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1. Výberové konanie na riaditeľa školy v Markušovciach skončilo na 

prokuratúre 
[13.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

STAROSTA: CHCEM, ABY KONEČNE KOMPETENTNÉ ORGÁNY ROZHODLI 
Začiatok nového školského roka sa pomaly blíži, no problémy okolo vedenia markušovskej školy pretrvávajú. 
MARKUŠOVCE. Pred viac ako mesiacom sa v obci Markušovce (okres Spišská Nová Ves) uskutočnilo 

výberové konanie na post riaditeľa Základnej školy s materskou školu. Od začiatku boli pochybnosti o počte 
členov a ich mandátoch v rade školy, ktorá výber uskutočnila, ako aj jej platnosti. Asistovala aj polícia. Hoci sa 
výberové konanie nakoniec prerušilo, štyria poslanci, ktorí boli delegovaní do rady školy a ktorých mandát 
starosta neakceptoval, podali podnet na okresnú prokuratúru. Tá rozhodla o tom, že starosta delegovaním 
zástupcu za zriaďovateľa do rady školy prekročil svoju právomoc, keďže o delegovaní, vymenovaní a odvolaní je 
oprávnené rozhodovať za zriaďovateľa výhradne obecné zastupiteľstvo. Zároveň bolo neoprávnene zasiahnuté 
do volebného poriadku pre voľby do rady školy zo strany starostu obce. Obec je povinná o protestoch prokurátora 
rozhodnúť do 30 dní. 

Stará rada školy skončila, vznikla nová 
V apríli sa skončilo funkčné obdobie rady školy. Ešte pred jej skončením boli za zriaďovateľa delegovaní štyria 

poslanci do rady školy. Ich delegovanie potvrdilo obecné zastupiteľstvo uznesením. Voľby do novej rady školy sa 
uskutočnili 18. júna. Volili sa členovia za pedagogických i nepedagogických zástupcov, aj zástupcovia za rodičov. 
Starosta obce Marek Virág (nez.) do novej rady školy delegoval štyroch nových zástupcov za zriaďovateľa. Za 
zriaďovateľa sa členovia do rady školy delegujú, nevolia. Delegovanie musí potvrdiť obecné zastupiteľstvo 
uznesením. Delegovanie členov zo strany starosta sa však udialo bez obecného zastupiteľstva. Štyria členovia – 
poslanci delegovaní do rady školy uznesením ObZ, boli a sú presvedčení, že ich mandát v rade školy platí 
naďalej. Uznesenie zastupiteľstvo nezrušilo, ostáva naďalej v platnosti. Keď sa 24. júna konalo ustanovujúce 
zasadanie rady školy, zúčastnili sa ho aj štyria poslanci, hoci pozvánku nedostali. Rovnako tak prišli aj o tri dni na 
výberové konanie na post riaditeľa školy. Aj v prvom aj v druhom prípade však starosta privolal políciu. 

Starosta zavolal políciu 
„Chceli sme využiť svoje právo voľby riaditeľa, avšak starosta na nás zavolal políciu, že narúšame priebeh 

výberového konania. Nakoniec sa ukázalo, že nezrovnalosti boli aj s dokumentáciou ohľadom rady školy a jej 
platnosti. Chýbalo aj uznesenie o hlasovaní o predsedu rady školy. Sme presvedčení, že stále sme platnými 
členmi rady školy. Obecné zastupiteľstvo nás delegovalo unesením a uznesenie nezrušilo,“ zdôraznila 
poslankyňa Miriama Farkalínová (nom. SNS), delegovaná členka do rady školy. Myslí si, že starosta prekročil 
svoje kompetencie. Navyše, všetci štyria noví členovia rady školy, ktorých starosta delegoval, sú zamestnancami 
obce. Z nich dvaja boli aj členovia volebnej komisie pri voľbách do rady školy. Zaujímavým je fakt, že pred dvoma 
rokmi sa udiala rovnaká situácia ohľadom delegovaných členov do rady školy. Rovnako bol podaný podnet na 
Okresnú prokuratúru v Spišskej Novej Vsi, ktorá vydala protest proti konaniu starostu. Obec vtedy protestu 
vyhovela, pôvodne delegovaným členom potvrdila mandáty v rade školy. „Neviem si vysvetliť, prečo tak starosta 
znovu konal. Z dostupných informácií vieme, že delegovanie je v kompetencii obecného zastupiteľstva,“ 
zdôraznila Farkalínová. 

Nové výberové konanie zrušili 
Po prvom neúspešnom výberovom konaní na post riaditeľa zriaďovateľ vyhlásil ďalšie výberové konanie 10. 

júla. Prihlášky kandidáti posielali do 23. júla. Až 8. augusta na webe obce zverejnili oznam, že výberové konanie 
bolo zrušené. Kedy sa bude v obci vyberať nový riaditeľ, je otázne. Podľa Farkalínovej však súčasný stav 
ohrozuje aj začiatok školského roka. Školu v súčasnosti vedie poverený riaditeľ. Niekdajší zástupca bývalej 
riaditeľky školy, ktorá bola odvolaná zriaďovateľom školy, teda starostom obce. V súčasnosti je s ňou obec v 
súdnom spore. Poverenie jej zástupcu je platné do 15. augusta. „Určite je ohrozený začiatok školského roka. 
Pohoda v škole nie je, klíma je narušená. Bude musieť byť znova niekto poverený. Kým sa tak udeje, čas súri. 
Školský rok sa musí pripraviť a fungovať od septembra“ zdôraznila Farkalínová. Školu v súčasnosti navštevuje 
vyše šesťsto žiakov. Ako nám potvrdil starosta Virág, protest prokurátora obec už dostala. Hoci obec je povinná o 
protestoch rozhodnúť do 30 dní, stanovisko na okresnú prokuratúru už z Markušoviec odišlo. „Zaslali sme 
stanovisko nevyhovenia protestu, z dôvodu rozdielnosti právnych názorov ministerstva školstva a prokuratúry. 
Uvidíme, ako to dopadne ďalej,“ uviedol Virág. Je presvedčený, že nová rada školy je platná, aj s ním 
delegovanými členmi za zriaďovateľa. „Keďže starosta podpisuje dekrét členov rady školy, má právo aj delegovať 
členov za zriaďovateľa,“ zdôraznil. „Myslím si, že celé delegovanie do rady škôl nie je v zákone striktne 
definované. Väčšina obcí, miest na Slovensku to robí tak, že deleguje členov zastupiteľstva, ale nejakých tridsať 
percent samospráv to robí tak, že deleguje starosta resp. primátor. Protestu som nevyhovel, lebo chcem, aby 
konečne kompetentné orgány rozhodli, kto má delegovať členov do rady škôl,“ priblížil Virág. 

Virág: Začiatok školského roka nebude ohrozený 
„Začiatok školského roka nie je ohrozený. Zástupcu školy, ktorý je súčasne poverený vedením školy, 

pravdepodobne poverím vedením aj ďalej. Jeho práca sa mi pozdáva. Chod školy nebude ohrozený. Žiaci 
normálne v septembri nastúpia. Veď zákon myslí na to, že môže byť riadením školy aj poverený riaditeľ,“ vysvetlil 
starosta. Ako dodal, ide mu najmä o to, aby sa dodržiaval zákon. Aby obec dobre spolupracovala s radou školy a 
riaditeľom. Na otázku, kedy bude vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa, odpovedal: „Podľa zákona musí 



byť vyhlásené do pol roka.“ Markušovce sú pripravené na to, že nevyhovenie protestu prokurátora môže mať aj 
súdnu dohru. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

STANOVISKO ZMOS 
Podľa názoru Združenia miest a obcí Slovenska, delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy je 

kompetenciou zastupiteľstva. “Bežná prax je taká, že starosta obce navrhne „zoznam“ kandidátov za obec, čo 
však neznamená, že zastupiteľstvo ich musí akceptovať. Je na jeho rozhodnutí či tieto návrh prijme, alebo 
poslanci navrhnú iných kandidátov.,” uviedol Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS. Vyhláška č. 291/2004 
Z. z. uvádza, že zriaďovateľ najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia Rady školy (spravidla 30 dní) deleguje 
svojich zástupcov. “Skončením funkčného obdobia Rady školy skončilo aj členstvo v rade všetkým členom. Mám 
za to, že zastupiteľstvo delegovalo zástupcov zriaďovateľa do novovznikajúcej Rady školy v súlad so zákonom a 
citovaným vykonávacím predpisom,” dodal Turčány. 

DELEGOVAŤ MÔŽE STAROSTA AJ ZASTUPITEĽSTVO 
Na delegovanie zástupcov do rady školy sme sa pýtali aj na Ministerstve školstva SR. Ako sa v stanovisku 

uvádza, zákon o štátnej správe a školskej samospráve, ani vyhláška Ministerstva školstva SR o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, 
neustanovuje konkrétny proces delegovania zástupcov zriaďovateľa do príslušnej rady školy ani proces ich 
odvolávania. „Ministerstvo školstva zastáva názor, že starosta, ktorý vo veciach výchovy a vzdelávania vystupuje 
za zriaďovateľa, má plné právo delegovať zástupcov zriaďovateľa do rady školy, a to aj bez predchádzajúceho 
prerokovania v obecnom zastupiteľstve. Zároveň ale nevylučujeme ani taký postup, že starosta svoj návrh 
delegovaných zástupcov zriaďovateľa do príslušnej rady školy prerokuje v obecnom zastupiteľstve. Mechanizmus 
delegovania zástupcov zriaďovateľa do rady školy by mali mať obce/mestá upravený v štatúte obce/mesta, 
prípadne v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva,“ píše sa v stanovisku ministerstva školstva. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. LETNÉ CYKLOTRASOVÉ SNY AJ NA ZIMU 
[13.08.2019; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 14; JÁN FELIX] 

 
 

V meste Spišská Nová Ves by mali v budúcnosti pribudnúť ďalšie kilometre cyklotrás. Prostredníctvom 

nových úsekov chce samospráva rozšíriť ponuku pre cyklistov, zvýšiť ich bezpečnosť a odľahčiť aj dopravu. 
Poslanci už odsúhlasili spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, ako aj prvú etapu 
projektu Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach. Prvú spomínanú cyklotrasu bude možné v zimnom 
období využívať aj na účely bežeckého lyžovania. Pri jej výstavbe bude použitý asfaltobetónový kryt, ktorý bude 
vyhovovať aj korčuliarom na kolieskových korčuliach. Samospráva už teraz uvažuje aj nad ďalšími možnosťami 
cyklotrás, pokračovať by napríklad chcela v rozširovaní Hornádskej cyklomagistrály, a to smerom k Slovenskému 
raju a Čingovu. FOTO SITA 

[Späť na obsah] 

 
 

3. KORFANTA OSTÁVA NA SPIŠI, KLUB PREDSTAVIL POSILY 
[13.08.2019; Noviny Východu; šport; s. 25; Jakub Bobovič] 

 
 

BASKETBAL 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Vedenie basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves informovalo o 

obsadení trénerského postu, ako aj o zmenách v hráčskom kádri. 
Trénerom ostáva Korfanta 
Trénerom družstva dospelých ostáva podľa informácii uverejnených na klubovom účte na sociálnej sieti 

Facebook Erich Korfanta. 
Ten viedol družstvo aj v závere uplynulej sezóny, keď na Spiši skončil grécky tréner Georgios Bitzanis. Okrem 

toho vedenie klubu prezradilo aj mená niekoľkých nových hráčov. Čo sa týka cieľov, viac naznačil manažér 
Novovešťanov Michal Búza. 

„Nebudeme hovoriť o konkrétnych cieľoch a už vôbec nie o umiestnení. Chceme hrať rýchly basketbal a 
vyhrať čo najväčší počet domácich zápasov." 

Opäť aj s Američanmi 
Na Spiši podľa informácií z klubovej kuchyne aj naďalej ostáva americký rozohrávač Eric Nottage. Jeho 

parťákom na tomto poste by mal byť mladý iba 17-ročný Adam Korfanta, ktorý už naskočil do niekoľkých stretnutí 
aj počas uplynulej sezóny. 

Družstvo dospelých sa bude v budúcej sezóne opierať aj o služby dvojice Lukáš Krajňák - Filip Rákai. Medzi 
nové posily družstva v novej sezóne sa zaradia Poliak Wiktor Sewiol, pre ktorého to bude prvé zahraničné 
angažmán, ako aj Filip Tchúr, ktorý je odchovancom Košíc. 



Ako sa ďalej uvádza na klubovom účte, mužstvo posilní aj Američan Ramel Thompkins, ktorého v pod-
košovom priestore doplnia Ivan Židzik a Richard Dzugas. 

„Tím sme skladali na základe našich finančných možností a snažili sme sa o prijateľný mix dravosti a rýchlosti 
či skúsenosti. Uvažujeme ešte o doplnení na poste rozohrávača, inak je mužstvo kompletné. Naše posily 
podrobnejšie predstavíme v priebehu mesiaca august," prezradil športový manažér klubu Michal Búza. Jakub 
Bobovič 

Foto: 
Erich Korfanta. Foto: Basketliga.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

4. BRATIA Z GREGOROVIEC PREŠLI NA BICYKLOCH CELÉ SLOVENSKO 
[13.08.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 28; Miroslava Baranová] 

 
 

Najkrajším momentom bol pre nich príchod do rodnej dediny. 
GREGOROVCE 
Bratia Pavol a Patrik Vaškovci z Gregoroviec podnikli zaujímavú cestu. Zbalili si to najnutnejšie a nasadli na 

bicykle. Ich cieľom bolo prejsť cez celé Slovensko. Obaja sú športovci. Starší Pavol je bývalý futbalista. S 
aktívnou kariérou skončil, keď odišiel do zahraničia za prácou. V Anglicku vyštudoval školu, momentálne športuje 
rekreačne. Jeho mladší brat Paťo pracuje v Manchestri ako osobný tréner. Celý život športoval, hral futbal, 
vyskúšal si box, bol na súťažiach v kulturistike. Obaja nám porozprávali, ako prebiehalo ich dobrodružstvo na 
bicykli naprieč našou krajinou. 

Ako to vzniklo 
„V televízii sme pozerali reláciu Nikto nie je dokonalý, v ktorej dávali otázku staršiemu pánovi. Bratovi Paľovi 

som vravel, že vôbec nepoznáme mestá a dedinky na západe Slovenska. Obaja sme scestovaní, boli sme v Ázii, 
Afrike, pochodili sme Európu, no Slovensko, odkiaľ pochádzame, sme nepoznali dobre. Paľa som sa opýtal, čo by 
povedal na to, keby sme prešli našu krajinu z Bratislavy až do Prešova na bicykli a on neváhal.“ 

Z Bratislavy až do Gregoroviec 
„Predtým, ako sme sa vydali na cestu, sme si chceli dať špeciálnu prípravu, no boli sme dosť vyťažení. Avšak 

obaja vlastne trénujeme každý deň, do práce chodíme na bicykli. Momentálne žijeme v Anglicku, bicykle sme si 
museli prepravcom poslať do Bratislavy týždeň pred naším štartom. Potom, čo sme prileteli do nášho hlavného 
mesta aj my, sme si ich poskladali. Pred odchodom sme si povedali, že prebicyklovať Slovensko chceme za tri 
dni. Nakoniec to trvalo štyri dni, no bolo to dosť náročné. Prvý deň sme prešli z Bratislavy do Nitry, čo je približne 
sto kilometrov. Druhý deň sme urobili ďalšiu stovku do Zvolena. Potom nasledoval najdlhší úsek do Palcmanskej 
Maše pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Posledný deň to bola veľká motivácia, chceli sme byť už doma v 
Gregorovciach. Bolo to ťažké, každá dedina bola v doline a v kuse sme šli hore a dole, tam nám už praskali aj 
nervy.“ 

Zdolali tri defekty 
„Hneď prvý deň, asi pätnásť minút potom, ako sme vyrazili, dostal prvý defekt Paťo. Druhý defekt sme dostali 

štvrtý deň, keď sme vyrazili z Palcmanskej Maše. Začiatok bol poriadny stupák až na sedlo Grajnár, hore sme išli 
asi hodinu. Odtiaľ nás čakala cesta do Spišskej Novej Vsi, bola však rozbitá a tam sme dostali druhý defekt. 

Podarilo sa nám ho opraviť a vzápätí sme dostali tretí defekt pred Spišskými Vlachmi, kde sa nám stala príhoda, 
na ktorú nezabudneme. Tlačili sme bicykle do dediny, okolo nás išlo auto, ktorému dvihlo kapotu hore. Šofér nič 
nevidel, zľakol sa, auto stočil na stranu a skoro nás prešiel. Bolo to jedinýkrát, keď sme tlačili bicykle, a práve 
vtedy sa také niečo stalo. Inak sme mali vždy etapy, bola to námaha na zadok a rovnako nás boleli aj ruky.“ 

Šarapatu robilo počasie, zmokli do nitky 
„Naším najväčším protivníkom bolo počasie. Každý deň okolo pätnástej boli poriadne búrky. Tretí a štvrtý deň 

sme cestovali zmoknutí do nitky. Keďže sme mali iba jednu obuv a oblečenie, skoro ráno sme ešte museli ísť 
sušiť veci do sušiarne. Čo sa týka ubytovania, zaujímavé to bolo v Palcmanskej Maši. Počas cesty sme si pozreli 
ubytovne, no nikde sme sa nemohli dovolať. Povedali sme si, že určite budú mať niekde voľné miesto. Do cieľa 
sme dorazili večer úplne zničení. V jednom hoteli bol školský tábor, ďalší penzión bol plný a rovnako aj ďalšie. 
Palcmanská Maša sa nachádza v doline, ak by sme chceli ísť ďalej, museli by sme vyjsť po kopci, čo by bolo 
veľmi namáhavé. Pýtali sme sa, či pre nás nemajú hocijaké ubytovanie. Nakoniec nás v jednom zariadení nechali 
prenocovať v odpočivárni vedľa sauny. Dali nám vankúše a takto nám pomohli. Bolo to štedré gesto, za ktoré 
sme boli v tej chvíli veľmi vďační.“ 

Najhorší a najkrajší moment 
„Pred Slovenským rajom, keď sme išli cez Telgárt, toto môžeme označiť za najhorší úsek. Bol tam strašne 

veľký kopec a ešte aj za dedinou sa išlo hore na sedlo. Bolo to náročné aj preto, že sme mali v nohách 110 
kilometrov, boli sme totálne unavení a zmoknutí. Aj keď sme mali obavy, ako to došliaapeme, najhorší kopec sme 
zdolali. Do Palcmanskej Maše sa išlo dole a túto jazdu sme si ozaj užili. Asi 15 kilometrov sme prešli za pár 
minút. Ešte ťažší úsek bol kopec z Palcmanskej Maše. Túto trasu sme ale išli ráno a boli sme čerství. Hrozné 
bolo, aj keď nás prvýkrát ´spršalo´. V Brezne sme si dali obed, to ešte svietilo slnko, dopili sme kávu, zatiahlo sa, 
ale povedali sme si, že ideme ďalej. Asi päť minút za Breznom sa spustila búrka a najbližšia dedina bola 
vzdialená približne 10 kilometrov. Asi pätnásť minút v kuse lialo, bola prietrž mračien, hneď sme boli úplne mokrí 



a asi šesť ďalších hodín sme išli po daždi. Naopak, najlepším momentom bol príchod do našej dediny. V 
Gregorovciach nám na našej bráne urobili nápis finish. Doma nás čakala neter, synovec, rodina a privítali nás aj 
susedia. Bolo to neskutočne príjemné. Došliapeš a si doma.“ 

Mali chuť nasadnúť na vlak 
„Samozrejme, že sme len srandovali. Stále sme sa smiali, či nezoberieme vlak domov a nikomu o tom 

nepovieme (smiech). Aj náš otec nám to hovoril, žartoval, že máme veľa práce na záhrade, tak nech sme čím 
skôr doma (smiech). Ale my máme takú povahu, že keď si niečo zaumienime, ideme za tým. Keď boli kritické 
momenty, fúkalo, pršalo, robili sme si žarty, že to urobíme, ale zvládli sme to tak, ako sme si povedali. Čo je 
zaujímavé, dole kopcom sme išli takou rýchlosťou ako Sagan na rovinke. Musí to byť veľmi náročné, takže 
rešpekt Saganovi a ostatným cyklistom, že také niečo dokážu a často aj každý deň.“ 

Plánujú ďalšie cesty 
„Jazda na bicykli po Slovensku bola zaujímavá, páčilo sa nám to, a preto sme už zvažovali ďalšiu cestu. Naša 

sestra žije na juhu Francúzska, premýšľali sme, že by sme to tam skúsili dotiahnuť možno aj z Paríža. Lákavé je 
aj Anglicko, prejsť z jedného pobrežia na druhé. Je to asi 1240 kilometrov, to nie je až také náročné, pretože po 
ceste nie je veľa kopcov.“ 

Miroslava Baranová 
[Späť na obsah] 

 
 

5. BANÍCKE ŠVÁBOVCE SÚ DNES ZNÁME VĎAKA KYSLEJ KAPUSTE 
[13.08.2019; Prešovské noviny; PUBLICISTIKA; s. 19; Martin Furmanik] 

 
 

Obec ukrýva aj vzácny gotický kostol. 
ŠVÁBOVCE 
Naše kroky budú tentoraz smerovať do Šváboviec nachádzajúcich sa len 3 km východne od okresného mesta 

Poprad. 
Minerálne pramene i chránené územia 
Okolie Šváboviec je plné prírodných zaujímavostí. Tektonika katastra obce zapríčinila, že sa tu nachádza 

sedem prameňov minerálnych vôd. Vody je možné charakterizovať ako kyselky slabo zapáchajúce po sírovodíku. 
Dva z týchto prameňov sú využívané na pitné účely. Podnebné a geologické pomery územia zapríčinili tiež výskyt 
vzácnej fauny a flóry. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Švábovská stráň. Toto územie je chránené 
z dôvodu výskytu vzácnej teplomilnej rastliny hlaváčika jarného. Do katastra obce zasahuje tiež chránené územie 
Natura 2000 – Dolina Gánovského potoka. Aj v tejto oblasti rastie viacero vzácnych rastlinných druhov. 

Páni zo Šváboviec 
Chotár Šváboviec bol osídlený už dávno pred jej prvou písomnou zmienkou. Archeológom sa podarilo objaviť 

artefakty z viacerých pravekých a stredovekých období. Najviac sa toho našlo k obdobiu doby bronzovej, 
konkrétne v lokalite Vápenica. Dnešná obec sa utvorila pravdepodobne v 12. alebo 13. storočí. Prvýkrát sa 
Švábovce spomínajú v roku 1268 v listine ostrihomského arcibiskupa Filipa. Táto listina je prvou písomnou 
zmienkou aj pre iné sídla, medzi inými napríklad i pre Spišskú Novú Ves. Od 13. do 16. storočia vlastnili obec 

páni zo Šváboviec. Potom patrili Švábovce Varkočovcom, Horvát-Stančičovcom a v 19. storočí Winterovcom. 
Švábovce boli centrom širšieho okolia, pretože boli sídlom notárskeho obvodu, do ktorého spadali okolité obce 

– a to až do roku 1925. 
Evanjelicko-katolícka obec 
V 16. storočí zasiahla Švábovce, tak ako celé Uhorsko a Spiš, reformácia. Pôvodne katolícky kostol vtedy 

prešiel do rúk protestantom. Katolíkom sa vrátil v 17. storočí. Tento kostol bol postavený ešte v prvej polovici 13. 
storočia v ranogotickom slohu ako jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom. Z najstaršej fázy výstavby si 
dodnes kostol zachoval tri gotické portály a združené okná. Pôvodná klenba podľahla skaze v 19. storočí, a preto 
je dnes v kostole drevený rovný strop. Návštevníka v kostole uchvátia predovšetkým nástenné maľby zo 14. 
storočia. I keď sa z pôvodnej výzdoby zachovali len fragmenty, svedčia o majstrovstve umelcov tých čias. 

Najcennejšou hnuteľnou pamiatkou zo švábovského kostola je neskorogotická strieborná pozlátená 
monštrancia z druhej polovice 15. storočia. Dnes sa nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. 
Švábovský katolícky kostol bol pôvodne zasvätený svätým Filipovi a Jakubovi. V súčasnosti je zasvätený Kristovi 
Kráľovi. 

Vo väčšine spišských obcí a miest sa od 17. storočia postupne opäť presadila katolícka viera. To však nebol 
prípad Šváboviec. Tie zostali rozdelené na katolíkov a evanjelikov. Švábovskí evanjelici si postavili vlastný kostol 
začiatkom 19. storočia. V polovici 20. storočia sa však na evanjelickom kostole objavili trhliny, ktoré nebolo 
možné opraviť. Preto bol tento kostol v roku 1969 rozobraný a namiesto neho bol postavený nový. Škola bola vo 
Švábovciach už v 16. storočí v období reformácie. V ďalších storočiach sa školstvo v obci neustále menilo. V 20. 
storočí sa do myslí Švábovčanov zapísal najmä Imrich Grega. V pozícii riaditeľa miestnej školy pôsobil v rokoch 
1951 – 1986, teda dlhých 35 rokov. 

Slávne banícke dejiny 
Švábovce boli vyše 150 rokov bytostne späté s baníctvom. Vďaka špecifickému geologickému podložiu sa v 

katastri obce nachádza ložisko mangánovej rudy. Mangán sa tu začal povrchovo ťažiť na začiatku 19. storočia. 
Od polovice 19. storočia sa vo Švábovciach pristúpilo k podzemnej ťažbe. Množstvo vyťaženej rudy v ďalších 



desaťročiach stále stúpalo. K zlomu vo švábovskom baníctve došlo v 60. rokoch 20. storočia. Napriek veľkým 
zásobám mangánovej rudy miestne bane kvôli nízkej kvalite a vysokým nákladom začali upadať. V roku 1973 
bola ťažba definitívne ukončená. Baníctvo bolo do spomínaného roku pre Švábovčanov jedným z hlavných 
zdrojov obživy. Mnohí obyvatelia obce preto ostali bez práce. Ako náhrada bol v obci vybudovaný strojársky 
závod, ktorý však dnes už takisto vo Švábovciach nie je. 

Slávnu banícku minulosť Šváboviec dnes ešte pripomínajú vstupy do baní a viacero banských objektov. Zatiaľ 
čo kedysi boli Švábovce známe baníctvom, v súčasnosti je ich meno spojené s pestovaním kapusty. Túto 
zeleninu v obci už štvrťstoročie nielen pestuje, ale aj spracúva na polotovar na nakladanie alebo ako hotový 
výrobok miestna rodinná firma. Spoločnosť ročne vyrobí až 200 ton kyslej kapusty, ktorá sa distribuuje 
zákazníkom v blízkom i vzdialenejšom okolí. Hoci sa v roku 2017 prevádzka firmy presunula do blízkeho Hozelca, 
názov „švábovská kapusta“ zostal. Za posledných 30 rokov sa počet obyvateľov Šváboviec značne zvýšil na 
súčasných takmer 1600 osôb. Môže za to prítomnosť početnej rómskej komunity, známej vysokou pôrodnosťou, 
ale aj blízkosť okresného mesta, ktorého obyvatelia majú záujem o bývanie v obci. 

Z obce pochádzajú vedci i raper 
Zo Šváboviec pochádza viacero významných osobností. Jednou z najvýznamnejších bol spisovateľ a 

dôstojník plk. Ján Juraj Korenko. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Neskôr napísal viacero 
próz inšpirovaných najmä vojnovými udalosťami. V rokoch 1959 – 1977 bol riaditeľom Slovenského literárneho 
fondu. K významným švábovským osobnostiam patrí tiež Štefan Kovalčík. Tento reprezentant v behu na lyžiach 
sa zúčastnil olympijských hier v rokoch 1948 a 1952. Zo Šváboviec pochádzajú tiež vedci Michal Korenko, Viliam 
Korenko, Milan Čáky, Ján Závadský a Ján Šimko. Záverom je ešte možné spomenúť, že zo Šváboviec pochádza 
aj raper Zverina, vlastným menom Daniel Pitoňák. 

Martin Furmanik 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

—- 
Základné info 
Názov obce: Švábovce 
Okres: Poprad 
Počet obyvateľov (k 31. 12. 2018) : 1551 
Rozloha katastra: 917 ha 
Nadmorská výška: 676 m n. m. 
Prvá písomná zmienka: 1268 
Starosta: Ján Mlynár (SMER-SD) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. BILANCOVALI UPLYNULÚ SEZÓNU 
[12.08.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 32; Ján Hatala] 

 
 

Mládežnícky basketbalový klub VICTORIA Žilina má za sebou trinástu sezónu. Trénerská rada klubu ju na 
svojom júnovom zasadnutí vyhodnotila zo športového hľadiska a dosiahnutých výsledkov v sezóne ako úspešnú, 
klub sa v konkurencii s ostatnými mládežníckymi basketbalovými klubmi umiestnil celkovo na 6. mieste. Dosiahol 
dve pódiové umiestnenia (strieborní kadeti, bronzoví juniori), medaily v siedmich vekových kategóriách si podelilo 
deväť klubov. Medailovú úspešnosť výstižne vyjadruje nasledovné poradie: 1. BK Inter Bratislava (4-krát zlato, 1-
krát striebro), 2. ŠBK Junior Levice (2-krát zlato), 3. MŠK BK Žiar nad Hronom (1krát zlato), 4. MBA Prievidza (2-
krát striebro, trikrát bronz), 5. BKM Iskra Svit (2krát striebro), 6. MBK VICTORIA Žilina (1-krát striebro, 1-krát 
bronz), 7. KB Slávia TU Košice (1-krát striebro), 8. BK Lokomotíva Sereď (1-krát bronz), BSC Bratislava (1-krát 
bronz). 

Kým v sezóne 2017/2018 dosiahlo na niektorú z medailí dvanásť klubov, v uplynulej iba deväť. Z medailovej 
bilancie „vypadli“ Nitra, Abovia ´96 Košice, Spišská Nová Ves, Handlová, Považská Bystrica a Bánovce nad 

Bebravou, do medailovej tabuľky sa, naopak, dostali KB Slávia TU Košice a BSC Bratislava. 
Vyčíslená medailová bilancia klubov mládeže je zaujímavá pri porovnaní s extraligovými klubmi mužov. 

Bratislavský Inter, Levice, Prievidza a Svit skončili aj v extralige mužov nad Žilinou, Žiar nad Hronom má mužov v 
1. lige. Žilinský mládežnícky klub nemá mužov (orientuje sa výlučne na mládež), ale extraligový PP & TV RAJ 
zasa nemá ani jedno družstvo mládeže, úzka spolupráca sa tu priamo žiada. Mužské extraligové kluby Handlová, 
Spišská Nová Ves a Lučenec síce majú svoje mládežnícke družstvá, ale tie na medaily na majstrovstvách 

Slovenska nedosiahli. Vráťme sa však k bilancovaniu Mládežníckeho basketbalového klubu VICTORIA. 
Juniori a kadeti (najstaršie vekové kategórie mládeže) skončili na majstrovstvách Slovenska medzi 

medailistami, v ostatných piatich kategóriách - mladší mini, starší mini, mladší žiaci, žiaci a starší žiaci - sa 
družstvám nepodarilo postúpiť na záverečné turnaje o majstrovský titul. K postupu boli najbližšie starší mini a 
mladší žiaci, no v silnej konkurencii družstiev v regióne Stred skončili zhodne na tretích, nepostupových miestach. 

Všetky družstvá MBK VICTORIA Žilina absolvovali v plnom rozsahu svoje majstrovské súťaže (čo nemožno 
povedať o všetkých kluboch), vydarený priebeh mala tiež vnútroklubová dlhodobá súťaž mikrobasketbalových 
prípraviek, ktorá sa hrala už dvanástykrát aj s finálovým vyvrcholením. „Domáce“ družstvá mali kvalitného súpera 
v mikrobasketbalovej prípravke chlapcov z Považskej Bystrice. Žilinský MBK VICTORIA zorganizoval v 



prípravnom období sezóny 2018/2019 (v septembri) II. ročník turnaja juniorov (ročník 2000 a mladší) a žiakov 
(ročník 2005 a mladší). Na turnaji juniorov hralo päť tímov, na žiackom tri. Oba turnaje niesli názov VICTORIA 
CUP 2018. V posezónnom období v polovici mája 2019 usporiadal Klub pre kategóriu mladších žiakov (ročník 
2006 a mladší) v spolupráci s firmou KRINNER SK, s.r.o. mimoriadne úspešný II. KRINNER CUP 2019 s 
medzinárodnou účasťou. Len druhýkrát vo svojej trinásťročnej histórii klub neorganizoval žiadne majstrovstvá 
Slovenska (prvýkrát to bolo v sezóne 2008/2009, vtedy mal klub iba dve minikategórie). 

V uplynulej sezóne 2018/2019 mal Mládežnícky basketbalový klub VICTORIA Žilina tri mikrobasketbalové 
prípravky a kompletnú pyramídu siedmich družstiev, štyri v regionálnych súťažiach STRED SBA a tri družstvá 
hrali v celoslovenských súťažiach SBA. 

MIKROBASKETBALISTI 
(prípravky, chlapci narodení v rokoch 2009 a mladší): 
Klub v septembri a v októbri 2018 uskutočnil na všetkých základných školách v Žiline nábor chlapcov do 

basketbalových prípraviek. Už od polovice septembra sa rozbehli tréningy v troch strediskách na žilinských 
školách - na ZŠ Martinská, ZŠ Limbová a na Gymnáziu sv. Františka. Prvé tréningy boli pre väčšinu chlapcov 
náročné, boli viac o výchove a nadobúdaní základných pohybových zručností. Mnohým chlapcom chýbali 
základné návyky, a nielen pohybové - nevedeli si ani poriadne zaviazať šnúrky na športovej obuvi, nevedeli 
správne behať, skákať, či prihrávať a chytať loptu - deväť, desaťroční chlapci… Niekoľkí to po pár tréningoch aj 
vzdali, ale väčšina, aj vďaka podpore rodičov, náročné začiatky „ustála“. Dvakrát týždenne sa približne pätnásť 
chlapcov, nádejných budúcich basketbalistov, v každej z troch skupín zdokonaľovalo pohybovo i basketbalovo a v 
decembri už boli vidieť u všetkých prvé výsledky ich tréningového úsilia. Na slávnosti odovzdávania prvých 
basketbalových dresov za prítomnosti rodičov hrali prvé zápasy a následne začali hrať aj pravidelnú súťaž. 

V poradí už XII. ročník Fatranskej mikrobasketbalovej ligy pod názvom VIKTORKA sa hral formou turnajov a 
mal štyroch účastníkov - tri klubové družstvá pod hlavičkami škôl, kde trénovali, doplnila prípravka chlapcov z 
Považskej Bystrice. Postupne každé družstvo usporiadalo jeden turnaj. Dlhodobá turnajová súťaž vyvrcholila 
zápasmi play-off o konečné poradie. V súťaži dominovala prípravka ZŠ Martinská Žilina - družstvo absolvovalo 
bez prehry všetky turnaje a svoju suverenitu potvrdilo aj vo finále, v zápasoch play-off. 

Konečná tabuľka mikroligy v dlhodobej súťaži (pred finálovým kolom): 
1. ZŠ Martinská Žilina 12 12 0 321:122 24 
1. Gym. sv. Fr. Žilina 12 7 5 249:187 19 
3. ZŠ Rozkvet PB 12 3 9 150:265 15 
4. ZŠ Limbová Žilina 12 1 11 116:262 13 
Finálové kolo (play-off) bolo výsledkami reprízou dlhodobej súťaže a potvrdilo konečné poradie družstiev v XII. 

ročníku Fatranskej mikrobasketbalovej ligy VIKTORKA (pri žilinských družstvách aj tréneri): 1. ZŠ Martinská Žilina 
(Miroslav Chudík), 2. Gymnázium sv. Františka Žilina (Ján Hatala), 3. ZŠ Rozkvet Považská Bystrica, 4. ZŠ 
Limbová Žilina (Ján Dlábik). 

Víťazné družstvo ZŠ Martinská odohralo súťaž i záverečný turnaj v zostave: T. Lehotský, M. Kupkovič, R. 
Lehota, Ch. Gavlák, L. Beranová, J. Piskorík, P. Čery, F. Vnuk, J. Blahák, M. Lokaj, L. Harantová, M. Chovanec, 
Š. Bitušík, A. Žaťko, M. Žiačik, V. Figura a V. Fulla. 

MLADŠÍ MINIBASKETBALISTI 
(ročník 2008 a mladší): 
Družstvo hralo v majstrovstvách oblasti „STRED“ (kraje Banská Bystrica, Žilina, Trenčín) pod vedením trénera 

Bohdana Iljaška a asistenta Štefana Hlavatého. V súťaži skončilo na predposlednom, siedmom mieste. 
Konečná tabuľka majstrovstiev oblasti „STRED“: 
1. Prievidza 14 14 0 881 : 442 28 
2. Lučenec 14 11 3 799 : 483 25 
3. Bánovce n. B. 14 11 3 856 : 584 25 
4. Žiar n. Hronom 14 6 8 577 : 805 20 
5. Lipt. Mikuláš 14 5 9 594 : 633 19 
6. B. Bystrica 14 5 9 564 : 694 19 
7. Victoria Žilina 14 4 10 651 : 667 18 
8. P. Bystrica 14 0 14 226 : 840 13 
Poznámky: Považská Bystrica má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu. O konečnom poradí na 2. - 

3. a 5. - 6. mieste rozhodli vzájomné zápasy. Majstrovský titul v tejto vekovej kategórii získal Inter Bratislava. 
STARŠÍ MINIBASKETBALISTI 
(ročník 2007 a mladší): 
Družstvo hralo v majstrovstvách oblasti „STRED“ (kraje Banská Bystrica, Žilina, Trenčín) pod vedením trénera 

Jána Dlábika a asistenta Andreja Brezániho. V súťaži skončilo na treťom mieste. 
Konečná tabuľka majstrovstiev oblasti „STRED“: 
1. Žiar n. Hronom 16 13 3 872 : 551 29 
2. Prievidza 16 13 3 930 : 636 29 
3. Victoria Žilina 16 10 6 884 : 526 26 
4. Handlová 16 3 13 453 : 823 19 
5. Zvolen 16 1 15 380 : 983 17 
Poznámka: O konečnom poradí na 1. - 2. mieste rozhodli vzájomné zápasy. Majstrovský titul v tejto vekovej 

kategórii získal Inter Bratislava. 
MLADŠÍ ŽIACI 
(ročník 2006 a mladší): 



Družstvo hralo v majstrovstvách oblasti „STRED“ (kraje Banská Bystrica, Žilina, Trenčín) pod vedením trénera 
Maroša Moravčíka a asistenta Viliama Hofericu. V súťaži skončilo na treťom mieste. 

Konečná tabuľka majstrovstiev oblasti „STRED“: 
1. Žiar n. Hronom 24 23 1 17 66:694 47 
2. Prievidza 24 20 4 18 98:910 44 
3. Victoria Žilina 24 17 7 15 93:818 41 
4. Bánovce n. B. 24 9 15 10 73:1352 33 
5. Handlová 24 8 16 788 : 1548 32 
6. L. Mikuláš 24 6 18 929 : 1511 30 
7. P. Bystrica 24 1 23 685 : 1899 23 
Poznámka: Považská Bystrica má dve kontumačné prehry bez priznania bodu. 
Družstvo okrem svojej súťaže hralo aj so žiakmi, o kategóriu vyššie, kde v náročných zápasoch zbieralo 

cenné skúsenosti a výkonnostne rýchlejšie napredovalo. V septembri 2018 štartovalo na veľkom medzinárodnom 
turnaji v Olomouci, kde v konkurencii 16 družstiev skončilo na deviatom mieste. V máji 2019 zorganizovali v Žiline 
tréneri v spolupráci s rodičmi a Klubom 2. ročník medzinárodného turnaja KRINNER CUP 2019, na ktorom 
domáce družstvo skončilo tretie. Majstrovský titul v tejto vekovej kategórii získal Žiar nad Hronom. 

ŽIACI 
(ročník 2005 a mladší): 
Družstvo hralo v majstrovstvách oblasti „STRED“ (kraje Banská Bystrica, Žilina, Trenčín) pod vedením trénera 

Richarda Uhrinu, v súťaži skončilo na treťom mieste. 
Konečná tabuľka majstrovstiev oblasti „STRED“: 
1. Prievidza 24 23 1 1966 : 1017 47 
2. Handlová „A“ 24 20 4 1420:902 44 
3. B. Bystrica 24 16 8 1420:1325 40 
4. Victoria Žilina A 24 11 13 1348:1293 35 
5. P. Bystrica 24 6 18 1115 : 1487 30 
6. Victoria Žilina B 24 2 22 841 : 1705 24 
7. Žiar n. Hronom 24 6 18 845 : 1226 24 
Poznámky: Žiar nad Hronom má 6 kontumačných prehier bez priznania bodu. Žilina „B“ má dve kontumačné 

prehry bez priznania bodu. O konečnom poradí na 6. - 7. mieste rozhodli vzájomné zápasy. Majstrovský titul v 
tejto vekovej kategórii získal Inter Bratislava. 

STARŠÍ ŽIACI 
(ročník 2004 a mladší): 
Družstvo hralo v celoslovenskej lige starších žiakov v skupine „VÝCHOD“ pod vedením trénera Vladimíra 

Miku. V súťaži sa umiestnilo na treťom mieste a postúpilo do nadstavbovej časti o konečné 1. - 8. miesto. V 
nadstavbe sa ukázalo, že vyššiu úroveň v základnej časti súťaže mali družstvá v skupine „ZÁPAD“. Na finálový 
turnaj o titul postúpili tri, majstrom sa stal Inter Bratislava. 

Konečná tabuľka základnej časti celoslovenskej súťaže, skupiny „VÝCHOD“: 
1. Svit A 10 9 1 764 : 504 19 
2. Abovia 96 KE 10 8 2 829 : 607 18 
3. Victoria Žilina 10 5 5 846 : 613 15 
4. SNV 10 5 5 671 : 556 15 
5. Michalovce 10 3 7 621 : 752 13 
6. Kežmarok 10 0 10 330 : 1029 10 
Poznámka: O konečnom poradí na 3. - 4. mieste rozhodli vzájomné zápasy a skóre v nich (Žilina - Spišská 

Nová Ves 60:63 a 76:59). 

Konečná tabuľka nadstavbovej časti súťaže, skupiny o 1. - 8. miesto: 
1. Inter BA 14 14 0 1159 : 715 28 
2. Sereď 14 10 4 1214 : 1003 24 
3. Levice 14 8 6 1105 : 988 22 
4. Svit A 14 8 6 889 : 938 22 
5. Abovia 96 KE 14 7 7 1082:1078 21 
6. Prievidza 14 6 8 964 : 1012 20 
7. SNV 14 2 12 761 : 1112 16 
8. Victoria Žilina 14 1 13 934 : 1262 15 
Poznámka: O konečnom poradí na 3. - 4. mieste rozhodli vzájomné zápasy. 
Majstrovský titul v tejto vekovej kategórii získal Inter Bratislava. 
Výsledky ďalších kategórií vám prinesieme v nasledujúcom vydaní. 
Ján Hatala 
Najmenší basketbalisti súťažili v mikrolige. foto: Eduard Hladký 

[Späť na obsah] 

 
 

7. LEVIČAN SI VYLIETAL TITUL MAJSTRA EURÓPY 
[12.08.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 34; Ivan Porubský] 



 
 

Iba 25-ročný Levičan už má na svojom konte niekoľko významných ocenení, ale titul majstra Európy mu ešte 
chýbal. Podarilo sa mu ho dosiahnuť na konci júla v Poľsku. 

V Poľskom Wloclaweku sa na konci júla konali Majstrovstvá Európy v leteckom modelárstve a nechýbal tam 
ani najväčší favorit Ján Littva mladší z Levíc. Majster sveta a niekoľkonásobný víťaz svetového pohára sa tam 
predstavil ako jeden z troch pretekárov zo Slovenska. Vo svojej kategórii F3J (rádiom ovládané letecké vetrone) 
obsadil prvé miesto, ktoré venoval svojmu zosnulému otcovi. 

Netradičnému športu sa venuje od malička 
Ján Littva mladší, ktorý má len 25 rokov, sa tomuto športu venuje už dvadsať rokov. Svoje prvé lietadielko 

držal v ruke, keď mal len štyri roky a prvú súťaž absolvoval ako šesťročný. Okrem aktuálneho titulu Majstra 
Európy má na svojom konte množstvo víťazstiev. „Úspech na ME si vážim, keďže mi v mojej zbierke doteraz 
chýbal. Avšak mojim najväčším triumfom bola výhra na Majstrovstvách sveta v roku 2014, ktoré sa konali na 
letisku v Tomčanoch pri Martine. Okrem toho mám vo svojej zbierke aj dva tituly vicemajstra sveta,“ vymenúva 
svoje úspechy Ján Littva mladší. 

Každému úspechu však predchádza tvrdá príprava. 
Inak tomu nie je ani v tomto menej známom športe. „Všetko sa to začína ešte v závere zimy, kedy si postupne 

preberám nové lietadlá, ktoré si nechávam vyrábať v susednej Českej republike. Postupne si ich dávam dokopy a 
začiatkom marca začínam s prvými letmi. Prvé súťaže začínajú na prelome apríla a mája. Pred ME bolo 
naplánovaných 5 súťaží, ale dve boli zrušené. Ostatné tri som všetky vyhral. Teraz sú ešte naplánované dve. 
Jedna v Holandsku a jedna doma u nás na letisku v Starom Hrádku,“ konštatuje mladý športovec. 

„Tréningy som mával trikrát do týždňa a to vždy dve až tri hodiny a pred majstrovstvami to bolo až päťkrát do 
týždňa. Tento rok som ukončil štúdium na vysokej škole, nastupujem do roboty a tak bude menej času na moju 
záľubu,“ hovorí Ján Littva. 

Finančne je to náročnejšie 
Ani z finančného hľadiska sa nejedná o ľahký šport a ako to už vo svete športu býva zvykom, bez sponzorov 

by to nešlo. „Na jednu sezónu potrebujem mať aspoň šesť lietadiel. Nové stojí aj 2000 €, tak sa ich snažím buď 
opraviť po minulej sezóne, alebo si objednávam nové od svojho výrobcu. Lietadlá staršie ako tri roky následne 
predávam a zvyknem za ne dostať zhruba polovičnú cenu. Príspevky od štátu síce občas dostávam, ale tie slúžia 
výhradne na štartovné, ktoré býva okolo 350 €. Pri zisku nejakého významnejšieho umiestnenia mám nárok na 
odmenu od štátu, ale to mi zvyčajne nepokryje ani náklad na jedno lietadlo,“ dodáva Levičan. 

Pôvodne mal vycestovať aj s otcom 
Na Majstrovstvá Európy do poľského Wloclaweku vycestovali zo Slovenska traja z jeho kategórie. Podujatie 

trvalo päť dní, keď prvé štyri bola kvalifikácia a následne sa najlepší deviati dostali do finále. „ Cesta do Poľska 
bola dlhá, následne sme museli lietadlá zložiť, keďže rozpätie krídel je pri mojom type lietadla až 3,7 metra. V 
kvalifikácii sa mi darilo a rovnako aj vo finále. Toto víťazstvo, ako aj všetky tohtoročné triumfy by som chcel 
venovať svojho otcovi, ktorý už nie je medzi nami. Aj on sa pôvodne kvalifikoval na tieto Majstrovstvá Európy a to 
z tretieho miesta,“ smutne spomína Ján Littva. 

Úspech aj pre ďalších Slovákov 
Okrem úspechu Levičana zaznamenalo Slovensko ďalšie skvelé umiestnenie, keď na piatom mieste sa 

umiestnil Bartek, ktorého o štvrté miesto obrala len záverečná chyba. „Do Poľska sme cestovali traja Slováci. 
Vďaka spoločným skvelým výsledkom sa nám podarilo získať aj striebro ako tím. V tíme bol spolu so mnou jeden 
pretekár zo Spišskej Novej Vsi (Bartek) a tretím bol Martinčan (Nemček),“ skonštatoval na záver Ján Littva 

mladší. 
Toto víťazstvo, ako aj všetky tohtoročné triumfy by som chcel venovať svojho otcovi, ktorý už nie je medzi 

nami. Aj on sa pôvodne kvalifikoval na tieto Majstrovstvá Európy a to z tretieho miesta. 
JÁN LITTVA ML. LETECKÝ MODELÁR 
Levičan Ján Littva ml. si v Poľsku vybojoval titul majstra Európy. 
Ján Littva ml. (v strede) so svojim lietadlom. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. V KOMÁRNE DVE NOVÉ MENÁ 
[12.08.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 35; RG;zdroj FB VK Spartak] 

 
 

VOLEJBAL 
Volejbalový klub UJS Spartak oznámil v týždni mená dvoch nových hráčov, ktorý v nadchádzajúcej sezóne 

posilnia klub. Do oboch vkladajú v Komárne veľké nádeje. 
Na blokársky post prichádza na juh Slovenska viac ako dvojmetrový Peter Kašper, ktorý má okrem množstva 

reprezentačných skúseností na konte aj štvrté miesto v Európskej lige 2012 a taktiež tretie miesto vo Final Four 
Svetovej ligy z roku 2015. 



Na klubovej úrovni má tento rodák z Bardejova na konte až päť majstrovských slovenských titulov a je aj 
trojnásobným víťazom národného pohára. Posledné štyri roky strávil 34- ročný Kašper v Nitre, predtým okúsil aj 
zahraničný chlebíček. 

V sezóne 2013/2014 bol členom poľského tímu Cuprum Lubin, ďalší rok už zavítal opäť na Slovensko, aby 
hrával za ŠK Chemes Spišská Nová Ves / Humenné. Svoju kariéru však začal v rodnom BŠK Bardejov, potom 

deväť sezón úspešne pôsobil v Humennom, následne bol hráčom Volley Teamu UNICEF Bratislava. Jeho kariéra 
je bohatá a pri sútoku Dunaja a Váhu veria, že mužstvu pomôže nie len svojimi schopnosťami, ale aj 
skúsenosťami, ktoré odovzdá mladým odchovancom. Tí sa od neho budú mať čo učiť. 

Novým hráčom v komárňanskom klube je aj 183 cm vysoký nahrávač Matúš Jalovecký, ktorý si to do 
Komárna namieril z Myjavy. V minulej sezóne sa stal neraz MVP zápasu (hráč zápasu), čo ho predurčuje k 
výborným výkonom aj v Komárne. Dve sezóny strávil v Myjave, predtým pôsobil vo VKP Bratislava a bol aj 
súčasťou slovenského reprezentačného výberu kadetov, ktorý bojoval o účasť na Majstrovstvách Európy. 

Klub do 22-ročného Matúša vkladá svoju dôveru a on si určite bude svoju prácu robiť na maximum a vďačným 
divákom sa predvedie zaiste v čo najlepšom svetle. 

Peter Kašper. (VK) 
Matúš Jalovecký. (VK) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Spišská Nová Ves: Zaparkované auto sa pohlo 
[12.08.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ján Mečiar] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Prázdne auto spôsobilo na parkovisku supermarketu dopravnú nehodu. Narazilo 
nielen do iného auta, ale aj do jedného dôchodcu. Zranenému mužovi museli pomáhať záchranári.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Podľa majiteľa toto osobné auto stálo na parkovacom mieste zaparkované približne 
hodinu. Keď ho sem policajti privolali, sám nevedel, čo sa stalo.“ 

Hovorí Jaroslav, majiteľ auta v pohybe: „Bola tam rýchlosť jednička ako vložená a prevodovka doposiaľ držala 
mi v poriadku, lebo tuná leto, zima stojí.“ 

Matúš Gavlák: „Jeho tmavý Peugeot už na mieste nestál, bol o približne 20 metrov ďalej, veľmi blízko 
červeného Peugeotu.“ 

Peter Ondruš, súdny znalec z odboru dopravy: „Sa dalo samovoľne do pohybu a podľa natočenia volantu 
opísalo kružnicu a narazilo do iného vozidla, pri ktorom stál chodec.“ 

Matúš Gavlák: „Bola to zhoda nešťastných náhod, že na poloprázdnom parkovisku tmavému autu nič nestálo 
v ceste a že dôchodca bol otočený chrbtom ku prichádzajúcemu autu. Uvoľnené auto spomalil obrubník, cez ktorý 
prešlo. Po náraze ostal starší muž zakliesnený medzi dvoma karosériami. Našťastie mu pomohla vyslobodiť sa 
okoloidúca žena. Spolu odtlačili auto, ktoré sa samovoľne dalo do pohybu.“ 

Hovorí Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchrannej skupiny: „Muž utrpel poranenie v oblasti dolnej končatiny. 
Po ošetrení bol prevezený na urgentný príjem do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 

Matúš Gavlák: „Dôchodca sa zrejme nevyhne operácii. Na vyšetrovanie tejto kurióznej nehody si dopraváci 
zavolali aj súdneho znalca. Ten vykonal na mieste pokus, či terasa auta zodpovedá vytočeniu volantu.“ 

Peter Ondruš: „Zodpovedá výpoveď vodiča, je technicky prijateľná.“ 
Hovorí Jaroslav: „Stále je tu rýchlosť dnuka, však prevodovka krásne drží, po STK všetko je.“ 
Matúš Gavlák: „Podľa súdneho znalca je takéto zlyhanie možné hlavne ak vodič nedostatočne zabezpečí 

vozidlo proti pohybu, preto vždy treba mať poistku v podobe ručnej brzdy. Ako vidno aj v tomto prípade, iba 
zaradená rýchlosť nestačí.“ 

Peter Ondruš: „Bude možno hodinu stáť a potom sa rozbehne, no to je náhoda. Tá rýchlosť sa môže aj 
samovoľne vyradiť, respektíve nemusí byť dostatočne dobre zavedená. Správne zabezpečenie vozidla proti 
pohybu je zatiahnutie funkčnej ručnej brzdy.“ 

Matúš Gavlák: „Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Voľbu riaditeľa školy sprevádzajú problémy 
[12.08.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Základná škola v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves nemá od 

januára riaditeľa. Voľbu nového vedenia školy komplikujú spory medzi starostom a poslancami. Prípadu sa už 
venuje prokuratúra, aj rezort školstva.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Na začiatku sporu bolo odvolanie riaditeľky základnej školy starostom 
Markušoviec. Spor pokračuje na súde a školu dočasne vedie zástupca riaditeľky poverený starostom. O novom 



riaditeľovi mala rozhodnúť rada školy ešte v júni. Štyroch jej členov zvolených uznesením obecného 
zastupiteľstva ale starosta na rokovanie s voľbou nepozval.“ 

Miriama Farkalínová, obecná poslankyňa, členka rady školy (SNS): „Chceli sme využiť vlastne svoje právo 
voľby. K tomuto vlastne nás nechcel pripustiť, zavolal hliadku policajnú, aby nás vlastne vyviedli z miestnosti.“ 

Marie Balážová Melníková: „Namiesto pôvodných poslancov vymenoval za členov rady školy štyroch iných ich 
kolegov.“ 

Marek Virág, starosta Markušoviec (nezávislý): „Rada školy je platná tak ako doteraz. A uvidíme. Zvolená bola 
nová, hej, a delegovaná mnou ako zriaďovateľom za obec.“ 

Marie Balážová Melníková: „V škole vládne napätá atmosféra. Učitelia netaja sklamanie a niektorí aj obavy. 
Starosta a poslanci si zatiaľ posielajú odkazy, kto má vlastne kompetenciu delegovať do rady školy nových 
členov.“ 

Miriama Farkalínová: „Z viacerých informácií vieme, že to delegovanie je v kompetencii obecného 
zastupiteľstva.“ 

Marek Virág: „Som o tom presvedčený. Z počutia mám, že ja mám delegovať, keďže podľa zákona o 
obecnom zriadení ja som ten výkon, ktorý vlastne aj podpisuje ten dekrét.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podnet na vysvetlenie kompetencií dostala aj prokuratúra. Jej stanovisko dáva za 
pravdu poslancom a tiež aj postoju Združenia miest a obcí Slovenska.“ 

Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi (text v obraze): „Starosta prekročil svoju právomoc, keďže o 

delegovaní, teda vymenovaní a odvolaní, je oprávnené rozhodovať za zriaďovateľa výhradne obecné 
zastupiteľstvo, a teda opatrenie starostu sa dostalo do rozporu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Niečo iné tvrdí Ministerstvo školstva.“ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (text v obraze): „Ministerstvo školstva zastáva názor, že 

starosta, ktorý vo veciach výchovy a vzdelávania vystupuje za zriaďovateľa, má plné právo delegovať zástupcov 
zriaďovateľa do rady školy.“ 

Marie Balážová Melníková: „Spor skončí pravdepodobne na súde. Starosta tvrdí, že začiatok školského roka 
na tejto základnej škole ohrozený nie je. Dočasne bude viesť školu jej zástupca. Podľa zákona musí starosta 
vyhlásiť nové výberové konanie na post riaditeľa školy najneskôr do šesťdesiatich dní od doručenia protestu 
prokurátora.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Chaos v markušovskej škole 
[12.08.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Wenzlová Straková] 

 
 

Zuzana Wenzlová Straková, moderátorka: “Začiatok školského roka v spišskej obci Markušovce bude 
sprevádzať chaos. Myslia si to niektorí obecní poslanci. Po tom ako vo svojej funkcii skončila bývalá riaditeľka, v 
obci nie sú schopní vymenovať jej nástupcu. Do problému je zainteresovaná už aj prokuratúra.” 

Jozef Slivenský, redaktor: “Obecné zastupiteľstvo delegovalo na jar do rady školy štyroch členov. Starosta im 
však čoskoro oznámil, že im členstvo v rade školy zaniklo a vymenoval štyroch nových členov. V tejto atmosfére 
chaosu mala rada školy koncom júna vybrať nového riaditeľa školy.” 

Miriama Farkalínová (nominantka SNS), poslankyňa ObZ, odvolaná členka Rady školy: “Sme sa domnievali, 
že sme platnými členmi rady školy a chceli sme využiť vlastne svoje právo voľby. K tomuto vlastne nás nechcel 
pripustiť. Zavolal hliadku policajnú, aby nás vlastne vyviedli z miestnosti, že nemáme tam čo robiť, že narúšame 
priebeh výberového konania a neviem, čo iné.” 

Jozef Slivenský: “Výberové konanie v ten deň napokon zrušili a starostom odvolaní členovia školskej rady sa 
obrátili na prokuratúru. Tá im dala za pravdu.” 

Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves (stanovisko v obraze): “Ak starosta vydal volebný poriadok pre voľby 

do rady školy, konal tak bez akéhokoľvek zákonného zmocnenia. Jednoznačne zasiahol do oblastí, ktorých 
regulácia nie je v jeho pôsobnosti.” 

Miriama Farkalínová: “Neviem si vysvetliť, prečo tak koná, pretože z viacerých informácií vieme, že to 
delegovanie je v kompetencii obecného zastupiteľstva.” 

Jozef Slivenský: “Prokurátorka poslala obci štyri protesty. Starosta odpovedal, že protestom nevyhovie. Trvá 
na tom, že členov školskej rady má právo delegovať on.” 

Marek Virág (SRÚS), starosta Markušoviec: “Ten, kto deleguje a podpisuje dekrét, tak vlastne mal by mať 
dôveru v tých ľudí, ktorí by boli delegovaní v rade školy.” 

Jozef Slivenský: “Časť Markušovčanov sa začiatku školského roka obáva.” 
Miriama Farkalínová: “Tam pracovná pohoda nebude. Tá klíma bude narušená určite.” 
Marek Virág: “Určite nie, lebo vlastne odkedy sme poverili dočasného riaditeľa, tak vlastne má rovnaké 

kompetencie, ako aj oficiálny riaditeľ.” 
Jozef Slivenský: “Možno je legislatíva nejednoznačná v tom, či členov školskej rady deleguje zastupiteľstvo 

alebo starosta. Hlavná príčina, prečo tento chaos v Markušovciach vznikol, je však tá, že viacerí predstavitelia 
samosprávy si medzi sebou nevedia prísť už ani len na meno.” 

[Späť na obsah] 



 
 

12. Spišská Nová Ves chce budovať cyklotrasy: Stáť by mali viac než milión 

eur! 
[12.08.2019; pluska.sk; Správy; 11:13; TASR;spv] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/spisska-nova-ves-chce-budovat-cyklotrasy-stat-mali-viac-nez-milion-eur 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves chce v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vybudovať viacero 

cyklotrás. Primátor Pavol Bečarik v tejto súvislosti uviedol, že samospráva podala žiadosti o pridelenie finančných 
prostriedkov dohromady na štyri projekty. 

dnes 11:13“V rámci mesta ide o trasu okolo bývalých kasární, potom popod vlek z Ferčekoviec do Novoveskej 
Huty, ďalej po nábreží Hornádu okolo Baníckeho námestia a štvrtým projektom je tzv. novoveská radiála od 
hotela na Štefánikovom námestí smerom na sídlisko Západ I. až k železničnému priecestiu s napojením na 
autobusovú a železničnú stanicu,”konkretizoval. 

V prípade úspešnosti budú výdavky na realizáciu projektov predstavovať viac než milión eur, pričom 
dohromady pribudne v meste a jeho okolí zhruba deväť kilometrov vyznačených cyklistických trás. V tejto 
súvislosti je už pripravená aj projektová dokumentácia. 

“Je to projekt, ktorý má odľahčiť dopravu na území mesta a zároveň zabezpečiť, aby ľudia mohli chodiť do 
práce na bicykli mimo hlavných štátnych či obecných ciest. Čo sa týka hlavnej radiály, tak tam je cesta Košického 
samosprávneho kraja dostatočne široká, aby sa tie krajnice rozšírili a vyznačili sa jazdné pruhy pre cyklistov,” 
ozrejmil Bečarik. 

Vďaka tomu, že sa zvýši bezpečnosť cyklistov na cestách, narastie podľa neho aj počet ľudí, ktorí si zvolia 
bicykel na presun do práce namiesto auta. 

Mesto má v pláne pokračovať aj v budovaní cyklochodníkov v rámci tzv. Hornádskej magistrály smerom k 
Slovenskému raju a Čingovu. “Ďalší projekt, na ktorý sa chceme pozrieť bližšie, je chatová oblasť pod Tepličkou, 
kde je v pláne ďalšia cyklotrasa, a v neposlednom rade chceme aj spevniť cestu na Červenom jarku smerom ku 
Košiarnemu briežku. Uvidíme, čo sa kedy podarí, aké výzvy pôjdu, pretože v tejto oblasti sme odkázaní na 
externé zdroje, keďže v našom rozpočte sú iné priority,”dodal na záver primátor. 

Autori:TASR, spv 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Na cyklotrasy chce Spišská Nová Ves získať zdroje z eurofondov 
[12.08.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-cyklotrasy-chce-spisska-nova-ves-ziskat-zdroje-z-eurofondov-cl698121.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 12. augusta (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves chce v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu vybudovať viacero cyklotrás. Primátor Pavol Bečarik v tejto súvislosti uviedol, 
že samospráva podala žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov dohromady na štyri projekty. „V rámci mesta 
ide o trasu okolo bývalých kasární, potom popod vlek z Ferčekoviec do Novoveskej Huty, ďalej po nábreží 
Hornádu okolo Baníckeho námestia a štvrtým projektom je tzv. novoveská radiála od hotela na Štefánikovom 
námestí smerom na sídlisko Západ I. až k železničnému priecestiu s napojením na autobusovú a železničnú 
stanicu,“ konkretizoval. 

V prípade úspešnosti budú výdavky na realizáciu projektov predstavovať viac než milión eur, pričom 
dohromady pribudne v meste a jeho okolí zhruba deväť kilometrov vyznačených cyklistických trás. V tejto 
súvislosti je už pripravená aj projektová dokumentácia. 

„Je to projekt, ktorý má odľahčiť dopravu na území mesta a zároveň zabezpečiť, aby ľudia mohli chodiť do 
práce na bicykli mimo hlavných štátnych či obecných ciest. Čo sa týka hlavnej radiály, tak tam je cesta Košického 
samosprávneho kraja dostatočne široká, aby sa tie krajnice rozšírili a vyznačili sa jazdné pruhy pre cyklistov,“ 
ozrejmil Bečarik. 

Vďaka tomu, že sa zvýši bezpečnosť cyklistov na cestách, narastie podľa neho aj počet ľudí, ktorí si zvolia 
bicykel na presun do práce namiesto auta. 

Mesto má v pláne pokračovať aj v budovaní cyklochodníkov v rámci tzv. Hornádskej magistrály smerom k 
Slovenskému raju a Čingovu. „Ďalší projekt, na ktorý sa chceme pozrieť bližšie, je chatová oblasť pod Tepličkou, 
kde je v pláne ďalšia cyklotrasa, a v neposlednom rade chceme aj spevniť cestu na Červenom jarku smerom ku 

https://www1.pluska.sk/regiony/spisska-nova-ves-chce-budovat-cyklotrasy-stat-mali-viac-nez-milion-eur
https://www.24hod.sk/na-cyklotrasy-chce-spisska-nova-ves-ziskat-zdroje-z-eurofondov-cl698121.html


Košiarnemu briežku. Uvidíme, čo sa kedy podarí, aké výzvy pôjdu, pretože v tejto oblasti sme odkázaní na 
externé zdroje, keďže v našom rozpočte sú iné priority,“ dodal na záver primátor. 

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

 
 

14. Spišská Nová Ves chce z eurofondov vybudovať cyklotrasy za približne 

milión eur 
[12.08.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/spisska-nova-ves-chce-z-eurofondov-vybudovat-cyklotrasy-za-priblizne-
milion-eur/1849642 

 
 

Poprad 12. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
V meste Spišská Nová Ves by mali v budúcnosti pribudnúť ďalšie kilometre cyklotrás. Prostredníctvom 

nových úsekov chce samospráva rozšíriť ponuku pre cyklistov, zvýšiť ich bezpečnosť a odľahčiť aj dopravu 
Ilustračné foto 
“Do Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme podali štyri projekty, ide o cyklochodník 

pri bývalých kasárňach, ďalej cyklotrasu prepájajúcu Ferčekovce a Novoveskú Hutu, ďalšia trasa bude viesť po 
ľavom brehu Hornádu okolo Baníckeho námestia a štvrtý projekt sa týka realizácie Cyklistickej radiály, spájajúcej 
sídlisko Západ I. s centrom mesta a autobusovou a železničnou stanicou,” priblížil primátor mesta Pavol Bečarik, 
podľa ktorého predstavuje náklad na realizáciu týchto cykloprojektov dokopy zhruba 1 milión eur. 

Podľa primátora umožnia projekty vybudovať ďalších približne deväť kilometrov ciest pre cyklistov, ktoré 
pomôžu odľahčiť dopravu. “Vďaka nim budú mať ľudia možnosť jazdiť na bicykli mimo štátnych či obecných ciest. 
Napríklad hlavná radiála, cesta Košického samosprávneho kraja, je dostatočne široká na to, aby sa po oboch 
stranách krajnice mohli vyznačiť a rozšíriť jazdné pruhy pre cyklistov,” povedal Bečarik, ktorý považuje 
bezpečnosť obyvateľov za prvoradú. 

Dva zo spomínaných projektov poslanci jednohlasne odsúhlasili v júni, a to spolufinancovanie projektu 
Cyklotrasa Ferčekovce – Novoveská Huta, ako aj prvú etapu projektu Prestavba cyklochodníka pri bývalých 
kasárňach. Zaujímavosťou je, že prvú spomínanú cyklotrasu bude možné v zimnom období využívať aj na účely 
bežeckého lyžovania. Pri jej výstavbe bude použitý asfaltobetónový kryt, ktorý bude vyhovovať aj korčuliarom na 
kolieskových korčuliach. Projekt tiež počíta s vybudovaním odpočívadla, informovala samospráva. Prestavba 
cyklochodníka pri bývalých kasárňach sa týka územia od konca radových garáží po vstup do novej lokality 
výstavby rodinných domov. 

Samospráva už teraz uvažuje aj nad ďalšími možnosťami cyklotrás, pokračovať by napríklad chcela v 
rozširovaní Hornádskej cyklomagistrály, a to smerom k Slovenskému raju a Čingovu. “Ďalším projektom, ktorému 
by sme sa chceli venovať, je chatová oblasť Pod Tepličkou, kde sú komunikácie v dezolátnom stave. V 
neposlednom rade by sme chceli spevniť cestu v lokalite Červený jarok v smere k Slovenskému raju,” vysvetlil 
primátor s tým, že mesto je v pri takýchto zámeroch odkázané na externé zdroje. “Z mestského rozpočtu to vykryť 
nevieme, máme tam väčšie priority,” uzavrel. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Na cyklotrasy chce Spišská Nová Ves získať zdroje z eurofondov 
[12.08.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová 
V prípade úspechu budú výdavky na realizáciu projektov predstavovať viac než milión eur, pričom dohromady 

pribudne v meste a jeho okolí zhruba deväť kilometrov vyznačených cyklistických trás. 
Spišská Nová Ves 12. augusta (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves chce v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu vybudovať viacero cyklotrás. Primátor Pavol Bečarik v tejto súvislosti uviedol, 
že samospráva podala žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov dohromady na štyri projekty. „V rámci mesta 
ide o trasu okolo bývalých kasární, potom popod vlek z Ferčekoviec do Novoveskej Huty, ďalej po nábreží 
Hornádu okolo Baníckeho námestia a štvrtým projektom je tzv. novoveská radiála od hotela na Štefánikovom 
námestí smerom na sídlisko Západ I. až k železničnému priecestiu s napojením na autobusovú a železničnú 
stanicu,“ konkretizoval. V prípade úspešnosti budú výdavky na realizáciu projektov predstavovať viac než milión 
eur, pričom dohromady pribudne v meste a jeho okolí zhruba deväť kilometrov vyznačených cyklistických trás. V 

https://www.hlavnespravy.sk/spisska-nova-ves-chce-z-eurofondov-vybudovat-cyklotrasy-za-priblizne-milion-eur/1849642
https://www.hlavnespravy.sk/spisska-nova-ves-chce-z-eurofondov-vybudovat-cyklotrasy-za-priblizne-milion-eur/1849642
https://www.teraz.sk/regiony/na-cyklotrasy-chce-spisska-nova-ves-z/412214-clanok.html


tejto súvislosti je už pripravená aj projektová dokumentácia. „Je to projekt, ktorý má odľahčiť dopravu na území 
mesta a zároveň zabezpečiť, aby ľudia mohli chodiť do práce na bicykli mimo hlavných štátnych či obecných 
ciest. Čo sa týka hlavnej radiály, tak tam je cesta Košického samosprávneho kraja dostatočne široká, aby sa tie 
krajnice rozšírili a vyznačili sa jazdné pruhy pre cyklistov,“ ozrejmil Bečarik. Vďaka tomu, že sa zvýši bezpečnosť 
cyklistov na cestách, narastie podľa neho aj počet ľudí, ktorí si zvolia bicykel na presun do práce namiesto auta. 
Mesto má v pláne pokračovať aj v budovaní cyklochodníkov v rámci tzv. Hornádskej magistrály smerom k 
Slovenskému raju a Čingovu. „Ďalší projekt, na ktorý sa chceme pozrieť bližšie, je chatová oblasť pod Tepličkou, 
kde je v pláne ďalšia cyklotrasa, a v neposlednom rade chceme aj spevniť cestu na Červenom jarku smerom ku 
Košiarnemu briežku. Uvidíme, čo sa kedy podarí, aké výzvy pôjdu, pretože v tejto oblasti sme odkázaní na 
externé zdroje, keďže v našom rozpočte sú iné priority,“ dodal na záver primátor. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Gelničania tŕpnu po každej väčšej búrke. Vody im podmýva cestu, čakajú, 

kedy sa rozpadne 
[12.08.2019; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/461872-gelnicania-t-pnu-po-kazdej-vacsej-burke-vody-im-podmyva-
cestu-cakaju-kedy-sa-rozpadne 

 
 

GELNICA / Obyvatelia okresu Gelnica majú ešte v pamäti kritickú situáciu, keď bol pre havarijný stav uzavretý 
Ružínsky most. Teraz im hrozí niečo podobné. Rozpadáva sa totiž cesta na Folkmárskom kopci, ktorá je jedinou 
prijateľnou spojnicou regiónu s krajským mestom. 

Na Folkmárskom kopci obyvatelia okresu Gelnica zažívajú menšie deja vú. Hrozí tu totiž rovnaká situácia ako 
v roku 2016, kedy im zavreli Ružínsky most a odrezali im tak jedinú možnú trasu do Košíc. Po každom silnom 
lejaku Gelničania tŕpnu. Nevedia, či sa po ceste druhej triedy ešte vôbec dostanú do práce či z nej. Podložie sa 
podmýva, cesta klesá. Oporný múr svahu je už roztrúsený. “Hnilecká dolina má povedzme nejakých 30 000 
obyvateľov. Cestou ll/564 prechádzajú aj obyvatelia Hornádskej doliny, aj ľudia z Krompách, Spišských Vlách. 
Predsa ak majú ísť do Košíc, nepôjdu cez Prešov, to je obchádzka,” povedal Igor Petrík, starosta obce 
Margecany a predseda dopravnej komisie Košického samosprávneho kraja. 

O probléme vie už aj košický župan. Podľa neho sa oprava už mala začať. Problém však nastal s 
dodávateľom, ktorý odstúpil od zmluvy. “Musel skonštatovať, že takým spôsobom ako to bolo navrhnuté, sa nedá 
zrekonštruovať Gregorov prameň. Čiže prebiehala aj niekoľkomesačná naťahovačka aj so statikmi, ako sa to dá, 
ako by sa to malo,” povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Kým úrad košického 
župana hľadá nového dodávateľa a pripravuje verejné obstarávanie, dopravná komisia úradu bije na poplach. Do 
rekonštrukcie sa musí zastaviť aspoň rozpad cesty. 

“Aby sme zrazu nedostali na stôl informáciu, že Hnilecká dolina je odrezaná. Tu si nevieme predstaviť nijakú 
reálnu obchádzku,” dodal Petrík. Podľa Trnku ale zatiaľ netreba panikáriť. “Nevyzerá to tak, žeby sme museli 
nejakú náhradnú obchádzkovú trasu riešiť,” uviedol. To tvrdí župan, ktorý služobne cestuje do okolia Spišskej 
Novej Vsi cez Prešov. Podľa neho by úsek cesty pri Gregorovom prameni mal byť hotový do konca roka. 

Pozrite si archívnu reportáž. 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Ľudia, netreba robiť paniku, odkazuje Rasťo 
[12.08.2019; pravda.sk; Blogy; 00:00; darinarufusova] 

 
https://darinarufusova.blog.pravda.sk/2019/08/12/ludia-netreba-robit-paniku-odkazuje-rasto/ 

 
 

Máte cestu, ktorou každý boží deň jazdíte do práce, alebo vás vezie autobus verejnej osobnej dopravy. Cesta 
vedie malebnými serpentínkami v lesíku. Je to tak idylické a vy ste tak šťastný. Asi tak, ako v šou Jána Krausa „O 
nádejnom Kysučanovi“. Tešíte sa, že síce to máte do krajského mesta Košice ďalej, ale za to ten božský kľud, 
keď prídete z toho rušného mesta domov…..to stojí skrátka za to. Až pokiaľ „nekľakne“ most, ktorý premosťuje 
veľkú vodnú nádrž Ružín a rok jazdíte po obchádzke 30 km navyše. Nadávate na župu, vlastníka mosta, že konal 
neskoro „lebo všetci videli ako most padá“. Nadával aj Rasťo Trnka, vtedy ešte poslanec župy, z nečinnosti „vinil“ 
bývalé vedenie. Prokuratúrou sa oháňal, kontroly transparentnosti výberu zhotoviteľa stavby chcel a podobne. 
Mimochodom stavba „Zdenka Trebuľu“ napokon získala cenu stavba roka…..to len na okraj. 

https://www.noviny.sk/slovensko/461872-gelnicania-t-pnu-po-kazdej-vacsej-burke-vody-im-podmyva-cestu-cakaju-kedy-sa-rozpadne
https://www.noviny.sk/slovensko/461872-gelnicania-t-pnu-po-kazdej-vacsej-burke-vody-im-podmyva-cestu-cakaju-kedy-sa-rozpadne
https://darinarufusova.blog.pravda.sk/2019/08/12/ludia-netreba-robit-paniku-odkazuje-rasto/


Dnes má však povestné insígnie kraja v rukách Rasťo Trnka. A čo sa deje? Tá istá cesta, rovnako „viditeľný“ 
defekt v jej inom úseku, pri vodnom prameni. Ale na rozdiel od bývalého vedenia, on koná HNEĎ. A to ako???? 
Šikovný ansámbel totiž už v decembri 2018 podpíše zmluvu na rekonštrukciu cesty v úseku, ktorý sa prepadáva. 
Vo včerajšej reportáži v komerčnej televízii odzneli všetky podstatné fakty. A tak som si zmluvu vyhľadala a 
spracovala genézu „problému“. 

Podpísať totiž zmluvu na realizáciu zosuvu cesty v decembri a mať lehotu 60 dní na výstavbu? V ZIME????? 
V snehu a v mraze ide niekto stabilizovať zosuv? Samozrejme k plneniu diela nedošlo. Podľa vyjadrenia p. Trnku 
došlo k zhoršeniu zosuvu PO zime, po tej zime, počas ktorej to už malo byť hotové. Citujem odborné vyjadrenia 
tohto rozhýbaného župana „pol roka potom boli naťahovačky so statikmi“. Čo???? Čo je toto za vyjadrenie? 
Statici nie sú babky na trhu, statici by mali byť tí, ktorí už pri príprave celej stavby mali navrhnúť úpravy tak, aby 
boli realizovateľné. Aké naťahovačky? Snáď išlo o odborné diskusie, prieskumy územia a podobne. Ako je vôbec 
možné, že zhotoviteľ nevedel realizovať dielo? A prečo vlastne až po POL roku od uplynutia termínu na 
zhotovenie diela dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu? Pol roka trvalo, kým niekto na župe pochopil, že za 80 
tisíc veru tento zosuv žiaden Merlin neurobí? Malo sa to všetko udiať v januári 2019, resp. keď nenastúpili na 
realizáciu diela. Hneď sa mala zmluva zrušiť a vyhlásiť nová súťaž a mali by sme dnes vo veciach jasno. Podľa 
včerajších záberov je teleso cesty evidentne podmyté. Oporný múr absolútne zdegradovaný. Miestni akiste totálni 
„laici“ v ankete svorne tvrdia, že po každom daždi je to horšie a horšie a viditeľne cesta vždy trošku klesne. 
Starosta obce Margecany, p. Petrík vyplašený, upozorňuje na riziká pre Hnilecký a Hornádsky región a bije na 
poplach. Naproti tomu stojí pred kamerami akože vážny pán Trnka. S nespochybniteľným stoickým kľudom 
uisťuje, že „netreba panikáriť“. Toto si môže dovoliť povedať seriálový František svojej Zuze, ale nie predstaviteľ 
kraja, s tak závažným problémom na stole. 

Mojej pozornosti neuniklo konštatovanie redaktora, že osobne pán Trnka jazdieva na rokovania do Spišskej 
Novej Vsi po diaľnici smerom na Prešov. Danému úseku cesty sa teda pre istotu vyhýba. Zábavné. Samozrejme, 

že nemá dôvod na paniku. Garde sa vymenilo. To, čo on neustále kritizoval, teraz robí s dychberúcou aroganciou 
a riadnou dávkou sebavedomia. Keby jestvovala cena „sklamanie župných volieb“, myslím, že pán Trnka by ju 
všetkým županom na Slovensku s ľahkosťou vyfúkol. Hrdo by ju vystavil do vitríny. V politickom dôchodku, kam 
sa v ďalších regionálnych voľbách (ak vôbec bude mať odvahu kandidovať) isto poberie, z nej môže utierať prach. 
Neskôr v tom ozajstnom dôchodku, môže vnúčatám rozprávať fantazijnú rozprávku „O rozhýbanom kraji“. 

[Späť na obsah] 
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