Sprievodcovi pôrodnicami poskytnúť 

celkové informácie o slovenských pôrodniciach. Ako uvádza inštitút na svojej stránke, cieľom projektu je pozitívne 
motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí. 

Spišská  Nová  Ves opäť obľúbená 
Pôrodnica NsP Spišská  Nová  Ves bola medzi najlepšími podľa hodnotenia mamičiek aj minulý rok. Primár 

gynekologickopôrodníckeho oddelenia nemocnice Štefan Novysedlák vyzdvihuje, že ide o veľké zadosťučinenie 
za ich prácu. „Snažíme sa neustále zlepšovať, aby mali mamičky pocit pohodlia a bezpečia. Je to dlhodobá 
práca, ktorá začína prinášať ovocie a pri ktorej nesmieme poľaviť, lebo stále sa máme v čom posúvať ďalej,“ 
uviedol Novysedlák a dodal, že spišskonovoveská pôrodnica je výnimočná najmä prístupom personálu k 
mamičkám. „Je to dôležité, aby sa v prvom rade ony dobre cítili a vtedy aj pôrod ide ľahšie.“ Nemocnica v 
Spišskej  Novej  Vsi  zaznamenala aj postupný nárast pôrodov. Kým v roku 2016 ich bolo 1206, o rok neskôr už 
1285 a minulý rok 1331. Ako uviedla komunikačná špecialistka ProCare a Svet zdravia Jana Fedáková, tento rok 
sa v nemocnici k 24. júlu uskutočnilo 818 pôrodov, a teda predpokladajú, že opäť prekročia minuloročný počet. 
„Opakovaný ročný nárast pôrodov podľa nás vznikol vďaka pozitívnej reklame spokojných mamičiek, ktoré u nás 
už rodili. V našej pôrodnici dbáme na individuálny prístup, rešpektujeme pôrodné plány a veľkou výhodou je aj 
možnosť, aby otecko sprevádzal mamičku počas celej hospitalizácie, teda nielen počas pôrodu. Týmto v našej 
pôrodnici vytvárame rodinné prostredie pod dohľadom vysoko odborného personálu,“ vysvetlil primár Novysedlák. 

Deň otvorených dverí v pôrodnici 
Veľkým lákadlom spišskonovoveskej pôrodnice sú aj dni otvorených dverí. Pôrodnica je prístupná pre budúce 

mamičky každý štvrtok, keď si môžu prísť pozrieť oddelenie, pôrodné sály a získať informácie priamo od 
zdravotníkov. „Keď sme sa v minulosti pred pôrodom rozprávali s mamičkami, zistili sme, že majú nielen 



nedostatok informácií o ponuke pôrodnice, ale mnohé cítia aj strach z neznámeho prostredia,“ vysvetlila vedúca 
pôrodná asistentka v spišskonovoveskej pôrodnici Katarína Kurtová. 

S manažérkou dennej zmeny na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Ivanou Kukurovou uskutočnili prvý deň 
otvorených dverí už v novembri 2016 a odvtedy ho využili už stovky mamičiek. Čoraz častejšie pritom prichádzajú 
budúce mamy nielen z okolia Spišskej  Novej  Vsi , ale aj zo vzdialenejších miest, ako je Poprad, Prešov či 
Košice. „Odpovedáme aj na to, čo si treba do nemocnice priniesť a v prípade záujmu si s každou mamičkou 
individuálne prejdeme pôrodný plán,“ dodala Kurtová. 

Najlepšia v celkovom hodnotení 
Pôrodnica patriaca pod Nemocnicu A. Leňa v Humennom sa umiestnila na treťom mieste podľa expertného 

hodnotenia, ktoré v sebe zahŕňa kritériá ako perinatálne ukazovatele, materská morbidita, personálne 
zabezpečenie či materiálno-technické vybavenie. Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku vytvoril aj celkové 
hodnotenie pôrodníc, ktoré dosiahli spojením expertného hodnotenia s hodnotením mamičiek. Humenská 
nemocnica sa okrem tretieho miesta v expertnom hodnotení stala víťazom v celkovom hodnotení vo svojej úrovni 
neonatologickej starostlivosti a zároveň mala najvyššie celkové hodnotenie spomedzi všetkých pôrodníc. „Je to 
potvrdenie kvality zdravotnej starostlivosti. V humenskej nemocnici sa ju neustále snažíme zvyšovať. Nedávno 
sme posilnili gynekologicko-pôrodnícky tím a od roku 2015 sme ako prvá pôrodnica v sieti Svet zdravia 
sprevádzkovali pôrodné izby,“ uviedol riaditeľ nemocnice Jaroslav Marčišin. 

Pôrodné izby a stretnutia s primárom 
Humenská nemocnica predstavila už v roku 2015 nový projekt pôrodnice novej generácie. Základom sú tri 

moderné pôrodné izby, ktoré nahrádzajú tradičné pôrodné sály. Do pôrodnej izby tak okrem manžela či inej 
sprevádzajúcej osoby, lekára a sestry nemá prístup nik iný. „Raz mesačne majú budúce mamičky príležitosť 
navštíviť pôrodnicu, pozrieť si jej priestory a na stretnutí s primárom sa opýtať na všetko, čo ich zaujíma. Aj takto 
sa snažíme odbúrať obavy mamičiek z príchodu dieťatka na svet. Veríme, že tieto aspekty v ďalších rokoch 
prispejú k tomu, aby sme tak ako pri expertnom hodnotení boli úspešní aj v hodnotení mamičiek,“ dodal riaditeľ 
Marčišin. Problémy s informovanosťou pripúšťa aj samotný primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
humenskej nemocnice Ladislav Hamadej, s ktorým sa mamičky môžu stretnúť. „Viacero mamičiek nemá dostatok 
informácií o samotnom pôrode, možnostiach, ktoré nemocnica ponúka, nepozná priestory pôrodnice a personál. 
Na týchto stretnutiach im chceme preto pomôcť odbúrať stres. Keď tak príde deň pôrodu, budú už prichádzať do 
známeho prostredia, medzi ľudí, ktorých poznajú a budú vedieť, čo ich čaká,“ vysvetlil Hamadej. 

Najlepšia v Prešovskom kraji už nefunguje 
Za najlepšiu pôrodnica podľa hodnotenia mamičiek bola vyhlásená pôrodnica Nemocnice a. g. L. Svobodu vo 

Svidníku. Tú však sieť nemocníc Svet zdravia z dôvodu nízkeho počtu pôrodov a dlhodobej zlej personálnej 
situácie začiatkom decembra minulého roku definitívne uzavrela a ukončila prevádzku pôrodníckeho oddelenia a 
neonatológie vo svidníckej nemocnici. 

Ľudmila Pramuková 
—- 
Zaujímavosti z pôrodníc 
Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia dávali svojim novorodencom v spišskonovoveskej pôrodnici, 

patrili Sofia, Hana a Ema. U chlapcov dominovali mená Michal, Matej a Matúš. 
V roku 2017 dosiahol počet pôrodov v humenskej nemocnici číslo 540, minulý rok ich bolo 557. Chlapcov 

prišlo na svet 287, dievčat 283. Medzi najčastejšími dievčenskými menami sa objavili Nela, Eliška a Nina. U 
chlapcov dominovali mená Jakub, Richard a Michal. 

komunikačná špecialistka ProCare J. Fedáková 
—- 
Keď sme sa rozprávali s mamičkami, zistili sme, že majú nielen nedostatok informácií o ponuke pôrodnice, ale 

mnohé cítia aj strach z neznámeho prostredia. 
KATARÍNA KURTOVÁ VEDÚCA PÔRODNÁ ASISTENTKA V PÔRODNICI NsP SNV 
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VYSOKÉ TATRY 
Ďurošík 
31. 7. 2019 (streda) – 15:30 – Hrebienok (súčasť Medvedích dní). 
Vydajte sa na dobrodružnú cestu za zbojníckym osudom a vstúpte do sveta čarovných bytostí, statočných 

zbojníkov, dobrotivého ľudu či skúpych zemepánov. Príbeh sa odohráva počas Svätojánskej noci, keď na svet 
prichádza dlho očakávaný zbojník Ďurko. Očakávaný nielen celou dedinou, ktorú treba vyslobodiť spod vlády 
nenásytného zemepána, ale jeho narodenia sa nevie dočkať aj samotný zemepán. Dobrotivá striga Hedviga, 
sprevádzajúca Ďurka na cestách, odhalí silu prírody. Svojím humorom vyčarí nejednému úsmev na perách, ale 
zároveň poukáže na dôležitosť spravodlivosti a lásky. Láskou k Ďurkovi zahorí nejedno srdce, no to jeho si získa 
len jedna. Prelínanie bábkových postupov s činoherným herectvom v kontexte ľudového divadla, rovnako ako aj 
scénické stvárnenie a kostýmy, vytvárajú fikciu sveta čarovných bytostí. Hudobné a tanečné výstupy v inscenácii 



dotvárajú celkovú ilúziu a podporujú tému lásky a spravodlivosti. A tak ako v každej rozprávke, aj v tej našej 
zvíťazí dobro nad zlom. 

PODHRADIE 
Krásnohorské hradné hry 3. 8. 2019 (sobota) – pod hradom Krásna Hôrka. 
Historický festival sa môže pochváliť najväčším počtom rytierov, dvorných dám, lukostrelcov, šermiarov i 

sokoliarov. Medzi najvyhľadávanejšie body programu každoročne patrí dobývanie slameného hradu Slamburg, 
ale aj vlastnoručná remeselnícka výroba pod dohľadom odborníkov. 

POPRAD 
Made in Slovakia/ Ochutnajte Slovensko v centre Popradu 
31. 7. – 3. 8. 2019 (streda až sobota) – 10:00 – Námestie sv. Egídia. 
Cieľom podujatia je prezentovať návštevníkom to, čím je Slovensko charakteristické a výnimočné. Už v poradí 

VI. ročník festivalu do Popradu privedie originálne a autentické slovenské výrobky a ľudovoumeleckú tvorbu. 
Súčasťou podujatia je pestrý kultúrny program. 

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES 
Spišských 333 Extreme 2. – 3. 8. 2019 (piatok a sobota) – 8:00 – štart a cieľ: Športová hala. 
Spišských 333 Extreme je obrovskou výzvou, pri ktorej otestujete sami seba v náročných pretekoch bez 

podpory. Sú to nielen preteky a test vlastného cyklistického umenia, ale je to športová udalosť na podporu a 
propagáciu Spiša ako zaujímavého cykloturistického regiónu pre všetkých, ktorí radi trávia svoj voľný čas aktívne. 

VYSOKÉ TATRY 
Medvedie dni 
31. 7. – 3. 8. 2019 (streda až sobota) – Hrebienok. 
Tatranský festival Medvedie dni sa vracia na Hrebienok. Môžete sa tešiť na dva pódiové programy v dvoch 

rôznych častiach, nové atrakcie, súťaže a množstvo vzdelávacích aktivít pre deti či dospelých. Na podujatí vystúpi 
Hevi Dubi Komiks Band, SĽUK, Škola tanca s Credance a pozrieť si môžete aj muzikálový hit Cats. 

HUMENNÉ 
Miro Jaroš – Amfik Tour 2019 4. 8. 2019 (nedeľa) – 17:00 – Amfiteáter Humenné (v prípade nepriaznivého 

počasia bude koncert preložený na nový termín). 
Miro Jaroš tentoraz pripravil pre svojich fanúšikov jedinečné Amfik Tour. Ako názov napovedá, pôjde o letné 

koncerty v amfiteátroch vo vybraných mestách. Fanúšikovia sa môžu tešiť na obľúbené hity, ktoré zaznejú v 
sprievode kapely. Príďte si zaspievať s Mirom Šteniatko, Cestu do praveku alebo Strašidlá. Zatancovať si môžete 
pri pesničkách Moje telo, Hýb sa aj Poď cvičiť. 

MICHALOVCE 
Deň Topoľančanov 
3. 8. 2019 (sobota) – 13:30 – 20:00 – futbalové ihrisko Topoľany. 
OZ Naše Topoľany vás pozýva na 4. ročník Dňa Topoľančanov. Akcia sa začne svätou liturgiou v Chráme sv. 

Michala o 13:30 a následne sa presunie na ihrisko. Pre deti je pripravené maľovanie na tvár, rôzne detské 
atrakcie, skákacie hrady, tvorivé dielne a jazda na koni. Počas podujatia vystúpia Mihaľovski ňevesti i beťare, 
skupina Bonn, folklórny súbor Lipovec, Čiko, Jožko Jožka. Súčasťou dňa bude aj súťaž vo varení holúbkov. 

HUMENNÉ 
Výstava Farebný výlet – Viktória, Kristína a Igor Slyvkovi do 31. 7. 2019 (streda) – 7:30 – 15:30 – výstavná 

miestnosť Domu kultúry Humenné. 
Do konca júla máte ešte možnosť pozrieť si výstavu Farebný výlet. 
Kreatívne leto 2019 
1. 8. 2019 (štvrtok) – 10:00 – 12:00 – amfiteáter Humenné. 
Mestské kultúrne stredisko Humenné vás pozýva na kreatívne činnosti pre všetky šikovné deti v meste. 

Prineste si nápady a dobrú náladu, materiál je zabezpečený. 
POPRAD 
Slovenské legendy 
31. 7. 2019 (streda) – 16:00 – Námestie sv. Egídia. 
Na podujatí vystúpia slovenské známe osobnosti ako Paľo Drapák (o 16:00), Duchoňovci (o 18:00), Vašo 

Patejdl (o 19:30) a Dávid Bílek (21:30). 
SMIŽANY 
Martin Pollák a jeho band(a) 1. 8. 2019 (štvrtok) – 19.00 – park pred kaštieľom v Smižanoch. 
Obecné kultúrne centrum Smižany vás pozýva na koncert autorskej tvorby Martina Polláka a jeho kapely. 
—- 
Foto: 
M. Vášáryová. 
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Pôrodnice v regióne sa ocitli v počte cisárskych rezov na opačnom konci spektra. Zatiaľ čo v Partizánskom sa 
narodilo cisárskym rezom najmenej detí, v Topoľčanoch až 45%. 

Ondrej Šomodi ondrej.somodi@petitpress.sk 
TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE Pôrodnica v Partizánskom dosiahla najnižší podiel cisárskych rezov spomedzi 

všetkých pôrodníc na Slovensku. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré pripravil Health Policy Institute (HPI) v spolupráci 
s portálom rodinka.sk. Podiel cisárskych rezov bol v nemocnici vlani na úrovni 14,6 percenta. 

„Fyziologický pôrod je pre organizmus mamičky aj dieťa najprirodzenejší. Preto ak neexistujú dôvody 
uskutočniť cisársky rez a zdravotný stav mamičky to dovoľuje, vždy sa snažíme uprednostniť prirodzený pôrod. 
Novorodenci, ktorí prídu na svet fyziologicky, sú zdravší a aj rekonvalescencia mamičky je oveľa rýchlejšia. 
Niekedy sa mamičky prirodzeného pôrodu obávajú, myslia si, že ho nezvládnu. Vtedy je našou úlohou im 
dohovoriť, aby sa cítili istejšie,“ hovorí primár gynekologickopôrodníckeho oddelenia nemocnice Abutuaima Nidal. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 až 15 
percent. V prvej pätici nemocníc s najnižším podielom cisárskych rezov za minulý rok sú aj Trenčín, Rimavská 
Sobota, Kežmarok a Spišská  Nová  Ves. 

V nemocnici sa vlani narodilo 606 detí, z toho šesť dvojičiek. Dievčat prišlo v nemocnici na svet 271, chlapcov 
zase 335. Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia dávali svojim novorodencom, patrili Kristína, Viktória 
a Ema. U chlapcov dominovali mená Jakub, Šimon a Martin. 

„Budúce mamičky k nám privádza rodinné prostredie našej malej pôrodnice i osobné zainteresovanie primára 
oddelenia. Snažíme sa, aby prístup ku každej rodičke bol individuálny, návštevy príbuzných sú prakticky 
neobmedzené a na nadštandardných izbách ponúkame možnosť ubytovania blízkej dospelej osoby,“ povedala 
vedúca sestra gynekologickopôrodníckeho oddelenia Zuzana Šramková. 

viac na strane 2 
UPREDNOSTŇUJÚ PRIRODZENÉ PÔRODY 
V nemocnici sa vlani narodilo 606 detí. 
Pokračovanie zo strany 1 
Nemocnica uplatňuje aj rooming in, teda dieťatko je počas celej hospitalizácie na izbe spolu s mamičkou. 
Mamičky spolu s oteckami majú v partizánskej nemocnici možnosť absolvovať predpôrodnú prípravu. 

„Dozvedia sa tak, ako zvládnuť tehotenstvo i samotný pôrod, aj ako sa následne starať o bábätko, čo oceňujú 
hlavne prvorodičky. Na jeho príchod sa tak dokážu oveľa lepšie pripraviť, získajú praktické návyky a zoznámia sa 
s priestormi i personálom oddelenia,“ vysvetlila Šramková. Predpôrodný kurz minulý rok absolvovalo 187 
mamičiek. 

Nitriansky kraj na chvoste rebríčka 
Spolu so zdravotníckym personálom si mamičky môžu aj naplánovať, ako by mal ich pôrod vyzerať, a to od 

prijatia do nemocnice až po starostlivosť o novorodenca a vytvoriť si individuálny pôrodný plán. 
Iná situácia je v Topoľčanoch. Pôrodnica sa dlhodobo ocitá na úplne opačnom konci rebríčka nemocníc, 

keďže cisárskym rezom sa v nej narodilo až 45% detí. Predbehli ju iba pôrodnice v Komárne, Nitre a Nových 
Zámkoch. Na druhej strane skončila topoľčianska nemocnica v rámci kraja na čele rebríčka v rámci hodnotenia 
mamičiek. 

Hodnotenie naberá na popularite 
Na portáli www.sprievodcaporodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice od vlaňajšieho augusta do konca 

mája tohto roku 2 839 matiek. 
Webová aplikácia má 14 otázok, ktoré smerujú na tri hlavné oblasti starostlivosti: o ženu počas a po pôrode a 

na starostlivosť o bábätko. 
Od spustenia projektu v roku 2011 získala aplikácia viac ako 28 000 hlasovaní. „Keďže z výsledkov 

predošlého ročníka odznela výhrada k predpôrodnej príprave, jej absencii, alebo kvalite, dobrou správou je, že 
mnohé pôrodnice jej už venujú zvýšenú pozornosť a ponúkajú rôzne nové kurzy pre budúce mamičky. 

S pomocou pri dojčení sú stále problémy 
Zmena sa hneď odrazila aj vo väčšej spokojnosti v aktuálnom hodnotení (spokojnosť vzrástla až o 10 

percentuálnych bodov),“ komentovala šéfredaktorka portálu rodinka.sk Eva Pavlíková. 
„Mnohé pôrodnice prechádzali v minulom roku stavebnými rekonštrukciami . Aj s novým prostredím 

moderných pôrodných sál a izieb môže súvisieť pozitívna skúsenosť žien, ktoré hodnotili možnosť prežiť svoj 
pôrod v prítomnosti sprevádzajúcej osoby (možnosť malo 92% rodičiek) . 

Vyzerá to tak, že prítomnosť blízkej osoby pri pôrode sa už stáva štandardom. No stále štandardom, za ktorý 
treba u nás, ako v poslednej krajine EU v niektorých pôrodniciach platiť (výnimkou sú len nemocnice zriadené 
ministerstvom zdravotníctva a niektoré župné). 

Obrat od pozitívnych hodnotení nastáva vo vnímaní citlivého času po pôrode. Mamy sú najmenej spokojné s 
podporou skorého kontaktu s bábätkom, prichádzajú o neopakovateľnú a dôležitú možnosť stráviť so svojim 
dieťaťom výnimočné prvé minúty a hodiny po pôrode. 

Každá piata matka odchádza z pôrodnice bez toho, aby sa jej dostalo podpory a edukácie v dojčení. 
Novorodenci sú dokrmovaní umelým mliekom, čo matkám aj bábätkám sťažuje štartovaciu čiaru.“ 

—- 
"Ak neexistujú dôvody uskutočniť cisársky rez a zdravotný stav mamičky to dovoľuje, vždy sa snažíme 

uprednostniť prirodzený pôrod. ABUTUAIMA NIDAL PRIMÁR PÔRODNICE 
—- 
V SKRATKE 
606 
detí sa narodilo v Partizánskom 



14,6% 
detí prišlo na svet cisárskym rezom v Partizánskom 
45% 
detí sa v Topoľčanoch narodilo sekciou 
2839 
matiek hodnotilo kvalitu pôrodníc 

[Späť na obsah] 
 
 

10. LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA OBMENILA VÄ ČŠINU PÔVODNÉHO TÍMU 
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FUTBAL - TRETIA LIGA 
ŠKM Liptovský Hrádok po rôznych nepodložených informáciach na sociálnych sieťach predsa len nastupuje 

do novej sezóny v tretej lige. V príprave ani raz neprehral a domáce zápasy budú opäť v nedeľu. Družstevník L. 
Štiavnica si veľa sľubuje od dohody s Tatranom o striedavom štarte. 

Účastníci: ŠKM Liptovský Hrádok, MFK Zvolen, MŠK Rimavská Sobota, TJ Jednota Bánová, MŠK 
Námestovo, TJ Baník Kalinovo, MŠK FOMAT Martin, FTC Fiľakovo, TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, MŠK 
NOVOHRAD Lučenec, TJ Tatran Krásno nad Kysucou, MFK Žarnovica, TJ Tatran Oravské Veselé, ŠK Prameň 
Kováčová, FK Čadca, FK Rakytovce. 

FO ŠKM LIPTOVSKÝ HRÁDOK 
Predseda Ján Hanula: 
„Po skončení minulej sezóny ostalo v kabíne „A“ mužstva FO ŠKM LH deväť hráčov, ktorí sa rozhodli, že 

budú mesto a klub reprezentovať aj v tejto sezóne 2019-20. Po pár týždňoch voľna sa začala „súťaž“ o zháňanie 
futbalistov do kádra. 

V tomto období malo dôjsť aj k spolupráci medzi naším klubom a MFK Liptovský Mikuláš, no nakoniec zo 
spolupráce nie je nič, pretože sa nám v ŠKM LH nepáčili podmienky takejto spolupráce. Netreba za týmto 
rozhodnutím čakať žiadnu senzáciu, jednoducho sme sa rozhodli, že do III. ligy pôjdeme sami. Skúsili sme dať 
dokopy družstvo a tu je výsledok: osemnásť hráčov, z toho dvaja brankári, dvaja chalani v dorasteneckom veku, 
ktorí budú reprezentovať klub aj v dorasteneckom družstve (obaja odchovanci hrádockého futbalu). Posily prišli z 
Ružomberku, Podbrezovej, Liptovského Mikuláša a Spišskej  Novej  Vsi  . 

Šumy, ktoré boli na sociálnych sieťach, komentovať nebudem. Dal sa dokopy kolektív hráčov a už len 
samotný futbal, ktorý sa bude na domácom ihrisku ŠKM LH hrávať znova v nedeľu, ukáže, či sme mali tú správnu 
voľbu. 

V tejto dobe ešte nie sú všetky veci dotiahnuté do konca, ale verím, že sa tak stane do začiatku prvého 
majstrovského stretnutia. 

Prípravné stretnutia sme odohrali len tri. 
Prelomovým bolo hneď to prvé prípravné stretnutie s FK Poprad (B), kde sme remizovali 3:3. O góly sa 

podelili Mikulášania, 2x Laco a Hutník. Potom sme cestovali do Spišského Podhradia, kde nás privítal Tatran 
Prešov a odkiaľ sme odchádzali s ďalšou remízou 2:2, opäť skóroval Laco a pridala sa posila Adam Fílek. 

Tretie a posledné prípravné stretnutie bolo v Liptovskej Štiavnici. O jednoznačnej prevahe nášho mužstva 
hovorí výsledok 1:6, kde góly strieľali Ferenc a Laco po 2, pridali Lačarák a Žákovič. 

Ako som spomínal, domáce majstrovské stretnutia budeme opäť hrávať v nedeľu, keďže pokus prilákať 
fanúšikov z okolitých obcí nevyšiel. 

Dúfali sme, že sa na tretiu ligu prídu pozrieť nielen naši skalní, no nevyšlo to. Každé domáce stretnutie bude 
okrem futbalu okorenené aj tombolou, ktorá bude divákovi odovzdaná v priebehu prestávky. Hneď o tú prvú sa 
postará mesto Liptovský Hrádok. 

Na záver: Odchovanci hrádockého futbalu sú v tejto kabíne traja - Martin Slivoš, Viktor Brezina a Dávid 
Tutura, nasledujú ich dorastenci Patrik Vrabec a Marián Hanula a verím, že neskôr prídu ďalší, ktorí sa v priebehu 
sezóny pripoja do tréningového procesu „A“ mužstva, aby to pre ich futbalový život nebol až taký veľký skok. 

Postupne by sme chceli mať v „A“ mužstve aspoň štyroch, piatich odchovancov, no nedá sa to zo dňa na deň, 
ani z roka na rok.“ 

TJ DRUŽSTEVNÍK LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA 
Pavol Hlaváč, manažér tímu: 
„Pustili sme sa do výraznej zhruba osemdesiatpercentnej obmeny hráčskeho kádra. Z Ružomberka k nám 

prestúpil Michal Gallo, ďalšie príchody sú momentálne v riešení, ide o viacerých mladíkov z Ružomberka a 
Liptovského Mikuláša, no uvidíme, na čom sa dohodneme. Veľa si sľubujeme od dohody o striedavom štarte 
hráčov s Tatranom Liptovský Mikuláš, ktorého sme sa stali farmou. 

Čo sa týka odchodov, Michal Macík zamieril do Bešeňovej. Tibor Svetlák do Zubrohlavy, Tomáš Gejdoš išiel 
do Liptovskej Teplej… Celú prípravu má starosti Peter Hoferica, s ktorým aj s ako hrajúcim trénerom vstúpime do 
nového ročníka. Určite by sme chceli byť lepší než v predchádzajúcej sezóne, keď mužstvo až vďaka 
vydarenému finišu si v predposlednom kole zabezpečilo záchranu. 

Rozpis zápasov 1. kolo 4. 8. o 17. h 
L. Hrádok - Rakytovce Fiľakovo - L. Štiavnica 



2. kolo 10. 8. o 17. h 
Rakytovce - L. Štiavnica L. Hrádok - Zvolen 
3. kolo 18. 8. o 16. h 
R. Sobota - L.Hrádok 17.8. L. Štiavnica - Lučenec 
5. kolo 21. 8. o 16.30 h 
Námestovo - L. Hrádok L. Štiavnica - Žarnovica 
4. kolo 25. 8. o 16. h 
Krásno n/K - L. Štiavnica L. Hrádok - Bánová 
6. kolo 8. 9. o 15.30 h 
O. Veselé - L. Štiavnica L. Hrádok - Kalinovo 
7. kolo 15. 9. o 15.30 h 
Martin - L. Hrádok 14.9. L. Štiavnica - Kováčová 
8. kolo 22. 9. o 15. h 
Čadca - L. Štiavnica 21.9. L. Hrádok - Fiľakovo 
9. kolo 29. 9. o 15. h 
L. Štiavnica - L. Hrádok 
10. kolo 6. 10. o 14.30 h 
Zvolen - L. Štiavnica 5.10. L. Hrádok - Lučenec 
15. kolo 9. 10. o 15. h 
L. Štiavnica - Martin Čadca - L. Hrádok 
11. kolo 13. 8. o 14.30 h 
L. Štiavnica - R. Sobota Krásno n/K - L. Hrádok 
12. kolo 20. 8. o 14. h Bánová - L. Štiavnica L. Hrádok - Žarnovica 
13. kolo 27. 10. o 14. h 
L. Štiavnica - Námestovo O. Veselé - L. Hrádok 
TABUĽKA 2018/19 
1. Ružomberok B 2. R. Sobota 3. Námestovo 4. Zvolen 5. Fiľakovo 6. L. Hrádok 7. Martin 8. O. Veselé 9. 

Žarnovica 10. Lučenec 11. Kalinovo 12. Krásno n/K 13. Podbrezová B 14. L. Štiavnica 15. Čadca 16. Poltár 5 6 8 
8 2 6 6 11 6 6 8 30 21 30 18 30 15 30 15 30 16 30 14 30 14 30 12 30 13 30 10 30 11 30 8 7 30 7 30 7 30 5 30 6 8 
1 4 4 4 6 7 7 78:23 54:26 51:28 37:23 12 45:41 10 48:38 10 59:40 7 47:37 11 45:39 14 27:43 11 38:50 15 30:46 
15 43:49 22 38:80 21 31:68 20 40:80 68 60 53 53 50 48 48 47 45 36 35 31 29 22 19 16 

ZHorný rad zľava: Dávid Tutura, Matej Kunzo, Adam Fílek, Martin Lukač, Lukáš Janigloš, Matúš Ončák, 
Marek Machaj, Daniel Kuzár, Patrik Laco, Martin Slivoš, Jakub Vilček, dolný rad zľava:Marián Hanula, Patrik 
Vrabec (obaja ešte dorastenci), Viktor Brezina, Marián Ferenc, Ján Hanula, Pavel Frigmanský, Dejan Lačarák, 
Peter Hutník, Michal Žákovic. Z (ŠKM LH) 
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3 
fotky v galérii 
Ťažba dreva - ilustračné foto 
Zdroj: Reuters/David W Cerny 
V prípade porušení envirozákona treba striktne vyvodzovať zodpovednosť. Iba tak sa dá predchádzať 

poškodzovaniu životného prostredia, tvrdí generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Róbert 
Ružička. 

Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia prišli na to, že z 2806 kontrol, ktoré v roku 2018 
vykonali, sa až v 989 prípadoch preukázalo porušenie zákona. To znamená, že až v 35,24 percentách prípadov 
prišli na porušenie envirolegislatívy. 

Podľa SIŽP je tento stav nevyhovujúci. Od konca minulého roka inšpekcia intenzívne pracuje nielen na 
zvýšení svojej efektivity, ale aj na posilnení dôvery verejnosti v prácu inšpektorov. 

Striktné vyvodzovanie zodpovednosti 
„Žijeme v čase, kedy otázka zdravého životného prostredia už dávno nie je okrajovou témou, ale stáva sa 

leitmotívom verejného záujmu. Chceme, aby sa práve Slovenská inšpekcia životného prostredia stala 
nespochybniteľným pilierom ochrany zdravia našej krajiny. Čaká nás veľa práce, ale neviem si predstaviť 
dôležitejšiu úlohu,“ vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 



Podľa jeho slov cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické ukladanie pokút. Inšpekcia svojou činnosťou 
musí predovšetkým napomáhať predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. 

„No to možno dosiahnuť jediným spôsobom. V konkrétnych prípadoch dbať o maximálne dôsledné zisťovanie 
a striktné vyvodzovanie zodpovednosti v prípade akýchkoľvek porušení,“ doplnil Róbert Ružička, ktorý niekoľko 
rokov zastupoval Slovensko pri tvorbe legislatívy pri tvorbe legislatívy EÚ v Bruseli, na čele SIŽP stojí od augusta 
minulého roka. 

SIŽP: Nasadili sme slušné tempo 
Slovenská inšpekcia životného prostredia sa zároveň začala intenzívnejšie angažovať aj v prípadoch 

zvýšeného celospoločenského záujmu. Vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít spájaných s výstavbou D4/R7 a 
naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. 

Významný podiel mali inšpektori na uzatvorení a rekultivácii skládky v Považskom Chlmci, aktuálne sa venujú 
aj riešeniu odkaliska Poša na východnom Slovensku a ďalším, roky neriešeným problémom. 

Výrazne sa posilnila angažovanosť inšpektorov životného prostredia aj pri ochrane vzácnych druhov a lokalít 
Slovenska. Na základe podnetov zo strany štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero 
výrubov pre podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov. 

„Treba si uvedomiť, že environmentálne problémy majú stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, ale aj 
komfort života obyvateľov. A je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť stále viac zameriavala na 
skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. V auguste minulého roka sme naštartovali 
procesy, ktoré vedú k efektívnejšej a dôveryhodnejšej inšpekcii. Ide o beh na dlhé trate, no nasadili sme slušné 
tempo,“ uzatvára Róbert Ružička. 

Nové pracovisko na Spiši 
Slovenská inšpekcia životného prostredia za posledné obdobie prechádza viacerými zmenami. Historicky 

prvýkrát usporiadala v Bratislave takzvaný Impel Review Initiative. Teda detailnú diskusiu s medzinárodnými 
expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP, ktorá priniesla postrehy ako činnosť SIŽP zefektívniť. 

Pripravuje zriadenie nového stáleho pracoviska inšpekcie v Spišskej  Novej  Vsi . 
Nadviazala spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a zefektívňuje spoluprácu aj s 

Policajným zborom SR a prokuratúrou. 
[Späť na obsah] 
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Cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické pokutovanie. Musí napomáhať predchádzaniu ohrozovania 
životného prostredia. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) za rok 2018 vykonala celkovo 2806 kontrol, pričom až v 989 
prípadoch sa preukázalo porušenie zákona, čo predstavuje podiel 35,24 %. Podľa SIŽP tento stav je 
nevyhovujúci. A preto od konca minulého roka intenzívne pracuje nielen na zvýšení svojej efektivity, ale aj na 
posilnení dôvery verejnosti v prácu inšpektorov. 

„Žijeme v čase, kedy otázka zdravého životného prostredia už dávno nie je okrajovou témou, ale stáva sa 
leitmotívom verejného záujmu. Chceme, aby sa práve Slovenská inšpekcia životného prostredia stala 
nespochybniteľným pilierom ochrany zdravia našej krajiny. Čaká nás veľa práce, ale neviem si predstaviť 
dôležitejšiu úlohu," vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

Podľa jeho slov cieľom inšpekcie nesmie byť len mechanické ukladanie pokút. Inšpekcia svojou činnosťou 
musí predovšetkým napomáhať predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. „No to možno dosiahnuť 
jediným spôsobom. V konkrétnych prípadoch dbať o maximálne dôsledné zisťovanie a striktné vyvodzovanie 
zodpovednosti v prípade akýchkoľvek porušení," doplnil Róbert Ružička, ktorý niekoľko rokov zastupoval 
Slovensko pri tvorbe legislatívy pri tvorbe legislatívy EÚ v Bruseli, na čele SIŽP stojí od augusta minulého roka. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia za posledné obdobie prechádza viacerými zmenami. Historicky 
prvýkrát usporiadala v Bratislave takzvaný Impel Review Initiative. Teda detailnú diskusiu s medzinárodnými 
expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP, ktorá priniesla postrehy ako činnosť SIŽP zefektívniť. Pripravuje zriadenie 
nového stáleho pracoviska inšpekcie v Spišskej  Novej  Vsi . Nadviazala spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou 
Univerzity Komenského a zefektívňuje spoluprácu aj s Policajným zborom SR a prokuratúrou. 

Zároveň sa SIŽP začala intenzívnejšie angažovať aj v prípadoch zvýšeného celospoločenského záujmu. 
Vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít spájaných s výstavbou D4/R7 a naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s 
políciou. Významný podiel mali inšpektori na uzatvorení a rekultivácii skládky v Považskom Chlmci, aktuálne sa 
venujú aj riešeniu odkaliska Poša na východnom Slovensku a ďalším, roky neriešeným problémom. Výrazne sa 
posilnila angažovanosť inšpektorov životného prostredia aj pri ochrane vzácnych druhov a lokalít Slovenska. Na 
základe podnetov zo strany štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre 
podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov. 

„Treba si uvedomiť, že environmentálne problémy majú stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, ale aj 
komfort života obyvateľov. A je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť stále viac zameriavala na 



skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. V auguste minulého roka sme naštartovali 
procesy, ktoré vedú k efektívnejšej a dôveryhodnejšej inšpekcii. Ide o beh na dlhé trate, no nasadili sme slušné 
tempo," uzatvára Róbert Ružička. 

[Späť na obsah] 
 
 

13. Áradásszer ű esőzések várhatók 
[30.07.2019; bumm.sk; Percről percre; 08:05; tasr] 

 
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2019/07/30/arada sszeru-esozesek-varhatok 

 
 

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú figyelmeztetést adott ki keddre (július 30.) az ország 
legnagyobb részében. A meteorológusok továbbá áradásokra hívják fel a figyelmet Közép- és Kelet-
Szlovákiában. 

TASR-HÍR 
A SHMÚ arra is felhívta a figyelmet, hogy a heves esőzések áradásokat okozhatnak Stubnyafürdő, Privigye, 

Igló és Gölnicbánya környékén (Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  Ves, Gelnica). A heves esőzések 
miatt a helyi patakok vízszintje jelentősen megemelkedhet, és ez áradásokat okozhat” – közölte az SHMÚ. 

(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Program od 29.07.- 04.08.2019 
[30.07.2019; dennikrelax.sk; Ostatné; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.dennikrelax.sk/Kam-ist/Ostatne/Program-o d-2907-04082019/ 

 
 

LESNÉ DOBRODRUŽSTVÁ 
29.07.- 02.08.2019, od 8:00 h., Krásne Sady Mlynica 
Týždeň pre deti, ktoré chcú zažiť pravé dobrodružstvo a popritom sa naučiť prvky capoeiry a parkouru. 

Dozviete sa, ako si postaviť lesný prístrešok, založiť oheň, pripraviť jednoduché jedlo v dobrodružných 
podmienkach. Na záver tábora bude malých dobrodruhov čakať olympiáda v netradičných disciplínach. Vek: 6 – 
13 rokov. Cena: 149 € / 2. súrodenec – 125 € (v cene je zahrnutý program, pracovné pomôcky, desiata, obed a 
olovrant, pitný režim). Oblečenie: športové, tenisky, gumáky, pršiplášť, detský vreckový nožík + náhradné 
oblečenie. http://www.krasnesady.sk/zariadenie-lesnej-pedagogiky/tabory-a-aktivity/. 

EUGEN BOTOŠ a RÓBERT VIZVÁRI 
29.07.2019, 19.00 h. , Námestie sv. Egídia-Poprad 
Eugen Botoš – talentovaný klavirista a skladateľ je spolu s basgitaristom Robertom Vizvárim členom 

slovenskej jazz-pop-funkovej skupiny Eugen Botos Finally. Kapela spolupracuje so slávnym americkým 
saxofonistom Ericom Marienthalom a dokonca sa stala jeho sprievodnou kapelou na európskom turné. V prípade 
nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály Domu kultúry. 

PROGRAM RETRO HOTELA MORAVA 
29.-31.07.2019-Hotel Morava-Tatranská Lomnica 
29.07. od 19:30 hod.- Večierok so živou hudbou 
30.07. od 19:30 hod.-Prednáška o Vysokých Tatrách 
31.07. od 19:30 hod.-Premietanie filmu Anděl na horách 
Viac informácií na www.hotel-morava.sk 
LETO SO SOKOLIARMI MAJSTRA VAGANA NA HRADE KEŽMAROK 
Vystúpenia každý utorok, štvrtok, piatok a nedeľu o 10:30 h., 13:30 h., o 15:30 h. , Kežmarský hrad 
Pozývame Vás na sokoliarske vystúpenia Sokoliarov majstra Vagana v priestore nádvoria Kežmarského 

hradu. Môžete sa tešiť na najväčšiu kolekciu dravcov na severnom Slovensku. Ponúkame vám letové ukážky, 
fotenie s dravcom na ruke a možnosť zapojiť sa do fotosúťaže \“LETO SO SOKOLIARMI MAJSTRA VAGANA\” 
na našom Facebooku a odniesť si neopakovateľné zážitky. Neváhajte a urobte si pekný výlet. Viac informácií na 
https://www.facebook.com/events/389215311702820/ . 

KISS FOREVER BAND / HU 
30.07.2019, 19.00 h., Námestie sv. Egídia-Poprad 
Skupina Kiss Forever Band je verná kópia známej americkej skupiny Kiss. Energickí rockeri z Maďarska sa 

prezliekajú do atypických kostýmov a výrazného make-upu, aby zabavili svojich fanúšikov po celom svete. 
Skupina má obrovský úspech a je tak verná originálu, že si ju mnohokrát mýlia s pravými KISS.V prípade 
nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály Domu kultúry. 



MADE IN SLOVAKIA / OCHUTNAJTE SLOVENSKO V CENTRE POPRADU 
31.07.- 03.08.2019 , Námestie sv. Egídia-Poprad 
Cieľom podujatia Made in Slovakia je prezentovať domácim i zahraničným návštevníkom to, čím je Slovensko 

charakteristické a výnimočné. Už v poradí VI. ročník festivalu do Popradu privedie originálne a autentické 
slovenské výrobky a ľudovo-umeleckú tvorbu. V uplynulých piatich ročníkoch medzi vystavovateľmi nechýbali 
vinári, výrobcovia syrov, výrobcovia piva, rezbári, košikári, medári, medovnikári, pekári, maliari, výrobcovia 
odevov či šperkov. Obľúbenou súčasťou podujatia je pestrý kultúrny program. 

31. júl / 12.00 - 22.00 / streda / Námestie sv. Egídia 
SLOVENSKÉ LEGENDY 
16.00 PAĽO DRAPÁK 
18.00 DUCHOŇOVCI 
19.30 VAŠO PATEJDL 
21.00 DÁVID BÍLEK 
1. august / 12.00 - 22.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia 
FOLKLÓR 
14.00 FS BATIZOVCE 
16.00 BOBÁŇOVCI Z TERCHOVEJ 
18.00 ŠTEVO ŠTEC a FAJTA 
20.00 ČAROVNÉ OSTROHY 
21.30 TIBOR POKORNÝ BAND 
2. august / 12.00 - 22.00 / piatok / Námestie sv. Egídia 
POPRAD SA BAVÍ 
16.00 IVANA REGEŠOVÁ 
18.00 STARMÁNIA A PETER MARCIN 
20.00 KMEŤO BAND 
21.30 Diskotéka - MM 
3. august / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
MADE IN POPRAD 
10.00 VESELÁ ROZPRÁVKA 
11.00 ZBYŇO DŽADOŇ - Lara a nebo 
12.00 DFS VENČEK 
13.00 TATRANSKÝ SILÁK a POPRADSKÍ TANEČNÍCI 
Peter Rekenei a TK FEARLESS, SOLUS DANCE ACADEMY 
14.00 GAJDOŠSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA BESKYD 
15.00 BATIDA / bubnová show 
16.00 ENDLESS ROAD / country koncert 
17.00 CITY / koncert 
19.00 SMOLA A HRUŠKY / koncert 
20.30 TANCOVAČKA so skupinou STAR BAND 
REMESLO OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ 
3. 8.2019, 13:00 – 18:00 Poprad, Podtatranské múzeum 
Počas konania festivalu Made in Slovakia, pripravilo Podtatranské múzeum v Poprade vo svojich priestoroch 

a areáli múzea atraktívny program pre svojich návštevníkov. 
Názov programu úzko súvisí s témou krátkodobej výstavy múzea. Študenti Súkromnej strednej umeleckej 

školy Hodruša-Hámre v spolupráci s Archeologickým múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave 
vytvorili repliky zbroje, zbraní a šperkov. Lektori Podtatranského múzea v Poprade oboznámia návštevníkov s 
jednotlivými exponátmi výstavy. 

Pri remeslách ostaneme aj v areáli múzea, kde sa už bude „pracovať“ v remeselníckych dielňach. 
V tkáčskej dielni budú mať návštevníci možnosť vidieť ukážku tkania na vertikálnom tkáčskom stave. Ruku k 

dielu budú môcť priložiť pri tkaní náramkov na hrebeňoch a kartičkách. Hotový výrobok ostane návštevníkovi ako 
originálny suvenír z múzea,“ pozýva do tkáčskej dielne riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Bc. PhDr. 
Magdaléna Bekessová. V druhej remeselníckej dielni sa bližšie pozrieme na výrobu šperkov. 

V amfiteátri neďaleko remeselníckych dielní si múzeum pripravilo pre našich najmenších tvorivé dielne, ktoré 
sa budú zameriavať na poznávanie morfológie rastlinného tela. 

V stálej expozícii múzea „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ sa návštevník dozvie niečo z histórie mesta Poprad 
a podtatranského regiónu od praveku po súčasnosť. Okrem toho si vyskúša interaktívne prvky rozšírenej a 
virtuálnej reality. 

Pri príležitosti podujatia poskytne Podtatranské múzeum v Poprade pre svojich návštevníkov zvýhodnené 
vstupné 2,00 € pre dospelého návštevníka a 1,00 € pre deti, seniorov a ŤZP. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v budove Podtatranského múzea v Poprade na 
Vajanského 72/4. www.muzeupp.sk 

NOVÉ MEDVEDIE DNI 
31.07-03.08.2019, Hrebienok - Starý Smokovec 
Tatranský festival Medvedie dni sa vracia na Hrebienok. Môžete sa tešiť na nový formát, nové atrakcie a ešte 

lepší program. Počas 4 dní je pre vás počas tatranského festivalu na Hrebienku - Medvedie dni pripravený bohatý 
program. 

Prvý deň - 31.07.2019 



Počas prvého dňa medvedieho festivalu na Hrebienku sa môžete tešiť na hudobné a muzikálové divadlo 
hudby ktoré vám zahrá predstavenie Asterix a voľba starostu. Na pódiu sa vám taktiež predstaví zábavno 
vzdelávací projekt Plasťáci. Dňom vás bude sprevádzať moderátor a zabávač Roman Féder. 

Druhý deň – 01.08. 2019 
Druhý deň festivalu Medvedie dni sa na pódiu zabavíte s úspešným tanečno-umeleckým zoskúpením - škola 

tanca Credance. Na pódiu sa vám taktiež predstaví hudobná skupina Hevi Dubi Komiks Band. Zabaviť a vypočuť 
si budete môcť počas dňa aj program Podobám sa na Heviera. 

Tretí deň 02.08.2019 
Počas tretieho dňa festivalu vás bude čakať predstavenie SĽUK - Zvuky nie sú muky. Počas piatku budete 

môcť zažiť workshop - Čítaj s porozumením zameraný na schopnosť správne \“čítať\” a chápať text. Teší sa vás 
aj Včelára z východu, či lesnú pedagogiku o spoznaní prírody a života v lese. 

Štvrtý deň 03.08. 2019 
Posledný deň Medvedích dní na Hrebienku je pre vás pripravený program - Fidlikanti, ktorí pricestujú na 

Medvedie dni aby si s vami zahrali, zaspievali a ukázala všetko, čo vedia. Tešiť sa taktiež môžete na svetový 
muzikálový hit - Cats. Celým programom vás bude sprevádzať Mariana Kovačechová. 

Viac informácií na stránke https://www.vt.sk/ 
OSTRÝM NOŽOM 
31. 07. 2019, o 20:30 h., Kláštor Kartuziánov - Červený kláštor 
(letné kino)- Film Ostrým nožom rozpovedá príbeh Ľudovíta, ktorému neonacisti zavraždili jediného syna. 

Kvôli nefunkčnému súdnemu systému sú však tí istí páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo sa všetkými silami 
snaží dosiahnuť ich opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou políciou, oportunistickou sudkyňou, ale aj s faktom, 
že svojho syna dostatočne nepoznal a nebol mu oporou. Čím viac sa sám viní za jeho smrť, tým viac sa rozpadá 
jeho vzťah s manželkou Zuzanou a dcérou Jankou. A tým úpornejšie sa snaží sám zasahovať do vyšetrovania. 
VSTUPNÉ: 3€. Viac informácií na http://ramagu.sk/index.php/klastorne_kulturne_leto/ 

DOBRODRUŽNÉ VÍKENDY 
02.-04.08.2019, od 12.00 h., Skalnaté pleso- Eko - mini - park Svištia krajinka 
Počas letných prázdnin je pre vaše deti pripravený víkendový animačný program od piatku až do nedele na 

Skalnatom plese pod názvom \“Dobrodružné víkendy\”. V piatok budú mať vaše deti možnosť spoznať prírodu, 
vypočuť si zaujímavé rozprávanie o Tatrách, zvieratkách a rastlinách v okolí Skalnatého plesa so skutočným 
strážcom prírody. Každú sobotu budú môcť zažiť pravú tatranskú zábavu s maskotmi a animátormi. Tak isto sa 
budú môcť zapojiť do programu kamzíčej olympiády a do rôznych súťaží o skvelé ceny. V nedeľu ich budú čakať 
tatranské tvorivé dielne, ktorých podstatou je maľovanie a kreatívna tvorba diel na tému tatranských rozprávok a 
povestí. 

Každý piatok - 12:00 - 15:00 - Divočina so strážcom prírody 
Každú sobotu - 12:00 - 15:00 - Kamzíčia olympiáda 
Každú nedeľu - 12:00 - 15:00 - Tatranské tvorivé dielne 
Bližšie informácie na www.vt.sk 
LETNÁ GRILOVAČKA 
02.-03.08.2019, od 18:00 h., Grand hotel Bellevue****-Starý Smokovec 
Počas celého leta sme v GRAND HOTEL BELLEVUE**** pre ubytovaných i neubytovaných hostí pripravili 

špeciálnu akciu – grilovaciu párty. Okrem pochúťok, ktoré ku grilovačke neodmysliteľne patria, vás bude večerom 
sprevádzať živá hudba. Grilovačka sa bude konať každý piatok a sobotu od 18 - 21 hodine v priestoroch 
Slovenskej reštaurácie. Vstup na grilovačku si neubytovaní hostia môžu zakúpiť priamo na mieste konania. Tak 
príďte odštartovať leto vo veľkom štýle. Pre viac informácií nás kontaktujte na +421 52 4762 111 alebo 
reservations@hotelbellevue.sk. 

SLOVENSKÝ VEČER V HUMNE 
02.08.2019, od 18:00 h., každý piatok, HUMNO TATRY-Tatranská Lomnica 
Prežite jedinečný gastronomický večer v Humno Tatry vďaka produktu Slovenský večer, počas ktorého vás 

čaká večer plný skvelého - slovenského jedla pripravovaného z tradičných a zároveň domácich su-rovín. Program 
začína voliteľnou ochutnávkou slovenských rôznorodých vín. Celým večerom Vás bude sprevádzať živá hudba so 
slovenskou tvorbou. Rezervácie vopred na tel. č.: 0911 115 603. Cena- Slovenský večer: Na mieste: 19,-€/osoba, 
Online na www.gopass.sk: 16 €. Cena - Iba ochutnávka vín: Na mieste: 16,-€/osoba, Online na www.gopass.sk: 
14€ , Cena - Slovenský večer s ochutnávkou slovenských vín- Na mieste: 31,-€/osoba, Online na 
www.gopass.sk: 29€ www.vt.sk 

KLAVIRISTI V KAVIARNI MOZART 
02.-04.2019, Tatranská Lomnica, Hotel LOMNICA**** 
Každý víkend živá hudba - klaviristi v kaviarni Mozart. Piatok – od 17.00 – 20.00 hod, sobota - od 18:00 – 

21:00 hod. a nedeľa – od 13.00 - 16.00 hod. Vstup bezplatný. 
VEČER S CIGÁNSKOU HUDBOU 
02.-03.2019, piatok, sobota o 18:00 – 22:00, Starý Smokovec – Koliba Kamzík 
Večery sprevádzané ľudovými melódiami. Organizátor: Koliba Kamzík +421 902 244 111 www.kamzik.sk 

Vstup voľný. 
POSEDENIE PRI ŽIVEJ HUDBE 
02.-03.2019, Každý piatok a sobotu, 19:00 – 22:00 h – Starý Smokovec – Grandhotel, Castro Café 
Príjemné večery sprevádzané živou hudbou. Organizátor: Grandhotel Starý Smokovec www.grandhotel.sk 

Vstup voľný. 
ŽIVÁ ŽENA 



02.08. 2019, 19:00 h., Kaviareň a čajovňa u vlka – Starý Smokovec 
Stretnutie opäť po roku s výraznou osobnosťou spoločenského a politického života, herečkou, diplomatkou a 

predsedníčkou najstaršieho slovenského spolku žien Živena Magdalénou Vášáryovou. Moderovaným 
rozhovorom sprevádza Zuzana Šimová. Vstupné 1 €. Organizátor : Kaviareň a čajovňa u VLKA, rezervácie: 
uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, +421 908 704 412. 

JURSKÝ SVET- ZÁNIK RÍŠE 
02.08.2019, o 20:45 h., Tatranská Lomnica- mestský park 
FILM/USA/ES/2018/130 min. Premietanie v rámci Tatranského letného kina. Organizátor: Región Vysoké 

Tatry www.regiontatry.sk Dramaturgia a produkcia: Mesto Vysoké Tatry- oddelenie kultúry a športu +421 52 4780 
455-6 www.vysoketatry.sk , Facebook: Vysoké Tatry kultúra šport Podujatia sú realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vstup voľný. 

CHARITY GOLF CUP 2019 
03.08.2019, od 8:30h., golfový rezort- Veľká Lomnica 
XII. ročník Charity Golf cup-golfový turnaj, výťažok zbierky bude venovaný Nadácii pre deti Slovenska, 

Projektu Hodina deťom a Nadácii Miroslava Šatana. Viac informácií na www.golftatry.sk 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
03.08.2019 , Observatória na Skalnatom Plese a Lomnickom Štíte 
Na Skalnatom plese od 09:00 do 17:00 hod. 
Na Lomnickom štíte od 09:30 do 16:00 hod. 
Vstup voľný. 
TATRANSKÝ VETERÁN / VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDIEL 
03.08.2019, 09:00 h., Poprad, Kežmarok, Spišská  nová  Ves 
Pri pohľade na historické vozidlá , človek často zistí, že sa pozerá na umelecké diela, ktoré častokrát 

predbehli dnešnú dobu. Veď na týchto vozidlách je prezentovaný vývoj motorizmu vrátane dizajnérskej práce, ako 
aj konštrukcie jednotlivých automobilov. 

09:00 – 11:00 – Námestie, Kežmarok 
12:00 – 14:00 – Námestie Spišská  Nová  Ves 
15:00 – 17:00 – Pešia zóna pred Hotelom Satel, Poprad 
Organizátor: Tatranský veterán CAR CLUB Poprad. www.tatranskyveteran.sk 
PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU TATRANSKEJ LOMNICE 
03.08.2019, 09:30 h., Tatranská Lomnica- zraz pred budovou TEŽ 
Kultúrno-turistická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostiach Tatranskej Lomnice s profesionálnym 

turistickým sprievodcom, ktorá trvá približne 2 hodiny, minimálny počet účastníkov sú 4 osoby. Prehliadka 
chalúpky p. Čenkovej, najstaršieho hotela Tatranskej Lomnice, miesta s prvým bazénom vo Vysokých Tatrách, 
grandhotela v ktorom prespal i T.G. Masaryk, stavby architekta Dušana Jurčoviča a iné. Organizátor: Agentúra 
Vietor tatranský, +421 949 202 493. . Cena: 4€, v predpredaji 3€. Predpredaj v Múzeu tatranskej kinematografie a 
fotografie, ku každej vstupenke 10 % zľava na konzumáciu v Kaviarni a čajovni u VLKA a nákup v Galérií 
Tatranský šperk. 

RED BULL 400 
03.08.2019, Štrbské Pleso-Skokanské mostíky 
Séria najťažších behov na strmých skokanských mostíkoch. Lokality, v ktorých sa preteky organizujú, 

podliehajú jedinému pravidlu – „štyristovka“ sa môže uskutočniť iba na kopcoch určených k zoskokom na lyžiach 
alebo na samotných výškových skokanských mostíkoch. V roku 2018 sa premiérovo podarilo preteky priniesť aj 
do Vysokých Tatier a tento rok sa akcia vracia na rovnaké miesto. Na Štrbské Pleso, na mostík K-120 (HS 136). 
Podujatie organizačne opäť zastreší agentúra BE COOL. Chcete si cez leto dať skutočne extrémnu bežeckú 
výzvu? Vyskúšať si, aké to je, keď vám srdcový tep vyskočí zo 70 úderov za minútu až na 200? Snívate o 
výhľade na Vysoké Tatry z legendárneho veľkého skokanského mostíka? Toto všetko vám prinesie najťažší 400-
metrový beh na svete v priebehu jediného dňa. Poďte si odbehnúť Red Bull 400! Registrovať sa môžete na 
stránke ttp://bit.ly/RedBull400_StrbskePleso. 

HLAVNÁ PÚŤ NA HORU ZVIR 
03.-04.08.2019, 10:00 h., Hora Zvir nad obcou Litmanová 
Nádherné prostredie Hory Zvir Vás pozýva k stíšeniu a hlbokej modlitbe počas augustovej hlavnej púte. 

Každoročne si na Hore Zvir pripomíname počas hlavnej púte prvé zjavenie Panny Márie, ktoré sa udialo v lete 
pred 29 rokmi. Ani tohto roku tomu nebude inak. 

Web: http://horazvir.malcobcan.sk/ 
FEST FAJNÝ FEST 
03.08.2019, od 11:00 h., Kaštiel Strážky 
FEST FAJNÝ FEST (hysteri fest)! Tento rok v záhrade kaštieľa v Strážkach! Potvrdení interpreti: 
DAVOVÁ PSYCHÓZA - stálica Československej Punk-rockovej scény, THE HYPNOTUNEZ(UA) -shout-

swing, swingcore, jazzpunk, punk-rock, garage, progressive, swing, jazz, punk, GREEN SILENCE(UA) - green 
rock, THE WILDERNESS - surová DIY hc-punk´n rollová nakládačka spievaná v rodnej trnáfčine, MORIAH 
WOODS(USA) - multi-inštrumentálna pesničkárka z Colorada a mnohé iné. Tak ako každý rok, festival ožije aj 
sprievodným programom. Okrem klasickej tomboly budú nachystaní aj animátori s dielňami pre deti, vyrobiť si 
môžeš festivalové tričko, alebo absolvovať Sufijské dychové cvičenie. Zažiť môžeš aj majstrovstvá Európy v hode 
bubnom. Vstupné 11 €. Viac informácií na http://festfajnyfest.sk/. 

LETNÝ VÍKENDOVÝ PROGRAM 
03.-04.08.2019, od 13.00 h., Aquacity Poprad 



Letné osvieženie, horúce slnko a jedinečná zábava pri víkendových programoch. Koncerty, tanečné 
vystúpenia, detské programy, autogramiády, penové párty, zažite zábavné Aquastické leto v AquaCity Poprad. 

PROGRAM: 
3.8.2019 SOBOTA 
17:00 TATRANSKÝ VETERÁN 2019 – prehliadka historických áut, fotenie, fotopoint 
15:00 MADAGASKAR – víkendový detský program a diskotéka s maskotmi na detské pesničky 
21:00 VEČERNÉ LETNÉ KINO – film BOHEMIAN RHAPSODY 
4.8.2019 NEDEĽA 
13:00 PENOVÁ PÁRTY + fotenie – veľká penová show s penovými delami v nafukovacom bazéne 
15:00 MADAGASKAR –víkendový detský program a diskotéka s maskotmi na detské pesničky 
Bližšie informácie na www.aquacity.sk 
PETER CMORÍK BAND 
03.08.2019, o 18:00 h., areál Kúpeľov a.s. – Nový Smokovec 
Live koncert známeho speváka Petra Cmoríka , ktorý sa stal víťazom súťaže Superstar. Predstaví sa spolu s 

kapelou a zahrajú nám ich najväčšie hity. Organizátor: Región Vysoké Tatry www.regiontatry.sk Dramaturgia a 
produkcia: Mesto Vysoké Tatry- oddelenie kultúry a športu +421 52 4780 455-6 www.vysoketatry.sk, Facebook: 
Vysoké Tatry kultúra šport. Podujatia sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky. Vstup voľný. 

ARPI FARKAŠ TRIO 
03.08.2019, o 18.00 hod., Hotel Lomnica- Tatranská Lomnica 
Priamo z prestížnych domácich i zahraničných jazzových festivalov k nám zavíta trio vynikajúcich hudobníkov 

pod vedením Arpiho Farkaša. Hudobné vystúpenia sa odohrajú na terase Hotela Lomnica, v prípade 
nepriaznivého počasia sa hudobná produkcia presunie do interiérov kaviarne Mozart. 

Všetky hudobné vystúpenia sú prístupné pre širokú verejnosť ZADARMO. Viac info na stránke: 
www.hotellomnica.sk 

FEST DOBRÝ KEŽMAROK 2019 
03.08.2019, o 19:00 h., Kežmarský hrad 
Druhý ročník romantického a veríme, že príjemnou hudbou naladeného priateľského festivalu. Tento rok 

predstavíme muzikantov, ktorí majú neuveriteľnú charizmu a vyžarujú úžasnú energiu. Finalista ČeskoSlovensko 
má talent, ale najmä úžasný muzikant, spevák Juraj Ďuri Hnilica. Už po druhý krát sa na kežmarskom hrade 
predstaví aj fenomenálny juhoafričan a bluesman, či pesničkár svetového formátu Gerald Clark. Tou čerešničkou 
v krásnom romantickom prostredí nádvoria kežmarského hradu bude nepochybne MAOK. Viac info na 
www.festdobre.sk 

75 TAJOMSTIEV LANOVKY 
03.08.2019, o 19:00 h., Skalnaté Pleso 
Ponorte sa do histórie a odhaľte s nami 75 tajomstiev tatranskej lanovky pomocou jedinečného zážitku. Zažite 

magickú atmosféru, vráťte sa v časoch tatranských a odhaľte zákutia stanice lanovky. Takúto možnosť máte úž 
túto zimnú sezónu v rámci osláv 75. výročia. Preto nepremeškajte príležitosť, vyberte si jeden z termínov a príďte 
si užiť zážitkový večer na Skalnaté Pleso. Je to už 75 rokov, odkedy prvýkrát vyšla kabínková lanovka zo stanice 
Skalnaté pleso a dopravila sa na najvyššie položenú stanicu Lomnický štít vo výške 2634 m.n.m. V roku 1941 v 
predvianočnom období, presne 20. decembra, sa začala písať história vysokotatranskej lanovej kabínovej dráhy, 
ktorá sa v tom období pýšila niekoľkými svetovými prvenstvami. Pridajte sa k nám a spoločne vzdáme lanovke 
úctu, prejavíme vďačnosť jej sta-viteľom a oslávime krásne 75. narodeniny. Počas piatich termínov máte možnosť 
absolvovať jazdu nočnou lanovkou na Skalnaté Pleso, ktorá sa koná len pri tejto výnimočnej príležitosti. Podujatie 
prebieha na Skalnatom plese, kam sa dopravíte lanovkami z nástupnej stanice Tatranská Lomnica. Čaká vás 
nočná jazda s krásnymi pohľadmi na hviezdnu oblohu a vysvietený Poprad. Môžete sa tešiť na výstavu 
dokumentárnych fotografií z čias výstavby lanovky, ako aj prác architekta Dušana Jurkoviča, návštevu starej 
strojovne lanovky so sprievodcom alebo si pripomenúť históriu lanovkovej dráhy vďaka premietanému úryvku z 
dokumentárneho filmu Príbeh jednej lanovky. Pôžitok umocní výhľad na okolité masívne štíty a panorámu južnej 
strany z vyhliadkovej veže nad galériou Encián. 

Zakúpite v Informačnom centre Tatranská Lomnica +421 903 112 200, info@vt.sk . 
Tip na záver: Odporúčame zvoliť teplé oblečenie a pevnú obuv, nakoľko prehliadka prebieha vo voľnom 

teréne. 
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ 
03.08.2019, 20:00 h., Červený kláštor-kúpele Smerdžonka 
Animovaný/2018/85 min./Ukrajina. Tešiť sa môžete na filmy a rozprávky v rámci kúpeľného kina na čerstvom 

vzduchu 2019. Vstupné: Deti od 12 rokov a dospelí: 2 € , Rodinný balík 2 dospelí a 2 deti nad 12 rokov: 5 € , Deti 
do 12 rokov: ZADARMO. 

Viac informácií na https://kupelecks.sk/ 
JAZDA HISTORICKOU ELEKTRIČKOU - KOMÉTA 
04.08.2019, od 10:35 h., Poprad Tatry-Starý Smokovec-Tatranská Lomnica 
Odvezte sa historickými električkami Kométa a Trojča z Popradu a Vysokých Tatier každú nedeľu. Historická 

električka Kométa bude premávať medzi stanicami Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. 
Odchody električky KOMÉTA : 
Poprad-Tatry, smer Starý Smokovec: 10:35 
Starý Smokovec, smer Tatranská Lomnica : 11:50 
Tatranská Lomnica smer Starý Smokovec: 12:40 



Starý Smokovec, smer Tatranská Lomnica: 13:50 
Tatranská Lomnica , smer Starý Smokovec 14:40 
Starý Smokovec, smer Tatranská Lomnica: 15:50 
Tatranská Lomnica, smer Starý Smokovec: 16:40 
Starý Smokovec, smer Poprad-Tatry: 17:10 
Cestovné lístky: Zvýhodnený MAXI celodenný 12 €. Základný, jednosmerný, jedno pásmo: dospelá osoba 4 € 

a dieťa 2 € . Cena lístka je za jedno pásmo jednosmerne. Pre každé ďalšie, aj len začaté pásmo je potrebné si 
kúpiť ďalší základný lístok. Sieťový lístok platí na všetky jazdy historickej súpravy v daný kalendárny deň. Vo 
vlaku neplatia režijné výhody, bezplatná preprava ani iné zľavy. Cestovné lístky predáva sprievodca na nástupišti 
pred električkou. Na jednotlivých zastávkach na trase električka zastavuje na znamenie. 

Ďalšie informácie na: www.regiontatry.sk a www.tatranskakometa.sk 
RUŽBAŠSKÉ TRHY FOLKLÓRU 
04.08.2019, 14:00 h., Kolonáda pod Bielym domom - Vyšné Ružbachy 
Nedeľu plnú folklóru prežite v kolonáde pod Bielym domom vo Vyšných Ružbachoch. Už 11. ročník 

Ružbašských trhov folklóru sa budú konať prvú augustovú nedeľu. 
Web: https://www.folklorfest.sk/9882-ruzbasske-trhy-folkloru-vysne-ruzbachy-2019-11-rocnik/ 
MUSIKSCHULE FRÖLICH 
04.08.2019 
14:30 - Tatranská Lomnica-mestský park 
19:00 – Nový Smokovec-areál Kúpeľov, a.s. 
Promenádne koncerty 40-členného akordeónového orchestra z Lipska (DE). Organizátor : Región Vysoké 

Tatry www.regiontatry.sk Dramaturgia a produkcia : Mesto Vysoké Tatry- oddelenie kultúry a športu +421 52 4780 
455-6 www.vysoketatry.sk, Facebook: Vysoké Tatry kultúra šport. Podujatia sú realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Vstup voľný. 
DYCHOVÁ HUDBA TATRAMAT MATEJOVCE 
04.08.2019, o 15.00 h., Námestie sv. Egídia-Poprad 
V Poprade sa verejnosti v rámci kultúrneho leta predstaví Dychová hudba Tatramat Matejovce, ktorá hrá pod 

vedením vedúceho dychovky Jána Miženka. 
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály Domu kultúry. 
POPOLUDNIE PRE DETI - O PRÍŠERNE KRÁSNEJ PRINCEZNEJ 
04.08.2019, 15:00 h., Stará Ľubovňa, Stredoveký vojenský tábor 
Princezny majú svoj osud dávno daný. Musia sa jednoducho vydať za princa. Niekedy to skomplikuje drak 

alebo nudné čakanie vo veži, no inak je to jasné ako facka. Čo však v prípade, že princezná je taká škaredá, až 
sa jej boja všetci princovia? A nik ju nechce? No, to už je problém priam kráľovský. 

Rozprávka pre všetky generácie, pri ktorej sa zabavia aj deti aj dospelí. Inscenácia je vystavaná na 
bábkových princípoch pouličného divadla zo 14. – 16. storočia. Po skončení je možné nahliadnuť do zákulisia a 
vyskúšať si bábky. 

Web: http://www.marmon.sk/podujatie/55/ 
DOBRODRUŽSTVÁ JANKA HRAŠKA, KOZLIATKA 
04.08.2019, o 16:00 h., Kláštor Kartuziánov- Červený kláštor 
(divadlo pre deti). Tradičné rozprávky vám zahrajú herci z Divadla TUŠ, ktoré pripravuje netradičné 

interaktívne inscenácie, pri ktorých tvorcovia využívajú rôzne bábkarske postupy. V predstaveniach sú diváci 
priamo zapájaní do deja s edukatívnym zámerom. VSTUPNÉ: 3 €. 

Viac informácií na http://ramagu.sk/index.php/klastorne_kulturne_leto/ 
VÝSTAVY 
19.7.2019 – 11.9.2019 
POCTA SLOVENSKEJ GRAFIKY 
Galérii u anjela na Starom trhu 53 v Kežmarku. 
Výstava grafických diel. Predstavíme najlepšie mená, výnimočné diela a zberateľské opusy slovenskej grafiky. 

Kurátorka výstavy: Carmen Kováčová 
Informácie: www.galeriauanjela.sk 
25. mája - 22. augusta 2019 
TERAKOTOVÁ ARMÁDA 
Tatranská galéria Poprad 
Výstava ukáže verejnosti úžasný pohľad do hrobky prvého čínskeho cisára, ktorý dokázal zjednotiť Čínu a 

ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. Jeho terakotová armáda sa označuje ako ôsmy div 
sveta a pri jej objavení v roku 1974 sa našlo viac ako 8 tisíc bojovníkov! Na výstave sa návštevníci môžu 
dozvedieť o živote prvého čínskeho cisára, detailne si prehliadnuť prepracované sochy hlinených vojakov a koňov 
v životnej veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblasti Si-anu v Číne. Výstava je putovná a nadväzuje na 
výstavy, ktoré sa konali v Českej republike, konkrétne v mestách Karlove Vary, Zlín, Olomouc, Most, Kladno, 
Ostrava a Pardubice. Doposiaľ výstavu navštívilo viac ako 70 000 návštevníkov. Cieľom aktivity je oživiť kultúrny 
život v Prešovskom kraji a priblížiť ôsmy div sveta našim občanom. Informácie: www.tatragaleria.sk 

21.6.- 6.9.2019 
RUSKINOVCE ZANIKNUTÉ SPIŠSKÉ MESTEČKO 
Výstavná sieň múzea, ul. Dr. Alexandra č. 11, Kežmarok 



Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku, SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov a PSK - Múzeum v 
Kežmarku Vás pozývajú na výstavu RUSKINOVCE - zaniknuté spišské mestečko. 

13.6.-30.9.2019 
OD ZRNKA K CHLEBU 
Stará Ľubovňa, Skanzen pod hradom Ľubovňa 
Výstava poľnohospodárskeho náradia vo výstavnej miestnosti Hájovňa v skanzene pod hradom Ľubovňa. 
Cesta od zasiatia obilného zrnka do zeme až po voňavý čerstvo upečený chlieb bola mimoriadne náročná a 

vyžadovala si zapojenie všetkých členov rodiny do poľnohospodárskych prác. Každoročný cyklus prác sa začínal 
už počas jesene a opakoval sa rok čo rok. Ľudia mali len jedno želanie, o ktoré s pokorou a úctou prosili Boha. 
Nech dá, aby neúnavná a usilovná práca v spojení s priaznivým počasím priniesla vytúženú úrodu. Web: 
https://www.facebook.com/events/468660797210474/. 

18.05.2019 – 30.9.2019, čas: 9.00 – 17.00 
HISTORICKÉ REMESLO OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ 
Podtatranské múzeum Poprad 
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre realizovala viacero projektov v úzkej spolupráci s 

Archeologickým múzeom v Bratislave, čím dokázali oživiť stopy dávnej histórie, a to napríklad výrobou repliky 
keltského meča starého 2200 rokov. Tento meč, ale aj ďalšie precízne spracované napodobeniny historických 
artefaktov, budú sprístupnené na výstave, ktorá dokazuje, že aj vďaka talentovaným žiakom umelecké remeslá 
pomáhajú cítiť históriu. Výstava je sprístupnená návštevníkom múzea počas otváracích hodín múzea. Vstupné: 
zahrnuté v cene vstupenky do múzea. 

Kontakt: tel. č.: +421 52 772 1924; e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk ; www.muzeumpp.sk . 
Zmena programu vyhradená. 
Do 23.08.2019 
INTERFERENCIE 
Pozývame Vás na výstavu Pavla Rabatina (fotografia) a Rudolfa Rabatina (maľba) pod názvom Interferencie, 

ktorá sa uskutoční v Podtatranskej knižnici – umenovedé odd. Poprad, Spišská Sobota. 
Do 29.10.2019 
MAJSTRI ĽUDOVEJ UMELECKEJ VÝROBY 
UĽUV Tatranská Lomnica 
Nová výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 II., ktorá bude sprístupnená v Galérii a predajni 

ÚĽUV v Tatranskej Lomnici do 29. októbra 2019. Návštevníkom predstavuje ukážku tvorby druhých troch zo 
šestice výrobcov, ktorí získali titul majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2018 – Halinu Grešlíkovú (tkanie na 
krosnách), Pavla Gregora (výroba zo slamy) a Igora Prilinského (výroba zo slamy). WEB : http://www.uluv.sk/sk/ 

Výstava potrvá do 30. septembra 2019 
ČARO DETSTVA 
Podtatranské múzeum v Poprade 
Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo pre svojich návštevníkov zaujímavú zberateľskú výstavu pod 

názvom Čaro detstva. Výstava predstavuje súkromnú zbierku pani Alice Tokarčíkovej, zberateľky starožitností z 
Hanisky pri Prešove. 

Pani Tokarčíková je držiteľkou šiestich certifikovaných rekordov zapísaných v Knihe slovenských rekordov a 
patrí jej aj siedmy certifikát TOP zberateľka Slovenska. 

Najpočetnejšiu časť jej zbierky tvoria dečky a obrusy, ktorých má 520 exemplárov, plyšové hračky a bábiky z 
porcelánu, dámske bavlnené vyšívané vreckovky, ako jediná na Slovensku zbiera plesové kabelky ručne 
vyšívané korálikmi. Pozoruhodná je aj jej zbierka ručne vyšívaných gobelínových obrazov, ktorých má 135 a 
certifikát so zápisom do knihy rekordov získala aj za neveľkú 16 kusovú kolekciu strojovo tkaných tapisérií, okrem 
toho zbiera aj starožitný porcelán, obrazy čí plesové šaty. 

Podtatranské múzeum sa rozhodlo vystaviť, vo svojich priestoroch na ulici Vajanského 72/4, predovšetkým jej 
zbierku hračiek, ide hlavne o porcelánové bábiky a plyšové medvedíky, nakoľko práve tieto hračky veľmi často 
robili radosť deťom pod vianočným stromčekom. A keďže sa blíži čas Vianoc, radi by sme pozvali nielen detských 
ale aj dospelých návštevníkov na prehliadku výstavy, ktorá ich vráti v čase, do dôb detstva a vyvolá nostalgické 
spomienky na ich najobľúbenejšie hračky. Keďže každá hračka zo zbierky pani Tokarčíkovej má svoj vlastný 
príbeh a mnohé pochádzajú z rôznych krajín celého sveta, uvidíte hračky napr. z Japonska, Činy, Ruska, USA, 
Nemecka, Rakúska, Talianska, ale aj arabských krajín. Nakoľko mnohé z vystavených exemplárov sú skutočne 
unikátne a vzácne a návštevník ich bude môcť obdivovať len vo vitrínach, rozhodli sme sa našu výstavu obohatiť 
aj o takzvaný detský kútik, kde budú pre deti k dispozícii hračky priamo určené na hranie, takže o zážitok pohrať 
sa v múzeu neprídu ani naši najmenší návštevníci. 

Celý mesiac – stála expozícia 
OTVÁRACIE HODINY: Po: ZATVORENÉ, Ut: 10:00 - 14:00, St - Št: ZATVORENÉ, Pi: 13:00 - 17:00, 

So:10:00 - 14:00, Ne:10:00 - 17:00 
MESTSKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC 
TATRY V UMENÍ 
Stála expozícia s tematikou Tatier zo zbierok Tatranskej galérie. Výstava je prierezom diel slovenských a 
českých autorov od polovice 19. storočia až po súčasnosť. 
21.6. – 8.9.2019 
IVAN URBANOVIČ – NANGA PARBAT 8125M 
Vila Flóra Starý Smokovec 
Výstava fotografií z prvých expedícií tatranských horolezcov na Nanga Parbat 8125 m v rokoch 1969 a 1971. 



Celý mesiac (okrem pondelkov) 09:00 – 18:00 
TATRANSKÝ ŠPERK 
Starý Smokovec – Vila Flóra 
Stála predajná expozícia šperkov a ďalších umeleckých a remeselných výrobkov s tatranskou tematikou od 

autorov žijúcich a pôsobiacich vo Vysokých Tatrách. 
Organizátor: Galéria Tatranský šperk Starý Smokovec +421 904 126 540 
Výstava potrvá do 23.08.2019 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
Výstavná galéria - SCHERFELOV DOM, Poprad 
Výstava fotografií českého fotografa Josefa Talaša. Voda a kameň-Kompozícia zo slovenských hôr a Žena II.- 

Fotografická retrospektíva. Bližšie informácie na tel. čísle : 0910 890 303. 
Celý mesiac denne 11:00 – 16:00 
PORTRÉTY ŽIVOTA 
Tatranská Lomnica – Hotel Slovan, Reštaurácia 
Výstava fotoobrazov slovenského fotografa Mareka Molnára s témou rodiny. 
Organizátor: Photo ESSENTIA studio, www.photoessentia.sk, + 421 948 20 40 50, Hotel SLOVAN Tatranská 

Lomnica, www.hotelslovan.sk Vstup voľný. 
Celý mesiac - celodenne 
TATRANSKÝ PRÍBEH 
Starý Smokovec - Grandhotel 
Výstava foto obrazov fotografa Mikuláša Jacečka s akcentom na veternú kalamitu vo Vysokých Tatrách. 
Organizátori: Mesto Vysoké Tatry a Grandhotel Starý Smokovec +421 52 478 00 00 www.grandhotel.sk Vstup 

voľný. 
ODKRYTÉ HODNOTY 
Tatranská galéria, Poprad, Elektráreň, Hviezdoslavova 12 
Stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v Poprade. www.tatragaleria.sk 
Tweet 
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15. SHMÚ upozor ňuje na búrky a prívalové povodne 
[30.07.2019; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/45730/shmu-upozornuje-na-burk y-ale-aj-na-privalove-povodne 

 
 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. 

Len vďaka podpore od našich čitateľov vám prinášame aktuálne spravodajstvo. Podporte nás, prosíme. 
Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na utorok pre 

väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach na strednom a východnom 
Slovensku. 

Pre väčšinu stredného a východného Slovenska platia výstrahy pred búrkami aj po zvyšok pondelka. Výstrahu 
druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Prievidza, Gelnica, Turčianske Teplice, Rožňava a tiež pre Košice a 
okolie. 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13. do 22. hodiny. 

Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, Spišská  Nová  
Ves a Gelnica. 

“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 povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov,” uviedol SHMÚ. 

Hasiči zasahovali pre počasie najmä na východe, najviac v Prešovskom kraji 
Lokálne búrky zamestnali v pondelok podvečer hasičov vo viacerých slovenských krajoch. Najvážnejšia 

situácia je najmä na východe Slovenska. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru. 

“Najviac prípadov v tejto súvislosti evidujú v Prešovskom kraji, kde boli doposiaľ vyslaní k 14 udalostiam. V 
Košickom kraji pomáhajú hasiči na deviatich miestach,” uviedla Križanová. Zasahovali aj v Žilinskom a 
Banskobystrickom kraji. 

Hasiči odstraňovali popadané stromy z domov a ciest aj strhnuté strechy. Ďalej odčerpávali vodu zo 
zatopených priestorov a pivníc. “Na viacerých miestach stále zasahujú,” doplnila Križanová. 

Búrka na východnom Slovensku spôsobila výpadky elektriny 
Výpadky v distribúcii elektriny v niekoľkých tisíckach odberných miest spôsobila na východnom Slovensku v 

pondelok večer búrka. Pre TASR to uviedla Andrea Forbergerová za Východoslovenskú distribučnú, a.s. (VSD). 



Podľa jej slov približne okolo 20.30 hodiny zostalo nezásobených ešte 790 odberných miest. “Silná búrka s 
bleskami pováľala stromy na elektrické vedenia a potrhala vodiče. Najväčšie výpadky sme zaznamenali v 
Petrovanoch, Bidovciach, Ďurďošíku, Malej Ide, Čečejovciach, Letanovciach a Novej Ľubovni,” spresnila. 

Výpadky elektriny spôsobila búrka s vetrom aj v nedeľu večer. “Súhrnne VSD na svojom distribučnom území 
obnovila distribúciu elektriny priebežne približne v 23-tisíc odberných miestach a počas dňa odstránila aj 
posledných zopár stovák,” dodala. 

V oboch prípadoch podľa jej slov okamžite vyrazili do terénu pohotovostné zložky VSD a odstraňovali poruchy 
vplyvom extrémneho počasia priebežne. 

[Späť na obsah] 
 
 

16. Minulý rok každá tretia kontrola odhalila poruš enie envirolegislatívy 
[30.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Z domova 
Takmer každá tretia kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v roku 2018 odhalila porušenie 

envirolegislatívy. 
Bratislava 30. júla (TASR) - Takmer každá tretia kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v 

roku 2018 odhalila porušenie envirolegislatívy. 
SIŽP minulý rok vykonala celkovo 2806 kontrol, pričom až v 989, teda 35,24 percenta prípadoch, sa 

preukázalo porušenie zákona. Doteraz vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít spájaných s výstavbou D4/R7 a 
naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. Inšpektori mali podiel na uzatvorení a rekultivácii skládky v 
Považskom Chlmci, aktuálne sa venujú aj riešeniu odkaliska Poša na východnom Slovensku a ďalším, roky 
neriešeným problémom. 

Na základe podnetov zo strany štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre 
podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov. “Žijeme v čase, keď otázka zdravého životného prostredia už dávno nie 
je okrajovou témou, ale stáva sa lajtmotívom verejného záujmu,” vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP. 
Podľa neho si treba uvedomiť, že environmentálne problémy majú stále väčší vplyv na ekonomiku, 
zamestnanosť, ale aj komfort života obyvateľov. “Je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť stále viac 
zameriavala na skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. V auguste minulého roka 
sme naštartovali procesy, ktoré vedú k efektívnejšej a dôveryhodnejšej inšpekcii. Ide o beh na dlhé trate, no 
nasadili sme slušné tempo,” tvrdí Ružička. 

Cieľom inšpekcie podľa neho nesmie byť len mechanické ukladanie pokút, ale má predovšetkým napomáhať 
predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. 

SIŽP historicky prvýkrát usporiadala v Bratislave Impel Review Initiative, teda detailnú diskusiu s 
medzinárodnými expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP, ktorá priniesla postrehy, ako činnosť inšpekcie zefektívniť. 
Pripravuje zriadenie nového stáleho pracoviska inšpekcie v Spišskej  Novej  Vsi , nadviazala spoluprácu s 
Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a zefektívňuje spoluprácu aj s Policajným zborom SR a 
prokuratúrou. 

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

 
 

17. Dnes zmokne celé Slovensko. SHMÚ varuje pred bú rkami aj prívalovými 
dažďami 

[30.07.2019; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/169384/pocasie-pokracu je-vo-vycinani-hrozia-burky-aj-privalove-dazde 

 
 

Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. 

Tweet 
Bratislava 29. júla (TASR) - Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav 

(SHMÚ) na utorok (30. 7.) pre väčšinu územia Slovenska. Na svojom webe tiež varuje pred povodňami v obciach 
na strednom a východnom Slovensku. 



Na utorok vydali meteorológovia pre celé Slovensko výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 
13.00 h do 22.00 h. Na možné prívalové povodne upozorňuje SHMÚ v lokalitách Turčianske Teplice, Prievidza, 
Spišská  Nová  Ves a Gelnica. 

„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 povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo 
tokov," uviedol SHMÚ. 

Výstrahy pred búrkami, utorok 30. júla 2019 Foto: shmu.sk 
TASR 
· Dnes o 09:20 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 
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18. Motorkárovi vbehla do cesty srna. Po tvrdom nár aze sa ešte desiatky 
metrov šmýkal 

[30.07.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/PG] 
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LEVOČA / Motorkár na Spiši skončil v opatere hasičov, záchranárov a neskôr lekárov. Na rovnom úseku cesty 
mu pod kolesá vbehla srna. Po tvrdom náraze sa ešte desiatky metrov šmýkal po zemi. Po nehode ostal 
bezvládne ležať. 

Vzdialenosť od miesta nárazu až po miesto, kde ostala motorka ležať, je 130 metrov. Zranenému mužovi po 
nehode pomáhal okoloidúci záchranár z Poľska. Ako skúsený záchranár mu hlavne fixoval hlavu a krk. Pomáhala 
mu policajná hliadka. Po pár minútach k nehode dorazili levočskí hasiči. 

9 fotografií 
Motorkár sa zrazil so srnkou 
“Bol v opatere prakticky nejakého vodiča, ktorý bol na mieste udalosti. Po našom príchode jednotka prvá 

poskytla predlekársku pomoc,” informuje veliteľ zásahu Peter Freundorfer, HaZZ Levoča. Srna pred motorku 
vyskočila na takzvanej starej ceste zo Spišského Štvrtka do Levoče. Pred nárazom ju motorkár nemal šancu 
vidieť, keďže sa vyrútila z prudkého svahu vedľa cesty, po mužovej pravačke. 

“Bol pri vedomí a komunikoval,” približuje Peter Freundorfer. "Muž pri nehode utrpel stredne ťažké poranenia. 
Po ošetrení bol prevezený do nemocnice v Spišskej  Novej  Vsi ," vysvetľuje hovorkyňa záchranárskej skupiny 
Katarína Načiniaková. Motorkár sa nebol schopný podrobiť dychovej skúške. 

Zlomeniny, otras mozgu a povrchové zranenia 
V nemocnici zistili, že má zlomené rebrá, otras mozgu a množstvo povrchových zranení. Či náhodou pred 

jazdou nepil, policajti zistia z odberu krvi. “Pacient je stabilizovaný a mimo ohrozenia života,” dodáva hovorkyňa 
siete nemocníc Jana Fedáková. Viacerí svedkovia sa pri nehode zhodli, že mužovi život zachránili správne 
ochranné motorkárske prvky na oblečení. 

Motorkár sa zrazil s jeleňom. Viac vo videu: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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19. Minulý rok každá tretia kontrola odhalila poruš enie envirolegislatívy 
[30.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
SIŽP minulý rok vykonala celkovo 2806 kontrol, pričom až v 989, teda 35,24 percenta prípadoch, sa 

preukázalo porušenie zákona. 
Bratislava 30. júla (TASR) - Takmer každá tretia kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v 

roku 2018 odhalila porušenie envirolegislatívy. SIŽP minulý rok vykonala celkovo 2806 kontrol, pričom až v 989, 
teda 35,24 percenta prípadoch, sa preukázalo porušenie zákona. Doteraz vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít 
spájaných s výstavbou D4/R7 a naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. Inšpektori mali podiel na 



uzatvorení a rekultivácii skládky v Považskom Chlmci, aktuálne sa venujú aj riešeniu odkaliska Poša na 
východnom Slovensku a ďalším, roky neriešeným problémom. Na základe podnetov zo strany štátnych či 
neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov. 
“Žijeme v čase, keď otázka zdravého životného prostredia už dávno nie je okrajovou témou, ale stáva sa 
lajtmotívom verejného záujmu,” vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP. Podľa neho si treba uvedomiť, 
že environmentálne problémy majú stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, ale aj komfort života 
obyvateľov. “Je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť stále viac zameriavala na skutočné defekty v 
ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. V auguste minulého roka sme naštartovali procesy, ktoré vedú 
k efektívnejšej a dôveryhodnejšej inšpekcii. Ide o beh na dlhé trate, no nasadili sme slušné tempo,” tvrdí Ružička. 
Cieľom inšpekcie podľa neho nesmie byť len mechanické ukladanie pokút, ale má predovšetkým napomáhať 
predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. SIŽP historicky prvýkrát usporiadala v Bratislave Impel 
Review Initiative, teda detailnú diskusiu s medzinárodnými expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP, ktorá priniesla 
postrehy, ako činnosť inšpekcie zefektívniť. Pripravuje zriadenie nového stáleho pracoviska inšpekcie v Spišskej  
Novej  Vsi , nadviazala spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a zefektívňuje spoluprácu 
aj s Policajným zborom SR a prokuratúrou. 
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20. HODNOTILI EXPERTI AJ MAMI ČKY 
[29.07.2019; Nitrianske noviny; Titulná strana; s. 1,3; Miriam Hojčušová] 

 
 

MAMIČKY A EXPERTI ZNOVU HODNOTILI PÔRODNICE 
V nitrianskej nemocnici poskytujú epidurálnu analgéziu len v obmedzenom čase. Vlani nebola vôbec. Matky to 

kritizujú. V ich hodnotení ale pôrodnica dopadla lepšie ako v expertnom. 
NITRA Health Policy Institute (HPI) a portál rodinka.sk zverejnili nové rebríčky pôrodníc. Hodnotili ich mamičky 

aj experti. 
Nitrianska fakultná nemocnica skončila v rámci Slovenska v hodnotení mamičiek na sedemnástom mieste, 

celkovo sa hodnotilo 52 pôrodníc. V expertnom hodnotení sa umiestnila až v druhej polovici rebríčka. 
Spojením týchto dvoch hodnotení vzniklo jedno celkové. „Najlepšie sú hodnotené pôrodnice v Žilinskom kraji, 

najnižšie hodnotenia dostali pôrodnice v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji,“ informuje portál rodinka.sk. 
V kraji bola štvrtá 
Od vlaňajšieho augusta do konca mája 2018 sa do hodnotenia zapojilo 2 839 matiek z celého Slovenska, 

ktoré odpovedali na webe na štrnásť otázok. Na základe toho portál rodinka zostavil rebríček „najlepších pôrodníc 
v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek“. 

V Nitrianskom kraji bola prvá topoľčianska pôrodnica s 86,2 percentami. Na Slovensku skončili na prvých 
troch miestach pôrodnice v Žiline (95,9%), Spišskej  Novej  Vsi  a Považskej Bystrici. 

„V rámci hodnotenia rodičiek sa umiestnila FN Nitra na 17. mieste (z 52 pôrodníc). V Nitrianskom kraji dopadli 
lepšie Topoľčany, Komárno a Levice,“ povedala Kristína Kováčiková z portálu rodinka.sk. 

Zapojilo sa málo matiek 
„Medzi našou a ostatnými pôrodnicami, ktoré sa umiestnili v rebríčku vyššie pred nami, sú minimálne 

percentuálne rozdiely. Faktom je, že sme koncová, krajská nemocnica, kde častokrát končia komplikované 
pôrody, ktoré sú k nám prevážané z okolitých pôrodníc, čo môže mať za dôsledok umiestnenie v rebríčku,“ 
reagovala hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková. 

Viacerí odborníci spochybňujú relevantnosť hodnotenia mamičiek, aj pre ich nízky počet. 
viac na strane 3 
pokračovanie zo strany 1 
MAMIČKY A EXPERTI ZNOVU HODNOTILI PÔRODNICE 
Z informácií na portáli rodinka.sk to vyzerá, že sa do hodnotenia pôrodnice zapojilo len desať matiek. 

Kováčiková hovorí, že to nie je pravda, bolo ich vraj 77. 
„Nitra je v prvej desiatke, pokiaľ ide o najviac odovzdaných hlasov. V Nitrianskom kraji sa zapojilo do 

hlasovania celkovo 264 rodičiek,“ vyčíslila. Zaujímavé je, že aj podľa vlaňajších informácií sa do hodnotenia 
nitrianskej pôrodnice zapojilo 77 matiek. 

Celý rebríček nezverejňujú 
V expertnom hodnotení dopadla v rámci Nitrianskeho kraja najlepšie pôrodnica v Leviciach (70,1 percenta). V 

rámci Slovenska sú na prvých troch miestach pôrodnice v Trenčíne, v Bratislave - Ružinove a v Humennom. 
„Vo všeobecnosti, pôrodnice v Nitrianskom kraji dopadli tento rok horšie než v iných regiónoch. Najlepšia 

pôrodnica v kraji (Levice) je v celoštátnom porovnaní expertného hodnotenia až v druhej polovici peletónu 
pôrodníc. A opakujem, to je najlepšia. Znamená to tiež, že FN Nitra je ešte ďalej za ňou,“ komentoval aktuálne 
hodnotenie expertov Tomáš Szalay z Health Policy Institute. 

Dodal, že rebríček nezverejňujú v celom rozsahu: „Na tom sme sa svojho času dohodli so Slovenskou 
gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou. Naším cieľom nie je ukazovať na horších, ale na lepších. Pôrodnice na 
nižších priečkach sa svoje umiestnenie dozvedia a majú možnosť sa inšpirovať u tých lepšie hodnotených.“ 

Takmer 1700 pôrodov 
Za minulý rok evidujú v nitrianskej nemocnici 1674 pôrodov, z toho bolo 774 sekcií. 



„Za prvý polrok tohto roka sa spravilo 810 pôrodov, z toho 355 sekcií. V tejto súvislosti by sme však radi 
poznamenali, že sme koncová, krajská nemocnica, kde častokrát končia komplikované pôrody rodičiek, ktoré 
rodili v Topoľčanoch či Leviciach,“ konštatovala hovorkyňa nemocnice Timková. 

„Nezomrela nám žiadna rodička a dosiahli sme perinatálnu úmrtnosť 4,7%, jednu z najlepších zo všetkých 
pôrodníc,“ dodala. 

Priveľa cisárskych rezov 
V prípade cisárskych rezov je nitrianska nemocnica na druhom mieste v rámci Slovenska, čo odborníci 

hodnotia negatívne. Podľa zverejného rebríčka takto rodilo až 46,2% mamičiek. Horšie sú na tom len Nové 
Zámky s 47,3 percentami. Napríklad v Trenčíne evidovali len 15,5 % cisárskych rezov. 

Podobná bola situácia vlani. Prednosta gynekologicko -pôrodníckej kliniky Miloš Mlynček vtedy povedal, že 
mnohé nitrianske rodičky majú už po otehotnení vo svojej psychike naplánovaný cisársky rez, ktorý je na 
Slovensku možné vykonať len zo zdravotných dôvodov. A tak si veľa zdravých žien vybaví potvrdenie od lekárov 
špecialistov - napríklad, že majú kŕčové žily, ktoré vôbec nemajú, alebo že majú očnú, alergiologickú či pľúcnu 
indikáciu. 

„Naďalej platí, že priveľa žien v Nitre rodí sekciou. Patríme do skupiny desiatich pôrodníc na Slovensku, kde je 
počet sekcií nad 40%. 

Je to spôsobené tým, že rodí stále väčší počet starších prvorodičiek (nad 35 rokov), pribúdajú rodičky po 
oplodnení metódami asistovanej reprodukcie a pribúdajú pôrody extrémne obéznych žien,“ tlmočila nám 
vyjadrenie prednostu hovorkyňa. 

Epidurálka s obmedzením 
Matky pred rokom kritizovali, že v nitrianskej pôrodnici nie je možné zazmluvniť si pôrodníka. To sa 

nezmenilo. 
Ženy negatívne hodnotili aj to, že v Nitre nemohli požiadať o epidurálku. Ešte v priebehu minulého roka 

nastala zmena, no len čiastočná. „Epidurálna analgézia nie je poskytovaná 24 hodín denne. Túto službu 
zabezpečujú kvalifikovaní anesteziológovia v čase od 7. do 15. hodiny. Ak pôrod neskončí do pätnástej, 
anesteziológ zabezpečí starostlivosť až do konca pôrodu. Každý týždeň absolvujú pôrod s epidurálom priemerne 
dve rodičky,“ povedala Timková. 

Časové obmedzenie považujú matky za absurdné. Dôvodom je nedostatok anesteziológov. 
Plánujú bonding 
Chýbajúci personál je aj za absenciou bondingu. Matky tak prichádzajú o možnosť stráviť so svojím bábätkom 

prvé dve hodiny po pôrode. 
„Po prvom ošetrení je novorodenec v starostlivosti neontologického oddelenia na tzv. observačnom boxe. 

Bonding ešte stále nepraktizujeme, ale v rámci zásad Baby friendly hospital máme jeho zavedenie v pláne,“ 
reagovala nemocnica. 

Primár oddelenia Ľubomír Kralovič vlani povedal, že bonding neposkytujú z jediného dôvodu - chýbajú sestry. 
Avizoval, že keď ich bude dostatok, vytvoria takzvanú sálovú skupinu sestier, ktoré budú na novorodencov počas 
bondingu dozerať. 

—- 
ZMENY 
Personál sa školí, aby lepšie komunikoval s pacientkami Prednosta kliniky Miloš Mlynček vlani povedal, že 

veľkú rezervu vidí v empatii personálu. Pýtali sme sa, či sa to zmenilo. 
„Zlepšovanie empatie personálu je úlohou permanentnou, na ktorej neustále pracuje celý personál 

gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Lekári a sestry absolvujú pravidelne školenia, kurzy so psychológmi ohľadne 
komunikácie s pacientkami,“ reagovala hovorkyňa Tatiana Timková. 

V súvislosti so štatútom Baby friendly hospital sa nemocnica zúčastnila začiatkom júla aj edukačného 
workshopu pre začatie procesu certifikácie. „Je v našom záujme zlepšovať komfort matiek, ktoré prichádzajú do 
našej nemocnice,“ odkazuje vedenie nemocnice. Pavilón, v ktorom sídli pôrodnica, bol vybudovaný v roku 1967 a 
kopíroval budovu švédskej pôrodnice a gynekológie. V rámci celého Československa bol podľa prednostu kliniky 
unikátny. 

Nitrianska pôrodnica prešla pred jedenástimi rokmi veľkou modernizáciou, podľa Miloša Mlynčeka teraz patrí 
medzi lepší hygienický štandard na Slovensku. Nadštandardné izby si môžu mamičky objednať na šestonedelí, 
poplatky od minulého roka narástli na 25, 30 a 45 eur (vlani to bolo 15, 22 a 35 eur). 

—- 
"V Nitrianskom kraji dopadli pôrodnice tento rok horšie než v iných regiónoch. TOMÁŠ SZALAY, HEALTH 

POLICY INSTITUTE 
Prednosta Mlynček (vpravo) a primár Kralovič. MH 
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MUDr. JANA KAČMÁROVÁ, pediatrička 
RNDr. IVONA KAUTMANOVÁ, mykologička 
PharmDr. SILVIA PLAČKOVÁ, PhD., MPH, farmaceutka 
Bc. JOSEF ŠEDIVÝ, psychoterapeut 
MVDr. MILAN ŠVIHRAN, veterinár 
Nemusíte ani cestovať za exotikou, aby si vaše brucho letnú dovolenku zapamätalo. Len minulý rok bolo u 

nás 762 črevných epidémií. Umyli ste si ruky a mäso na grilovanie rozmrazili v chladničke? Bezpečné nemusia by 
Odkedy si Lujza poležala týždeň na infekčnom oddelení v nemocnici a museli jej dávať infúzie, hoci má z 

injekcií doslova panický strach, zmrzlinu aj v horúčavách zásadne odmieta. „Mala som salmonelózu. 
Pravdepodobne som to chytila zo zmrzliny na jednom koncerte v prírode. Na každý pád, po tomto zážitku som so 
zmrzlinou definitívne skončila,“ oduševnene sa zaprisaháva vysokoškoláčka. Leto však kladie našim tráviacim 
orgánom oveľa viac nástrah a u lekárov môžeme skončiť po konzumácii rôznych dobrôt. Niekedy vlastnou vinou, 
inokedy úplne nevinne. 

Štvrtina s nedostatkami 
Vlani hygienici z regionálnych úradov verejného zdravotníctva skontrolovali takmer tisícku zmrzlinární na 

celom Slovensku a rôzne nedostatky zistil vo štvrtine prevádzok, čo nie je málo. Z hľadiska mikrobiologickej 
kontaminácie nevyhovelo takmer 15 percent odobratých vzoriek. Najčastejšie bol prekročený limit pre 
enterobaktérie, z ktorých niektoré spôsobujú aj dosť vážne ochorenia, napríklad E. coli, salmonela, šigela či 
yersínia. Kontrolóri ďalej našli v zmrzline koliformné baktérie, kvasinky, plesne a tiež prekročené množstvo 
stafylokokov. Hoci na pohľad nedokážete posúdiť, či je zmrzlina neškodná, ak v nej zacítite kryštáliky ľadu, 
nejedzte ju! Znamená to, že bola opakovane zmrazovaná, čo je rizikové z hľadiska množenia salmonel. 

Krájané môžu prekvapiť 
Rozhodli ste sa, že sa radšej ako zmrzlinou osviežite studeným smoothie či ovocnou šťavou? Alebo 

uprednostníte nakrájané ovocie v škatuľke, nasekanú zeleninu vo vrecúšku? Takéto a podobné čerstvé pochúťky 
pripravené na priamu konzumáciu dnes ponúkajú azda všetky bufety aj supermarkety. Priaznivci vitamínov však 
musia počítať aj s tým, že si po dávke raw stravy posedia o niečo častejšie na toalete alebo dokonca skončia na 
antibiotikách! V roku 2011 vznikla v Európe epidémia spôsobená baktériou E. coli, pri ktorej ochorelo viac ako 
štyritisíc ľudí a vyše päťdesiat zomrelo. Ako zdroj ochorenia boli označené zeleninové klíčky z nemeckej 
biofarmy. Ďalšie epidémie vlani spôsobila tiež konzumácia krájanej uhorky a krájaného melóna. V USA mali 
minulý rok epidémiu vyvolanú E. coli v rímskom šaláte, predtým epidémie zo špenátu a paradajok. V Japonsku v 
roku 1996 ochorelo takmer desaťtisíc ľudí po konzumácii bielej reďkovky kontaminovanej E. coli. Obrovská 
epidémia žltačky typu A bola v roku 1979 aj u nás v Československu, keď z jahôd ochorelo tridsaťpäťtisíc ľudí! 
Menších či väčších epidémií, ktoré majú pôvod v rastlinnej strave, sú každoročne desiatky. 

Radšej domáce 
Keďže čerstvé šaláty, šťavy či smoothie sú veľmi populárne, je dobré o týchto rizikách vedieť. Pri ich kúpe by 

ste si mali všímať čistotu a hygienu prevádzky aj personálu, hoci ani to nie je záruka, že v jedle nebudú 
mikroorganizmy. Ak si chcete byť istí, že nič nechytíte, pripravujte si ovocné i zeleninové šaláty radšej sami doma 
a suroviny najprv dôkladne umyte, pretože mnohé baktérie sa na nich držia zväčša už od zberu na poli. Šťavy a 
smoothie môžete zvoliť pasterizované. Odborníci síce uznávajú, že čerstvá zelenina a ovocie nerozlučne patria k 
zdravému životnému štýlu, no poukazujú aj na riziká ich konzumácie bez tepelnej úpravy. Najproblematickejšie sú 
z tohto pohľadu podľa hygienikov práve hotové krájané šaláty a smoothie. 

Grilovanie natenko 
Ďalšou problematickou pochúťkou najmä v lete je mäso. Obozretní buďte už pri jeho kupovaní. Štátna 

veterinárna a potravinová správa SR odporúča skontrolovať vzhľad, farbu, pach i tvar mäsa, či nevykazuje nejaké 
nezvyklosti. Ak je vákuovo balené, či nemá narušený obal a či chladiarenský pult má funkčný teplomer. Ak sa 
vám čokoľvek nepozdáva, dajte na inštinkt a nekupujte. Pri mäse platí viac ako pri akejkoľvek inej potravine, že 
pred skonzumovaním musí byť dôkladne tepelne spracované. Na to pozor hlavne pri záhradných grilovačkách. 
Zmrznuté mäso negrilujte, nemuselo by sa dostatočne prepiecť. Rozmrazujte ho v chladničke, nie mimo nej, a 
opäť už nezmrazujte. Grilujte radšej tenšie plátky, ktoré sa zaručene prepečú aj znútra. Teplota mäsa musí aj 
vnútri dosiahnuť aspoň 70-75 stupňov, preto ho treba opekať aspoň 10 až 15 minút. 

—- 
„Zmrznuté mäso negrilujte, nemuselo by sa dostatočne prepiecť. Rozmrazujte ho v chladničke, nie mimo nej." 
—- 
ZDRAVÁ RADA 
Najdôležitejšie zásady, aby ste neochoreli z potravín, je umývať si ruky pred prípravou jedla i pred jedením, 

pred prácou so surovým mäsom aj po nej, umývať aj kuchynské náradie a pracovné plochy. Nikdy nepoužívajte 
tie isté pomôcky na surové a následne upečené mäso, surové a uvarené jedlo neskladujte vedľa seba. Mäso, 
surové mlieko či vajcia tepelne upravujte aspoň 10 minút pri teplote 70 a viac stupňov. 

—- 
Radšej vyhodiť? 
Stačí na sekundu stratiť kontakt s jedlom a už sa na nich pasie veľká, čierna potvora. Snažte sa pred 

muchami chrániť potraviny. Muchy na svojich nohách prenášajú priemerne 200 škodlivých baktérií. Stačí, aby si 
hmyz sadol na zeleninu, chlieb či mäso na sekundu a už na ňom zanechá svoj pozdrav v podobe nepriateľských 
látok. Odborníci dokonca odporúčajú, aby ste potraviny, ktoré prišli do kontaktu s muchami, radšej vyhodili. 
Problém je v tom, že si nesadajú len na čisté veci, muchám „voňajú“ výkaly, moč, vývratky, odpadky, ale aj telá 
chorých či mŕtvych zvierat. Na nohách múch sa nachádzajú tisícky drobných chĺpkov, ktoré sú ideálne na 
transport baktérií, vírusov, choroboplodných zárodkov, ale i plesňových výtrusov. V minulosti sa muchy podieľali 



na rozšírení takých chorôb, ako je cholera, dyzentéria či týfus. Problémom však nie sú len nohy. Tento hmyz 
nežuje. Jedlo musí najskôr opľuť. Sliny obsahujú enzýmy, vďaka ktorým sa stane naše jedlo pre muchy 
stráviteľným. Nenechávajte ich vysedávať ani na okrajoch pohára. 

Baktérie útočia 
Úrad verejného zdravotníctva SR každoročne zaregistruje tisícky črevných nákaz a otráv potravinami a stovky 

epidémií. 
Prevádzky s potravinami, hlavne zariadenia spoločného stravovania, sú pod neustálym dohľadom 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva, no ani to nie je záruka, že si niekde nevyjete poriadne črevné 
problémy. „V minulom roku vyšetrili viac ako desaťtisíc vzoriek potravín. Osem percent z nich bolo 
mikrobiologicky nevyhovujúcich,“ konštatuje hovorkyňa úradu Jozefína Kaššová. „Z toho najviac tvorili 
nealkoholické nápoje, takmer šesťdesiatpäť percent. Ďalej lahôdkarské výrobky a zmrzliny, obe vyše štrnásť 
percent, a pokrmy rýchleho občerstvenia, vyše dvanásť percent zo všetkých vzoriek potravín.“ Kontrolóri si 
posvietili aj na prípadnú chemickú kontamináciu a vyšetrili viac ako dvanásťtisíc vzoriek, ktoré dopadli podstatne 
lepšie. „Z dôvodu prekročeného limitu pre prídavné látky nevyhovelo 0,67 percenta z nich. Išlo hlavne o farbivá v 
zmrzlinách a kuchynskú soľ v hotových jedlách,“ spresnila Kaššová. 

Jedlá plné života 
Aké „potvorky“ môžete do seba nasúkať, keď si zájdete niekam na jedlo? Najviac, päťsto analyzovaných 

vzoriek, obsahovalo koliformné baktérie spôsobujúce črevné problémy. „Išlo o hotové pokrmy, zmrzliny a dezerty, 
pokrmy rýchleho občerstvenia, lahôdkarské a cukrárske výrobky, nealkoholické nápoje,“ uviedla Kaššová. V 
stodeväťdesiatich vzorkách týchto potravín sa našli tiež kvasinky, vo vyše šesťdesiatich plesne. Viac ako dvesto 
zmrzlín a dezertov malo v sebe enterobaktérie. Stafylokoky boli v 28 vzorkách, a to v hotových pokrmoch i 
pokrmoch rýchleho občerstvenia, zmrzlinách a dezertoch a tiež v lahôdkarských výrobkoch. Najpestrejší výber 
baktérií obsahovali hotové jedlá zo zariadení spoločného stravovania, kde kontrolóri našli tiež väčšinu baktérií 
Bacillus cereus, E. coli, salmonelu, listériu a Clostridium perfringens. 

Epidémií pribudlo 
V roku 2018 bolo u nás evidovaných 560 epidémií spôsobených salmonelami a 202 epidémií črevných infekcií 

vyvolaných kampylobaktermi. Výskyt salmonelóz aj kampylobakterióz bol o 19 percent vyšší ako v roku 2017. 
Najviac salmonelóz lekári nahlásili v lete, od júna do septembra. Celkovo sa vlani oproti predchádzajúcemu roku 
liečilo viac ľudí na bakteriálne črevné infekcie aj na bakteriálne otravy potravinami, rovnako na vírusové a 
nešpecifikované črevné infekcie. Pokles bol pri hnačkách a gastroenteritídach pravdepodobne infekčného 
pôvodu. 

Hlavní vinníci 
Väčšinu črevných problémov vyvoláva zopár mikroorganizmov. Presný pôvodca choroby sa určí len rozborom 

stolice, prípadne krvi. 
Telo na mikroorganizmy zareaguje bolesťami brucha, nevoľnosťou, vracaním, hnačkami, zvýšenou teplotou, 

slabosťou, svalovými bolesťami. Ak problémy trvajú viac ako dva dni, u detí a starších ľudí deň, hlavne ak v sebe 
neudržíte tekutiny, treba ísť k lekárovi. 

Salmonela 
Zdroj: Nedostatočne tepelne upravené mäso, mlieko, vajcia a výrobky z nich, aj nedostatočná hygiena pri 

práci s nimi. 
Príznaky: Zvyknú sa objaviť 6 až 10 hodín po skonzumovaní kontaminovaného jedla. Okrem črevných 

problémov je to často vysoká teplota až do 39 °C. 
Liečba: Menej závažné formy vyriešite aj doma dodržaním prísnej diéty. Neužívajte prípravky proti hnačke, 

práve vďaka nej sa baktérie dostávajú z tela von. Vhodné je živočíšne uhlie a probiotiká. Pre dehydratáciu 
môžete skončiť na infúziách v nemocnici. Antibiotiká sa podávajú len výnimočne. Ak prekonáte salmonelózu, 
vylučovanie salmonel môže u vás pretrvávať aj niekoľko týždňov, dokonca mesiacov. Po celý čas môžete byť 
zdrojom nákazy, preto by ste nemali pripravovať stravu pre druhých. 

Prevencia: Dôkladná hygiena rúk aj potravín a ich tepelná úprava, najlepšie aspoň 15 minút pri teplote 
najmenej 70 stupňov. 

E. coli 
Zdroj: Hlavnou rizikovou potravinou je surové hovädzie mäso i mlieko a nedostatočne tepelne spracované 

jedlá z nich, ale tiež surové ovocie a zelenina i nápoje z nich, klíčky a kontaminovaná voda. 
Príznaky: Do 3 až 8 dní od nakazenia sa objavia mierne až krvavé stolice, podľa kmeňa baktérie. Pridružiť sa 

môžu nevoľnosti, vracanie. 
Liečba: Väčšinou spočíva v diéte, vhodné sú tiež probiotiká. 
Prevencia: Dodržiavanie hygieny, dôsledné oddeľovanie surových a tepelne spracovaných potravín, dôkladná 

tepelná úprava jedál, umývanie zeleniny a ovocia. 
Kampylobakter 
Zdroj: Tepelne zle upravená hydina a produkty z nej, nepasterizované mlieko a kontaminácia už 

spracovaných potravín baktériami. 
Príznaky: Inkubačná lehota je 1 až 7 dní a ochorenie trvá 4 dni až týždeň. Prejavuje sa vodnatými hnačkami, 

horúčkou, bolesťami hlavy, svalov, únavou. Môže sa objaviť aj krv v stolici, vracanie. 
Liečba: Dostatok tekutín, lieky podľa symptómov. Niekedy sú nutné antibiotiká. 
Prevencia: Kampylobakterióza sa vyskytuje najviac v lete, častejšie postihuje deti do 4 rokov a viac mužov 

ako ženy. Dôležitá je hygiena a dôkladná tepelná úprava jedla. Keď hydinové mäso pred varením oplachujete, 
dajte si pozor, aby ste nezamorili striekajúcou vodou s baktériami kuchyňu či iné jedlo. 

Šigela 



Zdroj: Kontaminované potraviny, ktorých sa predtým dotkol chorý človek či nosič v rekonvalescencii, prípadne 
na ne sadla mucha, ktorá si predtým pochutnávala na kontaminovaných výkaloch. 

Príznaky: Dyzentéria sa prejaví do 2 až 3 dní vodnatou stolicou s prímesou hlienu, prípadne aj krvi, bolesťami 
brucha, bolestivým nutkaním na stolicu, vracaním, horúčkou. 

Liečba: Chorobu väčšinou zvládnete doma diétou a dopĺňaním tekutín. Ak hrozí dehydratácia, potrebujete 
hospitalizáciu. 

Prevencia: Hygiena, ochrana pred možnou kontamináciou jedla ľuďmi či muchami. 
Yersínia 
Zdroj: Všetko tepelne neupravené mäso, hlavne bravčové, výrobky zo surového mlieka, čerstvé ovocné a 

zeleninové šťavy, voda. 
Príznaky: Objavia sa zväčša 3 až 7 dní po zjedení kontaminovanej potravy klasickými príznakmi črevnej 

nákazy a horúčkou. 
Liečba: Ochorenie trvá pár dní, výnimočne dva týždne a lieči sa diétou, prípadne liekmi proti teplote, 

dôsledným pitným režimom. Pri komplikovanom priebehu sa pridajú antibiotiká. 
Prevencia: Prvoradým ochrancom proti yersinióze je dôsledná hygiena a dôkladné tepelné spracovanie jedál z 

mäsa či mlieka. 
Norovírus 
Zdroj: Do jedla vírus zanesiete buď vlastnými neumytými rukami, alebo ho zhltnete s hotovým jedlom vinou 

osôb, ktoré ho predtým pochytali. 
Príznaky: Prejavia sa do 12 až 48 hodín a odznejú za 12 hodín až 3 dni. Počítajte s typickými príznakmi 

črevnej chrípky. 
Liečba: Mali by ste si vystačiť s diétou a bežnými liekmi na potláčanie príznakov, žiadna špecifická liečba 

neexistuje. 
Prevencia: Najmä umývanie rúk a tiež predmetov a plôch, ktoré prichádzajú do styku s jedlom. 
Listéria 
Zdroj: Baktéria sa môže objaviť v mäse, mliečnych výrobkoch, ale aj v zelenine či potravinách, do ktorých sa 

dostala až po ich výrobe, napríklad v syre, lahôdkach. 
Príznaky: Prejaviť sa môže 3 dni až mesiac po nakazení. Priebeh listeriózy závisí značne od vašej imunity. 

Môže ísť o prejavy podobné chrípke, tiež nevoľnosti či hnačku. V ťažkých prípadoch je to až zápal mozgových 
blán. 

Liečba: Choroba sa musí čím skôr liečiť antibiotikami, no je naozaj nebezpečná a môže sa skončiť aj smrťou. 
Ohrozenejšie sú tehotné ženy, novorodenci, ktorí sa nakazia materským mliekom, ľudia s oslabenou imunitou či 
staršie osoby. 

Prevencia: Okrem hygieny a tepelnej úpravy jedál je vhodné vyhýbať sa rizikovým potravinám, ako sú syry s 
plesňou na povrchu či vnútri, nepasterizované mlieko, tatársky biftek, hotové zeleninové šaláty. 

—- 
„Neužívajte prípravky proti hnačke, práve vďaka nej sa baktérie dostávajú z tela von." 
V chladničke len krátko 
Mikroorganizmom vyhovuje teplo a prísun kyslíka. Ak má jedlo vydržať dlhšie bez kazenia, musíte ho v prvom 

rade správne uskladniť. 
Základná chyba je, ak do chladničky veci natlačíte jednu na druhú. „Chladný vzduch má mať dobrú cirkuláciu, 

tak udržiava potraviny dostatočne chladné. Pri správnom uložení môžete predĺžiť lehotu ich použitia o niekoľko 
dní, samozrejme, v rámci dátumu spotreby,“ konštatuje Elena Búryová z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Ani v tej najčistejšej a najkvalitnejšej chladničke nezabránite rozmnožovaniu 
baktérií, iba ho spomalíte. Preto jedlo čím skôr spotrebujte. Zmrazené potraviny vydržia podstatne dlhšie, no ani 
mrazenie baktérie nezabije, len zabrzdí ich rozvoj. 

Oddeľujte a prikrývajte 
Mäso skladujte vždy oddelene od ostatných potravín, najlepšie v uzatvorenej nádobe, aby z neho nemohla 

kvapkať šťava na iné jedlo v chladničke. Pri teplote 0 až 4 stupne vydrží 24 hodín, v mrazničke pri –18 stupňov 14 
dní. Uvarené jedlá nikdy nedávajte vedľa surových a vždy v prikrytých nádobách. Spotrebujte ich maximálne do 
dvoch dní a konzumujte až po opätovnom prehriatí minimálne na 75 stupňov Celzia, prípadne ich nechajte prejsť 
varom. „Jedlo nikdy nezohrievajte viac ako raz. Opakované zohrievanie a ochladzovanie podporuje rast baktérií, 
ktoré môžu vyvolať zažívacie ťažkosti,“ upozorňuje Búryová. 

Orechy i zeleninu 
V chladničke je dobré skladovať aj potraviny, ktoré do nej možno na prvý pohľad nepatria, napríklad orechy. 

Pretože obsahujú veľa olejov, v teple zvyknú zatuchnúť. Navyše pri teplote nad 20 až 25 stupňov sa na nich rada 
tvorí pleseň obsahujúca aflatoxíny. Týmto jedom sa síce neotrávite, no v ľudskom tele sa akumuluje a časom 
môže poškodiť pečeň a byť príčinou rakoviny. Ovocie a zelenina, napríklad citróny, pomaranče, jablká, mrkva, 
petržlen, šalát, kel, kapusta, karfiol aj ďalšie, odporúča Búryová tiež uskladňovať v chladničke v plastových 
boxoch na to určených. Očistená či nakrájaná zelenina vydrží aj v chladničke len pár hodín. „Dvere chladničky sú 
jej najteplejšou časťou, tu môžete ukladať potraviny, ktoré nepodliehajú skaze, napríklad nápoje či konzervy,“ 
poukazuje na menej bezpečnú zónu chladničky Búryová. 

Bez kyslíka 
Prístupu vzduchu zamedzíte uzatváraním jedál do škatuliek či zabalením. Jednoznačne najlepšie sú sklenené 

nádoby. Nepoužívajte vymyté tégliky z jogurtov či vypité PET fľašky, ale len fólie a škatuľky určené na 
uchovávanie potravín. „Obaly vyrobené na jednorazové použitie boli testovaním overené ako bezpečné na tento 
účel. Ľudské telo je od narodenia zaťažené rôznymi chemickými látkami, preto, ak je to možné, mali by ste sa 



vyhýbať expozícii akýchkoľvek ďalších látok,“ vysvetľuje Ing. Milada Syčová z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Poprade. Jednorazové plasty vás síce podľa nej neotrávia, no môžu byť zdrojom látok, ktoré 
migrujú do jedla a v tele sa vám postupne kumulujú. „Plastové boxy koncipované na dlhodobé skladovanie sú z 
hľadiska migrácie látok do jedla bezpečné,“ dodáva odborníčka. Jedlá s pH nižším ako 4,5, čiže kyslé, odporúča 
držať v alobale najviac 48 hodín. Vhodnejšia je potravinová fólia či mikroténové vrecká. „Pri obaloch odporúčam 
rešpektovať ich označenie, symboly a informácie o teplotách použitia,“ zdôrazňuje odborníčka. 

—- 
Dvere chladničky sú jej najteplejšou časťou, tam ukladajte potraviny, ktoré nepodliehajú skaze. 
—- 
NEVYDRŽÍTE? 
V mnohých verejných budovách narazíte na veľké zásobníky vody, watercoolery, pripravené pre smädných 

okoloidúcich. Vlani kontrolóri odobrali vzorky z 10 watercoolerov. Nevyhovovalo 8 z nich, všetky pre 
mikrobiologickú kontamináciu, najmä baktériou Pseudomonas aeruginosa, ktorá sa bežne vyskytuje v stojatých 
vodách. Riziko pre zdravých ľudí síce nepredstavuje, horšie by ste však mohli dopadnúť, ak máte oslabenú 
imunitu. 

—- 
Vedeli ste, že… 
… volské oko treba opiecť z oboch strán, ak nechcete riskovať salmonelózu? 
… uvarená ryža vydrží mimo chladničky najviac dve hodiny, lebo sa v nej množí Bacillus cereus, ktorý 

produkuje toxíny? 
… chlieb uskladnený v igelite splesnivie za jeden deň, aj keď pleseň nevidíte, pričom plesne ničia pečeň? 
… otráviť sa môžete aj vodou či cukrom, ak to preženiete s množstvom? 
Tajomstvo v košíku 
Zameniť niektorú z jedovatých húb za jedlú je jednoduchšie, než by ste si mysleli. Najväčších chýb sa však 

dopúšťame v kuchyni. 
Katarína sa počas svojej 30-ročnej praxe na gastroenterológii stretla so všeličím, no na príbeh Žilinčana Petra, 

ktorý sa priotrávil hubami dvakrát v priebehu pár mesiacov, nezabudne. 
Zamrazil si 
„Keď k nám prišiel prvýkrát, bol klasickým príkladom priotrávenia. Ale keď sa po pol roku vrátil, nestačili sme 

sa čudovať. Opakoval sa rovnaký scenár – výplach žalúdka, čistenie krvi transfúziami a pomerne rýchle zlepšenie 
zdravotného stavu. Na otázku, prečo sa mu to stalo znova, jednoducho priznal, že huby zamrazil a zabudol na 
ne. Chybu si uvedomil až vtedy, keď si z nich uvaril polievku a začalo mu byť zle,“ spomína zdravotná sestra zo 
žilinskej nemocnice. Petrov prípad nie je ojedinelý. Podľa štatistík je u nás každoročne hospitalizovaných okolo 
sto až stodvadsať pacientov s otravou z húb, pričom traja až štyria zomrú. 

Smrteľná zámena 
Odchýlky medzi jedovatou a jedlou hubou sú často veľmi nenápadné. Navyše v našich lesoch rastie približne 

šesťtisíc druhov húb, no jedlých a chuťovo dobrých je približne len stopäťdesiat. Hubári si tak ľahko pomýlia 
smrteľne jedovatú muchotrávku zelenú s bedľou či so šampiňónmi. Zákerné však nie sú iba jedovaté huby, 
zradné môžu byť aj jedlé. „Jednou z najčastejších chýb je, že ľudia zbierajú prestarnuté plodnice, ktoré sa najmä 
v lete rýchlo kazia. Koncom sezóny je zase opačný problém, huby môžu byť namrznuté a hoci vyzerajú zdravo, 
už sa v nich začínajú rozkladné procesy,“ upozorňuje doktorka Ivona Kautmanová, odborníčka na mykológiu zo 
Slovenského národného múzea v Bratislave. 

Otrávený zber 
Zdroj jedov si môžete vypestovať aj z kvalitnej huby. Problém je nesprávne skladovanie alebo spracovanie. 

„Stačí, ak zdravé huby necháte v igelitke. Zapariť sa môžu tiež v košíku, ktorý ste nechali v aute počas horúceho 
dňa,“ upozorňuje Kautmanová na to, že v lete sa každá potravina môže zmeniť na jed už po pár hodinách. 
Surové hríby treba čo najskôr spracovať, už uvarené opakovane neprihrievajte, odoberte len množstvo, ktoré 
okamžite skonzumujete. Pozor na obľúbené modráky alebo kozáky, ktoré sú bezpečné až po polhodinovom 
varení pri sto stupňoch Celzia, čo pri praženici s hubami určite nesplníte. 

Deťom ich nenúkajte 
Konzumácia húb nie je pre každého. Skúste najprv zjesť len menšie množstvo. „Sú ťažko stráviteľné, pre 

niektorých ľudí aj úplne nestráviteľné, lebo im chýbajú príslušné tráviace enzýmy,“ upozorňuje mykologička. 
Niektoré môžu byť karcinogénne alebo mutagénne, iné vyvolávajú alergie po opakovanom požití. Z toho dôvodu 
sa huby vôbec neodporúčajú deťom do desiatich rokov, starším ľuďom, tehotným a dojčiacim matkám. Ak si nie 
ste istí, čo máte v košíku, alebo ako huby pripraviť, oplatí sa zájsť do mykologickej poradne, na Slovensku je ich 
niekoľko. 

—- 
„Jednou z najčastejších chýb je, že ľudia zbierajú prestarnuté plodnice, ktoré sa v lete rýchlo kazia." 
—- 
Príznaky otravy 
Niektoré huby spôsobia okamžitú otravu a prudkú reakciu organizmu, iné sú zradné v tom, že vracanie či 

hnačka sa objavia až po dvoch a viac hodinách. Najnebezpečnejšia je otrava s príznakmi viac ako 12 hodín po 
požití. Pri muchotrávke zelenej to bývajú až dva dni, keď už jed ticho likviduje pečeň a na záchranu môže byť 
neskoro. Prejavy otravy hubami sú bolesť brucha, nevoľnosť, vracanie, hnačky, kŕče, malátnosť, nadmerné 
potenie, poruchy videnia. 

PRVÁ POMOC 



Snažte sa vyvolať vracanie a zabezpečte okamžitý prevoz do nemocnice. Tam odstránia toxíny z tela čistením 
krvi pomocou prístrojov. Pri otrave jedlými hubami netreba panikáriť, no ak ťažkosti pretrvávajú aj po niekoľkých 
hodinách, je bezpečnejšie vyhľadať lekársku pomoc. 

—- 
MÝLIA SI ICH 
Huby sú každoročne príčinou niekoľkých úmrtí na Slovensku. Obzvlášť pozor na jedovatú muchotrávku 

zelenú. Hoci sa od 80. rokov vďaka novozavedeným liečebným postupom znížila úmrtnosť pod 20 percent, 
prípady otravy touto hubou sa stále vyskytujú. Ľahko sa dá pomýliť s bedľami či so šampiňónmi. No aj obľúbenú a 
často konzumovanú bedľu vysokú si zameníte. Podobá sa na bedľu červenejúcu, ktorá zapríčiní akútnu otravu 
spojenú s vracaním a hnačkami. 

Nebezpečná krása 
Hoci sú bylinky a rastliny nesporne liečivým darom prírody, mnohé môžu aj škodiť. Obozretní buďte v prírode i 

doma. 
Začiatkom roka český spotrebiteľský magazín dTest informoval, že s čajovými vrecúškami si okrem byliniek a 

ovocia lúhujeme do šálky látky, ktoré tam nemajú čo hľadať. Laboratórne testy našli v ovocných porciovaných 
čajoch prekročené limity pesticídov, v bylinných čajoch objavili plesne a prírodné toxíny, ktoré pochádzajú z 
jedovatých rastlín ako ľuľkovec, durman či blen. Ani čaje, ktoré si pripravíte z vlastného zberu, nemusia byť 
celkom neškodné. „Viaceré druhy rastlín dokážu akumulovať z prostredia dusičnany či ťažké kovy, preto je 
dôležitá lokalita ich zberu. Problémové lokality v rámci Slovenska sú banské i priemyselné oblasti a tiež okolie 
skládok. Akumulátorom dusičnanov je napríklad pŕhľava dvojdomá, ťažké kovy na seba viaže každá rastlina, 
najmä rýchlo rastúca,“ vraví botanik inžinier Jaromír Kučera, PhD., z Centra biológie rastlín a biodiverzity 
Slovenskej akadémie vied. 

Pridlhé popíjanie 
Viaceré, dokonca liečivé bylinky pri dlhodobejšom popíjaní vo väčšom množstve zdravé rozhodne nie sú. Sem 

patrí napríklad šalvia lekárska, ostropestrec mariánsky, angelika lekárska, levanduľa lekárska, kostihoj lekársky, 
rebríček obyčajný a mnohé ďalšie. „Viaceré druhy byliniek môžu pri predávkovaní spôsobenom najmä dlhodobým 
užívaním vyvolať závraty, bolesti hlavy, nervové poruchy, zažívacie problémy a v extrémnych prípadoch môže 
nastať poškodenie pečene, žalúdka, obličiek či narušenie rovnováhy hormónov,“ varuje botanik Kučera. 

Otrávia tri bobule 
Oveľa väčším problémom však môžu byť rastliny, na ktoré bežne natrafíte v záhradách a v prírode. 

Mimoriadny pozor dávajte na ľuľkovec zlomocný, ktorého malé čierne plody môžu pripomínať bazu či čučoriedky, 
no už niekoľko bobuliek stačí na silnú otravu. Na intoxikáciu organizmu dieťaťa postačia tri bobule, dospelého 
zloží asi desať. Vysoký obsah alkaloidov pôsobí na nervový systém, utlmuje srdcovú činnosť a zastavuje dych. 
„Pri prechádzke prírodou si treba dávať pozor na druhy, ktorých plody či kvety pôsobia zaujímavo pre deti, 
napríklad konvalinka, iskerník, vranie oko štvorlisté, lykovec jedovatý či fialový kvietok jesienka obyčajná,“ 
vymenúva odborník. 

Páčia sa nám 
V záhradách tiež vidno mnohé druhy rastlín, ktoré sú síce krásne, no zároveň nebezpečné. Otravy žiarivo 

oranžovými plodmi bršlena európskeho patria na jeseň k najčastejším. Smrteľná dávka pre dospelého človeka je 
asi tridsaťšesť plodov, dieťa môžu otráviť už dva či tri! Ani okrasné rastliny na parapetoch v byte nepatria do úst. 
Veľké množstvo alkaloidov a saponínov, ktoré pri požití dokážu spôsobiť nepríjemné podráždenie tráviaceho 
systému, obsahuje svokrin jazyk, dracéna, antúria alebo difenbachia. Pri zjedení môžu spôsobiť prudkú reakciu 
organizmu od dávenia, dusenia, opuchov až po otravu. Pozor preto najmä na deti! 

—- 
„Viaceré druhy rastlín dokážu akumulovať z prostredia dusičnany či ťažké kovy, preto je dôležitá lokalita ich 

zberu." 
—- 
Všímajte si 
Bolesti brucha a hlavy, vyschnutá sliznica, pľuzgiere, sčervenanie tváre, zrýchlený tep, hnačky, vracanie, 

rozšírené zreničky, vysoké teploty 
PRVÁ POMOC: 
Väčšina prípadov otravy rastlinami sa, našťastie, končí bez následkov. Skúste presne identifikovať rastlinu i 

množstvo plodov, ktoré postihnutý zjedol. Vyvolajte vracanie a podajte tekutiny. Zaistite zvyšky jedla alebo 
vývratkov na analýzu a okamžite zariaďte prevoz do nemocnice. Ak máte akékoľvek pochybnosti, skontaktujte sa 
cez deň, ale aj v noci s Národným toxikologickým informačným centrom. 

Ani kvapku 
Prázdniny a možnosť byť mimo dosahu rodičov lákajú tínedžerov k popíjaniu alkoholu. K otrave alkoholom 

môže potom dôjsť pomerne rýchlo. 
Alkohol môže poškodiť mozog tínedžera už za šesť minút. „Nezrelosť spôsobuje, že návyk sa u detí a 

mladistvých môže vytvoriť veľmi rýchlo,“ varuje psychoterapeut Josef Šedivý. „Vo svojej podstate je alkohol 
návyková látka. Práve preto na ňom môže vzniknúť závislosť,“ vysvetľuje. Odborníci varujú, že čím skôr mladý 
človek začne s alkoholom, tým väčšie je riziko, že mu prepadne. Štatistiky dokonca uvádzajú, že v priemere štyria 
z desiatich ľudí, ktorí začali konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa napokon stali závislými. 

Všímajte si reč 
Otrava alkoholom môže byť len mierna a prejaví sa ako strata sebaovládania či podráždenosť, ale aj ťažká, 

ktorá hrozí upadnutím do bezvedomia či do kómy a zlyhaním dýchania. Koľko alkoholu telo mladého človeka 
znesie, nezávisí len od množstva vypitého, ale aj od jeho zdravotného stavu, hmotnosti, pohlavia, stravy v 



priebehu dňa, dokonca i od nálady. Na ľahkú váhu neberte, ak váš tínedžer výrazne horšie artikuluje, potáca sa či 
padá, prípadne ak je nezvykle hádavý. Aby sa čím skôr dostal do formy, treba vyvolať vracanie a podávať mu 
dostatok tekutín – pomôcť by mal presladený čaj. Nadmerná konzumácia alkoholu so sebou nesie riziko vzniku 
hypoglykemického efektu, teda nebezpečne nízkej hladiny krvného cukru. Nebezpečenstvo tu hrozí pre možný 
opuch mozgu a jeho nenávratné poškodenie. Poriadna opica by mohla byť pre neho varovaním, aby to už 
neskúšal. 

—- 
ZDRAVÁ RADA 
Nekupujte detské šampanské! „Tento katastrofálny marketingový ťah pripravuje ďalšieho konzumenta 

alkoholu v dospelosti! To je, akoby ste deťom dovolili hrať sa na užívateľov drog,“ vystríha nutričná poradkyňa 
Katarína Grich. 

—- 
Prehnali ste to? Otravu alkoholom signalizuje: 
- bledá tvár 
- vracanie, telesná ochabnutosť, neschopnosť hovoriť 
- spomalené dýchanie, asi osem nádychov za minútu 
- prestávky medzi nádychmi dlhšie ako desať sekúnd 
- modré pery a končeky prstov 
- dehydratácia 
- zrýchlený pulz 
- ľadové ruky alebo nohy 
- vracanie v spánku bez toho, aby sa človek prebudil 
- spomalená srdcová činnosť 
- strata vedomia 
Pri týchto príznakoch odvezte opitého k lekárovi! 
ČO POMÔŽE? 
Neverte, že káva pomáha vytriezvieť. Naopak, len zbytočne dehydruje. Neúčinné je aj oblievanie vodou, 

cvičenie či prefackanie. Pomôcť môže dostatok tekutín, presladený čaj či kola, spánok a najmä úplné vyhýbanie 
alkoholu. 

Upeč, uvar, ošúp 
doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, Ph.D., MBA, FRCPS, epidemiológ 
Aké zásady sa oplatí dodržiavať na ceste do menej rozvinutej exotiky? Istotu nemáte ani v hoteloch. A 

nezabudnite na očkovanie! 
Mnohí radi ochutnávame miestne delikatesy na trhoch či od pouličných predajcov. Je to nebezpečné? 
Jedlo v stánkoch na ulici býva zaujímavým autentickým zážitkom. Ak je dobre tepelne upravené, riziko nákazy 

je minimálne. Vysoká teplota zbaví jedlo väčšiny životaschopných patogénov. Problémom je však absencia 
kvalitného hygienického zázemia. Kam predavači chodia celý deň na záchod a kde si umývajú ruky? Inkubačná 
lehota niektorých infekčných nákaz môže byť aj niekoľko týždňov a niektoré závažné problémy sa môžu prejaviť 
dokonca o niekoľko mesiacov. 

Treba si dávať v reštauráciách pozor, či dostaneme fľašu s minerálkou alebo vodou uzavretú? 
Jednoznačne áno. Bublinkové nápoje by však mali byť bezpečné. Rozhodne by som si nedával čerstvý 

ovocný džús na ulici, to nemáte pod kontrolou. 
Ako je to s ovocím a so zeleninou? 
Ak je možnosť ovocie umyť v celku neškodnou vodou, je to najbezpečnejší variant. Konzumácia tepelne 

upravenej zeleniny, ale aj mäsa či morských plodov patrí k najdôležitejším preventívnym opatreniam na cestách 
do menej rozvinutých oblastí sveta. Polosurovým či surovým morským plodom je dobré sa vyhnúť aj v južnej 
Európe. 

Môžeme sa v hotelových reštauráciách cítiť bezpečnejšie? 
Ako kde. Do turistických oblastí v rozvojových krajinách prichádzajú za prácou miestni obyvatelia z 

chudobných oblastí krajiny. Neraz z vidieka, kde možno v živote nevideli toaletný papier. Pritom môžu pracovať v 
službách a starať sa o turistov. Potom záleží už len na úrovni prevádzky hotela, nastavení kontroly kritických 
bodov a osobnej zodpovednosti pri dodržiavaní preventívnych opatrení personálom. Napríklad aj v tom, či si po 
toalete umyjú ruky dôkladne mydlom alebo len v rýchlosti vodou z vodovodu. 

Môžeme si rukami umytými v miestnej vode sami kontaminovať jedlo? 
Ak si ich umyjete vo vode, ktorá síce nie je pitná, ale nie je zakalená, obvykle sa prenosom na jedlo 

nenakazíte. Patogény prenosné vodou majú zvyčajne vyššiu infekčnú dávku. Absolútne vylúčiť to však nemožno. 
Záleží aj na stave vašej imunity alebo na tom, či neberiete antacidá, teda lieky na potlačenie žalúdočnej kyseliny. 

Dokážeme rozpoznať bežné žalúdočné problémy od závažnejších? 
Ak je klinický obraz dramatický, napríklad úporné vracanie, dlhotrvajúca hnačka, krvácanie do stolice, 

vracajúce sa intenzívne bolesti, to dokáže vyhodnotiť ako závažný problém aj laik. Niekedy sa však zdravotné 
problémy prejavia až s odstupom času, dokonca až po návrate domov, keď už súvislosť s predchádzajúcim 
pobytom v zahraničí nie je na prvý pohľad zrejmá. 

Oplatí sa pred cestou do exotiky dať zaočkovať? 
Očkovanie proti brušnému týfusu a vírusovej hepatitíde A je absolútnym základom pred odjazdom do menej 

rozvinutej exotickej cudziny. U detí je významná aj ochrana proti rotavírusovým nákazám orálnou vakcínou. 
Aplikuje sa v prvom polroku života do úst. Ústami sa prijíma aj vakcína proti cholere, má formu nápoja a malinovú 
príchuť. Imunizáciou chránite seba a po návrate domov aj svoje okolie. Mnohí sa boja chorôb od emigrantov, ale 



oveľa väčšia je pravdepodobnosť, že vás môže ohroziť spoluobčan, ktorý cestuje do exotiky bez adekvátnej 
ochrany. 

A nejaká rada na záver, aby sme sa vyhli žalúdočným ťažkostiam? 
V angličtine existuje zlaté pravidlo, ktoré sa dokonca rýmuje: „Cook it, boil it, peel it or leave it.“ Voľne to 

možno preložiť ako, upeč to, uvar to, ošúp to alebo to nechaj tak. V češtine je zase upravená alternatíva vo forme 
šiestich o, „obchod, originál, otevřít, oloupat, omýt, ovařit“. Myslím si, že to vystihuje podstatu prevencie 
gastrointestinálnych problémov. 

—- 
„Niekedy sa zdravotné problémy prejavia s odstupom času, dokonca až po návrate domov." 
Z ruky do úst 
Letná atmosféra prináša deťom väčšiu voľnosť, no vaša nižšia ostražitosť sa môže v priebehu sekúnd stať 

osudnou. 
Náhla nevoľnosť, zmätenosť, kŕče, bolesti bruška či hlavy nemusia signalizovať len pokazený žalúdok z jedla. 

Radšej pátrajte podrobnejšie, čo sa mohlo stať! „Rodičia by mali myslieť na intoxikáciu vždy v prípade, ak nájdu 
dieťa hrať sa s chemikáliou, obalmi od tabliet alebo sa prázdne obaly od liekov nachádzajú v okolí dieťaťa. 
Prípadne ak na ňom pozorujú nečakanú zmenu správania, ospalosť alebo pri vracaní zbadajú zvyšky tabliet,“ 
hovorí Jana Kačmárová, primárka pediatrie z Nemocnice v Spišskej  Novej  Vsi . 

Zvedavé 
„Ročne sa v Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) konzultuje približne dvetisíc otráv detí,“ 

upresňuje lekárka. „Ide väčšinou o náhodné otravy. Najčastejšie zjedia či vypijú lieky užívané členmi rodiny alebo 
domáce čistiace prostriedky. Deti si pri nepozornosti rodičov lieky mýlia s cukríkmi. Alebo rodičia skladujú 
chemikálie v obaloch z potravín a nápojov,“ konštatuje odborníčka. Deti tak tvoria polovicu zo všetkých 
otrávených Slovákov ročne. „Najviac vo vekovej skupine do päť rokov,“ dopĺňa štatistiky vedúca NTIC Silvia 
Plačková. 

Tri tabletky 
Maškrty im spravidla pripomínajú bežné lieky v domácnosti. „Často sú to pilulky, ktoré užívajú starí rodičia. 

Niekedy už jedna až tri tabletky môžu ohroziť život dieťaťa,“ hovorí toxikologička o zle ukrytých liekoch napríklad 
proti reume či depresii. A pozor aj v kúpeľni. Až tretina rodičov položí prášky na pranie vedľa práčky alebo do 
skrinky, ktorú malé dieťa ľahko otvorí. „Najčastejšie sa vyskytujú intoxikácie čistiacimi prostriedkami na báze 
chlóru, penivými látkami – tenzidmi, leptavými látkami, uhľovodíkmi ako benzín, acetón, toluén a éterickými 
olejmi,“ vykresľuje doktorka Plačková. Ak k nej dôjde, musíte konať okamžite. „Čo najskôr navštívte lekára alebo 
problém telefonicky konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave. Je nebezpečné 
vyvolávať vracanie, lebo u dieťaťa môže dôjsť k vdýchnutiu vývratkov,“ radí lekárka. 

Čo oko nevidí 
Stačí pritom myslieť na zásadu, že všetka chémia, ktorou sa liečite alebo ňou čistíte dom, patrí na miesto, 

kam oko detí nedovidí a ruka nedočiahne. Ak deti dávate k starým rodičom, vždy si overte, či rovnakú zásadu 
dodržiavajú aj oni. „Nie je vhodné ani prelievať čistiace prostriedky a benzín do fliaš z nápojov,“ upozorňuje 
pediatrička. „Za bezpečnosť detí sú zodpovední rodičia a situáciu netreba podceňovať,“ prízvukuje toxikologička 
Plačková, že podstatné bremeno z vás sníme prevencia. 

—- 
„Deti si pri nepozornosti rodičov mýlia lieky s cukríkmi." 
—- 
OTRAVA BEZ PRÍZNAKOV 
Ak ste videli alebo máte podozrenie, že dieťa zjedlo chemický prostriedok, nečakajte na príznaky otravy. 

Nevyvolajú ich napríklad antikoncepčné tabletky, ortuť z teplomera, jedy na hlodavce, krémy na ruky, tvár, 
mejkap, šampón, rúž, zubná pasta, opaľovacie prípravky, písacie a školské potreby, tekutý púder. Ak viete, že ich 
dieťa požilo, postupujte rovnako ako pri príznakoch otravy. 

—- 
Príznaky 
Môžu nastať o niekoľko minút, ale aj o osem hodín: vracanie, nevoľnosť, bolesti brucha, hnačky, prehĺbené 

dýchanie, bolesti hlavy, spavosť, zvýšená telesná teplota, zvýšené potenie, slinenie, zúžené zreničky, 
nezrozumiteľná reč, zmätenosť, utlmenie, nepokoj, astmatické príznaky, svalová slabosť, kŕče, pocit strachu, 
zmätenosť, cesnakový zápach dychu, poruchy vedomia, kóma 

PRVÁ POMOC: 
- okamžite kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum a súčasne záchrannú službu, ak ste pristihli 

dieťa, ako prehltlo lieky 
- nedávajte mu žiadne tekutiny 
- nevyvolávajte vracanie bez konzultácie 
- ak vás odborníci na linke ubezpečili, že vracať môže, prehnite dieťa cez koleno, aby malo hlavu nižšie ako 

trup, a podráždite mu koreň jazyka prstom alebo rúčkou lyžičky na vyvolanie vracania 
- podajte mu aktívne uhlie 
- majte poruke zvyšky alebo obaly z liekov, ktoré mohlo požiť, musíte ich ukázať záchranke 
Bez chuti a zápachu 
Vaša maškrta či liek na boľavú hlavu môžu chlpáča zabiť. 
Pestujete u svojho domáceho miláčika stravovací zlozvyk „šup do úst, šup pod stôl“? Ak už kŕmite psa či 

mačku svojím jedlom, aspoň nie smrteľným. „Často sa psy otrávia čokoládou. Je pre ne veľmi toxická i v menšom 
množstve. Alebo zožerú hrozno. Málokto vie, že aj to je pre psy jedovaté. Tiež kešu oriešky. Nenechávajte na 



stole ani torty a iné sladkosti. Pes i mačka sa tejto koristi veľmi rýchlo zmocnia. Ak to zbadáte, treba vyvolať u 
zvieraťa vracanie alebo mu dať vypláchnuť žalúdok,“ hovorí veterinár MVDr. Milan Švihran z veterinárnej kliniky v 
bratislavských Jarovciach. Do psej a mačacej stravy nepatrí ani cibuľa, surové zemiaky, avokádo, surové vajce, 
kravské či kozie mlieko, fazuľa, koreniny, soľ, umelé sladidlá, ani kofeínové a sýtené nápoje. 

Ani mlieko, ani lieky 
Mačky viac ohrozujú aj chemicky ošetrené kvety na parapete, prípravky proti hmyzu či otrava na hlodavce. 

Stačí, ak sa o ne obtrú a potom si čistia kožúšok lízaním. „Najčastejšie sa domáce zvieratá otrávia jedmi proti 
hlodavcom. Veľakrát sa neodborne nainštalujú. Sú atraktívne pre hlodavce, no i psy či mačky. Ak vieme, že ho 
zviera požilo, dá sa podať protijed,“ vykresľuje odborník ďalšie hrozby. „Nebezpečné sú aj voľne pohodené ľudské 
lieky. Pes ich s radosťou zje, keď vidí, že chutia majiteľovi. Aj pesticídy, moluskocídy, herbicídy, priemyselné 
hnojivá môžu byť pre psy i mačky lákavé. Niekedy im podráždia tráviaci trakt či ústnu dutinu. Uvoľňovanie týchto 
toxických látok môže spôsobiť aj poškodenie obličiek, pečene, neskôr centrálnej nervovej sústavy a srdca. 
Stretávam sa aj s otravou karbofuranom, hoci je zakázaný,“ vyratúva doktor Švihran. Najdôležitejšia zásada, ako 
ich ochrániť, je dodržať bezpečnosť pri uchovávaní a manipulácii s liečivami, jedmi či nevhodnými potravinami. 
„Zamedzte k nim prístup,“ vystríha veterinár. Nepúšťajte psy na voľno v priestoroch, ktoré nepoznáte a v ktorých 
by sa mohli vyskytovať jedy na potkany. Dávajte im náhubok, predídete zjedeniu. 

—- 
PRVÁ POMOC 
- vyvolajte vracanie – stačí mililiter trojpercentného peroxidu vodíka na kilogram hmotnosti zvieraťa do 

papuľky 
- podajte aktívne uhlie alebo detoxikačný gél 
- nepodávajte mlieko 
- prevezte zviera k veterinárovi, vezmite so sebou aj vzorku vývratkov či stolice 
PRÍZNAKY: 
Blednutie slizníc, zrýchlený dych, kašeľ, slabosť, opuch viečok, vyrážky či modriny na koži, silné slinenie, 

vracanie, krvavý moč, stolica, skleslosť, malátnosť, kŕče, nekoordinovaná chôdza. 
—- 
Foto: 
Pred ôsmimi rokmi zomrelo vyše päťdesiat ľudí na otravu klíčkami z biofarmy 
Grilujte radšej tenšie plátky, ktoré sa zaručene prepečú aj zvnútra. 
Pri kontrolách zmrzlina nedopadla najhoršie. Oveľa nebezpečnejšie sú rozlievané malinovky, džúsy a miešané 

nealkoholické nápoje. 
Rozkrojený melón je často zdrojom salmonely, nekupujte si ho. 
V nedostatočne tepelne upravenom jedle na vás číha E. coli. 
Pri otrave jedlom je dôležité priniesť všetko, čo ste jedli, prípadne vzorku vývratkov. 
Na huby choďte s košíkom. Otráviť sa môžete aj z jedlých húb, stačí, že sa vám sparia v igelitke. 
Len jeden z nich vás môže zabiť. Vybrali by ste si správne? 
Šampiňón 
Muchotrávka 
V nemocnici odstránia toxíny z tela čistením krvi. 
Skontrolujte všetky izbové rastliny, mnohé z nich sú jedovaté. 
Rastie vám v záhrade bršlen? Nedovoľte deťom, aby sa hrali s jeho oranžovými plodmi, hrozí im otrava. 
Už tri bobuľky ľuľkovca môžu otráviť dieťa. 
Pustili ste svojich tínedžerov na festival? 
Skôr ako si objednáte, všimnite si, či má čašník čisté ruky. 
Často sa u detí vyskytujú intoxikácie čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, penivými látkami – tenzidmi či 

leptavými látkami. 
Odolajte psiemu pohľadu. Ublíži mu hrozno, cibuľa, avokádo, čokoláda i oriešky. 
Vrátili ste sa z lesa? Repelent proti kliešťom ublíži mačke, ak sa o vás poobtierala. 
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