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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Vo viacerých okresoch Slovenska sa objavia snehové jazyky a záveje 
[23.12.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 10:39; redakcia] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/751344/vo-viacerych-okresoch-slovenska-sa-objavia-snehove-jazyky-a-
zaveje 

 
 

Mnohé okresy na Slovensku sužuje zasa dážď a silný vietor. 
Vietor, snehové jazyky a záveje môžu občania očakávať od pondelka do utorka (24. 12.) vo viacerých 

okresoch Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 
Okresy Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Piešťany, Malacky, Trnava, Pezinok, Hlohovec, 

Nitra, Galanta, Senec, Bratislava, Dunajská Streda, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Poprad, Kežmarok, 
Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a 

Michalovce očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. 

https://siacplus.sk/
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Vietor na horách, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 kilometrov za hodinu, môžu očakávať okresy 
Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a 
Brezno. 

V okresoch Čadca, Námestovo, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Kežmarok sa ojedinele očakáva tvorba snehových 
závejov približne nad 800 metrov. SHMÚ upozorňuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje 
potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Erős szélre és hóátfúvásokra figyelmeztetnek a meteorológusok 
[23.12.2019; ujszo.com; Régió; 10:15; TASR] 

 
http://ujszo.com/regio/eros-szelre-es-hoatfuvasokra-figyelmeztetnek-a-meteorologusok 

 
 

Erős szélre és hóátfúvásokra figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ). A riasztások hétfőn 
és kedden (december 24.) lesznek érvényben Szlovákia több járásában is. 

A Szakolcai (Skalica), Miavai (Myjava), Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom), Szenicei (Senica), Pöstyéni 
(Piešťany), Malackai (Malacky), Nagyszombati (Trnava), Bazini (Pezinok), Galgóci (Hlohovec), Nyitrai (Nitra), 
Galántai (Galanta), Szenci (Senec), Pozsonyi (Bratislava), Dunaszerdahelyi (Dunajská Streda), Vágsellyei (Šaľa), 
Érsekújvári (Nové Zámky), Lévai (Levice), Komáromi (Komárno), Poprádi (Poprad), Késmárki (Kežmarok), 
Ólublói (Stará Ľubovňa), Lőcsei (Levoča), Iglói (Spišská Nová Ves), Rozsnyói (Rožňava), Gölnicbányai 

(Gelnica), Kassai (Košice-mesto), Kassa-vidéki (Košice-okolie), Tőketerebesi (Trebišov) és Nagymihályi 
(Michalovce) járásban a széllökések sebessége elérheti a 65-80 kilométer/órát.   

A hegyekben ennél jóval erősebb szél várható, a széllökések sebessége akar 135 kilométer/óra is lehet. A 
Csacai (Čadca), Námesztói (Namestovo), Zsolnai (Žilina), Alsókubini (Dolný Kubín), Turócszentmártoni (Martin), 
Turdossini (Tvrdošín), Rózsahegyi (Ružomberok), Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš), Stubnyafürdői 
(Turčianske Teplice), Besztercebányai (Banská Bystrica), Breznóbányai (Brezno), Poprádi és Késmárki 
járásokban 800 méteres tengerszint feletti magasság felett hóátfúvások és hótorlaszok nehezíthetik a 
közlekedést. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Bojovali v bazéne 
[23.12.2019; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; redakcia] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22289670/bojovali-v-bazene.html 

 
 

Plavci absolvovali posledné preteky tohto roku a ženy odohrali prvé kolo Národnej ligy žien vo vodnom póle. 
Počas decembrového víkendu absolvovali topoľčianski športovci preteky v Spišskej Novej Vsi a Národnú ligu 

v domácom bazéne. 
Plavci na východe 
Prečítajte si tiežTínedžeri sa mlátili na ulici Čítajte 
Plavci vycestovali na Mikuláša do Spišskej Novej Vsi, kde sa konali záverečné preteky tohto roku – 

Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v krátkom bazéne. Počas víkendu v Spišskej Novej Vsi PIRANU 

reprezentovali: Fáber, Košelová, Mišuta, Zvozil, Kardoš, Hodál, Minárik. Boli to pre nich finálne preteky v tomto 
kalendárnom roku. Z konkurencie 257 pretekárov priviezli domov spolu štyri medaile, dve strieborné a dve 
bronzové. 

Nikola Košelová získala dve tretie miesta na 100 m prsiami a motýlik a Alex Fáber vyplával dve druhé miesta 
na 100 a 200 m prsiami. 

Slovo trénera, Peter Kupec: „Naše vystúpenie hodnotím veľmi pozitívne. Fáber potvrdil, že v prsiarskych 
disciplínách, okrem Peťkovského z Nových Zámkov, nemá konkurenciu. Hodál sa za dva roky svojou tvrdou 
drinou predral do štvorice najlepších krauliarov. Košelová patrí tak isto medzi slovenskú špičku, bohužiaľ jej 
výkonnosť je veľmi kolísavá. Potešilo ma i vystúpenie Mišutu na 800 m kraul. Ostatní plavci Zvozil, Kardoš i 
Minárik boli hendikepovaní zdravotnými ťažkosťami, takže ich príprava na M-SR utrpela na kvalite.“ 

Topoľčianski plavci. (zdroj: Archív klubu)Pólistky bez bodu 
Ženy PIRANA Sport Club Topoľčany odohrali úvodné kolo národnej ligy v domácom bazéne kde sa v priebehu 

víkendu stretli s ŠG Olympia Košice, PVK Vrútky a Slávia UK Bratislava. Topoľčianske ženy ťahali v zápasoch za 
kratší koniec. 

Prečítajte si tiežGIRO Team víťazom Čítajte 

http://ujszo.com/regio/eros-szelre-es-hoatfuvasokra-figyelmeztetnek-a-meteorologusok
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Výsledky: ŠG Olympia Košice – Topoľčany 20:4 (Cebová 2, Maková, Brňová). Topoľčany – Vrútky 12:13 
(Kopcová 3, Cebová 2, Janoušková 2, Maková 2, Lindtnerová 2, Libiaková). Slávia UK Bratislava – Topoľčany 
21:6 (Maková 2, Ružičová, Lindtnerová, Brňová, Kopcová). 

PIRANA SC: Dobrovičová – Ružičková, Cebová, Janoušková, Maková, Lindtnerová, Dubajová, Libiaková, 
Atovičová, Brňová, Kopcová 

Kristína Lindtnerová: „Celková spokojnosť z mojej strany nie je, aj keď sme družstvom, ktoré tvoria aj 
seniorky. Mám preto mieru pochopenia, nakoľko sú to dievčatá, ktoré pracujú, majú svoje rodiny a povinnosti, 
ktoré sa toho týkajú. Staršie dievčatá trénujú individuálne, čo to dá. Do budúcna by som bola rada, ak by sme 
absolvovali viac spoločných tréningov, v ktorých natrénujeme herné situácie, keďže sme sa na to dali. Súperi boli 
takticky, aj technicky lepšie. Mrzí ma zápas s Vrútkami, ktorý sme mali dotiahnuť do víťazného konca, avšak 
prehrali sme ho najtesnejším rozdielom – 12:13. Bol to zápas ako na hojdačke, dokonca sme pár minút pred 
koncom mali výhodu presilovej hry. Niektoré individuálne situácie boli veľmi dobré, ale z celkového pohľadu sme 
mali zlé prihrávky a zlú streľbu. Do procesu na tréningu musíme jednoznačne zapojiť viac práce s loptou. Zvyšné 
dva zápasy boli jasné v prospech súperov, ktoré majú skúsené hráčky a tie sú aj súčasťou reprezentácie. Ale 
musíme do budúcna zapracovať na lepšom výsledku. Oproti poháru sme kvôli zdravotným problémom boli na 
turnaji v oklieštenej zostave.“ 

(ZH, JAŠ) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Pozreli sme sa na kandidátky jednotlivých strán: Možní poslanci pochádzajú 

hlavne z týchto miest 
[23.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/Michal Szentivanyi] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1846877/Pozreli-sme-sa-na-kandidatky-jednotlivych-stran–Mozni-poslanci-
pochadzaju-hlavne-z-tychto-miest 

 
 

BRATISLAVA - Po zverejnení kandidátnych listín do parlamentných volieb v roku 2020 ministerstvom vnútra 
sa v tomto kontexte ponúka viacero možností. My sme sa napríklad pozreli aj na to, aké bydlisko v kandidátnych 
listinách najviac rezonuje, ale aj na to, ktoré z prvých štyroch najpopulárnejších bydlísk sa v jednotlivých stranách 
nachádzalo najviac. 

Parlamentné voľby sa nezadržateľne blížia a stranám ku prvému decembru 2019 vypršala možnosť odovzdať 
kandidátne listiny za daný subjekt. Strany svoje kandidátky postupne aj predstavovali na tlačových konferenciách. 
Dokumenty sme podrobili hlbšej analýze z pohľadu trvalých bydlísk kandidátov. 

K predmetnej problematike sme spracovali tabuľku, na ktorej môžete vidieť počet kandidátov s príslušným 
mestom, ktoré kandidát uvádza na kandidátnej listine. 

Prvé miesta nie sú prekvapením 
Azda nie je žiadnym prekvapením, že na prvom mieste sa umiestnilo hlavné mesto Slovenska - Bratislava 

(434 kandidátov). Predpoklad prvého miesta je aj ten, že viacerí, už pôsobiaci poslanci Národnej rady SR, sa v 
Bratislave aj trvalo zdržiavajú. 

Na druhom mieste sa ocitla metropola východu - Košice (122 kandidátov). “Bronzovú medailu” si z tabuľky 
odnáša stredné Slovensko v podobe Banskej Bystrice (68 kandidátov). Štvrté miesto obsadila Nitra (51 
kandidátov). 

Zdroj: topky 
Zvyšné mestá 
Mestá s počtom kandiátov nad 40 sú Prešov a Trenčín. Mestá, ktoré majú viac ako 30 kandidátov sú Spišská 

Nová Ves, Trnava, Žilina, Nové Zámky, Martin a Zvolen. Mestá s viac ako 20 kandidátmi boli Dunajská Streda, 

Poprad, Michalovce, Piešťany, Lučenec, Šamorín, Bardejov a Považská Bystrica. 
Kto ovládol popredné mestá? 
V rámci analýzy sme sa pozreli aj na to, ktorá strana obsadila má najviac poslancov z Bratislavy, Košíc, 

Banskej Bystrice a z Nitry (líderských miest z prvej tabuľky). 
Zdroj: topky 
Bratislavu ovládlo PS/Spolu 
Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
Z pohľadu počtov kandidátov z Bratislavy sa na prvom mieste umiestnila koalícia PS/Spolu so svojími 50 

kandidátmi pochádzajúcich z Bratislavy. Za ňou sa so svojími 40 kandidátmi nachádza Sloboda a Solidarita. Na 
treťom mieste je Demokratická strana s 35 kandidátmi z Bratislavy. 

Košice sú prekvapením 
Zdroj: Topky/Maarty 
V oblasti východnej metropoly, ktorou sú Košice, sa na prvé miesto prekvapivo zaradila strana Vlasť Štefana 

Harabin so svojimi 13 kandidátmi. Nasledovaná je Demokratickou stranou s 11 kandidátmi. Tretie miesto obsadila 
Dobrá Voľba Tomáša Druckera s 10 kandidátmi. 

Banskú Bystricu majú v hrsti hlinkovci 
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Zdroj: TASR / Dušan Hein 
V počte kandidátov z Banskej Bystrice jednoznačne vedie Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku s počtom 

13. Druhé miesto si opäť vyslúžila Demokratická strana s 10 kandidátmi na listine. Tretie miesto má Smer-SD so 
svojimi 7 kandidátmi, vrátane premiéra Petra Pellegriniho. 

Kiskovci víťazia s počtom kandidátov v Nitre 
Zdroj: Topky/Ján Zemiar 
V Nitre je situácia zaujímavejšia, pretože len jedna zo strán je jednoznačným lídrom v počte tamojších 

kandidátov. Tou je strana Za ľudí s 9 kandidátmi. Druhé miesto si však už s 5 kandidátmi delia Smer-SD a 
Socialisti.sk. O niečo viac “deliaca” situácia je na treťom mieste. Keďže 4 kandidátov má až päť subjektov, miesto 
si rozdelia Sme rodina, Slovenská národná strana, Demokratická strana, Vlasť a Kotlebovci - Ľudová strana Naše 
Slovensko. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. EKOLOGICKÉ KATASTROFY 2019: Horiaci Amazonský prales a Sibír, 

záplavy 
[23.12.2019; 24hod.sk; Zo zahraničia; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/ekologicke-katastrofy-2019-horiaci-amazonsky-prales-a-sibir-zaplavy-cl729001.html 

 
 

24hod.sk Zo zahraničia 
Ilustračná snímka. 
Bratislava/Svet 23. decembra (TASR) – TASR prináša prehľad vybraných ekologických katastrof a iných 

udalostí s negatívnym vplyvom na životné prostredie na Slovensku i vo svete v roku 2019. 
ROK 2019 
Kuala Lumpur 14. marca - Malajzijská vláda nariadila zatvoriť 111 škôl na juhu krajiny v súvislosti s 

priotrávením sa niekoľkých stoviek ľudí metánom, ktorý sa uvoľňoval z rieky Kim Kim pretekajúcej okolím mesta 
Johor Bahru (vysl. džohor). Predpokladá sa, že išlo o dôsledok znečistenia chemickým odpadom, ktorý 
nezákonne skončil v rieke. 

Paríž 26. apríla - Rekordné množstvo mŕtvych delfínov vyplavilo v priebehu niekoľkých mesiacov na 
francúzskom atlantickom pobreží po tom, ako uviazli v rybárskych sieťach. Pozdĺž pobrežia voda vyplavi la 
približne 1200 malých veľrybotvarých cicavcov, pričom 90 percent z nich boli delfíny obyčajné. 

Paríž 6. mája - Až miliónu druhov živočíchov a rastlín hrozí vyhynutie, niektorým dokonca v priebehu 
najbližších desaťročí. Vyplynulo to zo správy OSN venujúcej sa problematike ničenia prírodných zdrojov. Z 
odhadovaných ôsmich miliónov druhov na svete až jeden milión vymiera obrovskou rýchlosťou, ktorá je desať až 
stonásobne vyššia, než za posledných desať miliónov rokov. Ide o prvú zhrňujúcu správu OSN o stave prírody za 
15 rokov. 

Bratislava 6. mája – Na Slovensku každoročne pribudne 11.000 novodiagnostikovaných astmatikov. Podľa 
štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo ku koncu roka 2017 v odborných ambulanciách 
sledovaných viac ako 325.000 takýchto pacientov. Podľa odborníkov vývoj chorobnosti súvisí najmä s 
klimatickými zmenami a zhoršujúcim sa životným prostredím. 

Oslo 29. júla - Na nórskom súostroví Špicbergy objavili v ostatnom čase približne 200 sobov, ktoré uhynuli od 
hladu. Podľa Nórskeho polárneho inštitútu (NPI) za nezvyčajne vysoký počet uhynutých zvierat môže klimatická 
zmena. 

Moskva 30. júla - Lesné požiare na ruskej Sibíri dosahujú veľké rozmery pravidelne, ich rozsah v roku 2019 
však bol natoľko bezprecedentný, že môže mať dlhodobý vplyv na životné prostredie. Ochranári varovali pred 
katastrofou, pretože požiare pohlcujú milióny hektárov porastov a zahlcujú celé mestá čiernym dymom a 
škodlivými výparmi a môžu tiež urýchliť roztápanie Arktídy. 

Brazília 7. augusta - O 278 percent sa v júli v porovnaní s vlaňajškom zrýchlilo odlesňovanie brazílskeho 
amazonského pralesa. Vyplýva to z oficiálnych údajov Národného ústavu pre výskum vesmíru (INPE). Vládna 
agentúra INPE, ktorá sa o rozsahu tohto problému sporí s prezidentom Jairom Bolsonarom, uviedla, že za mesiac 
bolo zničených približne 2250 štvorcových kilometrov pralesa. Šéf INPE Ricardo Galvao bol po nezhodách s 
Bolsonarom prepustený z funkcie. 

Moskva 12. augusta - Na Sibíri aj naďalej vyčíňali lesné požiare. Na Sibíri horelo v tom čase vyše 200 
požiarov na celkovej ploche približne 280.000 hektárov. Podľa údajov organizácie Greenpeace požiare v Rusku 
od začiatku roka zničili už približne 13,4 milióna hektárov lesa, čo je väčšia plocha, než akú zaberá Grécko. 

Brazília 20. augusta - Za predošlé tri mesiace uhynulo v Brazílii viac ako 500 miliónov včiel. V štáte Rio 
Grande do Sul sa našlo 400 miliónov uhynutých včiel, pričom masový úhyn hlásili včelári v štyroch štátoch. 
Odborníci za úhyn včiel vinia používanie pesticídov. 

Bratislava 27. augusta - V pitnej vode zo Žitného ostrova sa nachádzajú mikroplasty vo veľkosti 75 
mikrometrov, aj keď len osem častíc na liter. Zistili to aktivisti z občianskeho združenia Za našu vodu. 
Sedemdesiatpäť mikrometrov je hrúbka ľudského vlasu. “Množstvo nie je veľké, ale keďže sme boli dlhé roky hrdí 

https://www.24hod.sk/ekologicke-katastrofy-2019-horiaci-amazonsky-prales-a-sibir-zaplavy-cl729001.html


na to, že na Žitnom ostrove je kvalitná voda, nie je asi dôvod, aby sme pili mikroplasty,” povedal člen združenia 
Dušan Velič. 

Alexandria 30. augusta - Egyptské prímorské mesto Alexandria čelí novej hrozbe v podobe klimatickej zmeny. 
Stúpajúca hladina mora zvyšuje riziko záplav chudobnejších štvrtí a archeologických nálezísk, čo donútilo 
tamojšie úrady, aby vybudovali betónové bariéry na mori. Alexandria je náchylná na stúpanie hladiny mora 
spôsobené globálnym otepľovaním a topením ľadovcov. 

Viedeň 5. septembra - K mohutnému zosuvu skál, ktorý v oblasti najvyššieho končiara Rakúska zabil turistu a 
zranil ďalších dvoch ľudí, mohlo dôjsť v dôsledku roztápajúcej sa hlboko zmrazenej pôdy, tzv. permafrostu. V 
blízkosti vrcholu Grossglockner s výškou 3798 metrov sa uvoľnilo 500 kubických metrov skál so šírkou 50 metrov, 
ktoré dopadli na chodník. V dôsledku otepľovania sa hranica trvalo zamrznutej pôdy posunula z 2400 metrov do 
nadmorskej výšky 2700 metrov. 

Postupim 23. septembra - Osud pobrežných oblastí sveta a stoviek miliónov ich obyvateľov závisí od 
ľadového masívu v západnej Antarktíde, ktorý môže zvýšiť hladinu svetového oceánu najmenej o tri metre, 
pričom nie je otázkou “či”, ale “kedy”. Konštatoval to Anders Levermann, profesor z Postupimského ústavu pre 
výskum vplyvu klimatických zmien (PIK). 

Ženeva 27. septembra - Viac než polovici druhov stromov, ktoré rastú len v Európe, hrozí vyhynutie. 
Vyplynulo to zo štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Stromy sú podľa nej 
pod tlakom inváznych škodcov, nadmerného výrubu i rozvoja miest. Z Európy by mohlo zmiznúť 42 percent z 
celkovo 454 druhov stromov typických iba pre tento kontinent. 

Rím 22. októbra - Na severe Talianska spôsobili prudké búrky záplavy. Hladina rieky Pád stúpla za 24 hodín o 
vyše 3,5 metra. Hladina jazera Maggiore (Lago Maggiore) sa takisto blíži k historickej výške. Taliansko zažívalo 
od začiatku jesene vyše tri búrky denne, čo je o 18 percent viac v porovnaní s rokom 2018. Juh krajiny sužovali 
horúčavy a sucho. 

Sydney 30. októbra - Až stovky koál pravdepodobne uhoreli zaživa pri lesnom požiari, ktorý sa v oblasti 
východného pobrežia Austrálie vymkol spod kontroly. 

Kapské Mesto 31. októbra - Rekordných 45 miliónov ľudí v južnej časti Afriky môže počas nasledujúceho 
polroka čeliť vážnemu nedostatku potravín. Počas vegetačného obdobia panuje v centrálnych a západných 
oblastiach najhoršie sucho za uplynulých 35 rokov. Okrem toho cyklón Idai, jeden vôbec z najničivejších 
tropických cyklónov zaznamenaných v Afrike a na južnej pologuli, v marci tohto roka pripravil o život vyše 1300 
ľudí. 

Brazília 1. novembra - V Pantanale, najväčšom mokraďovom území na svete, vyčíňali najhoršie požiare za 
posledné roky, postihli plochu takmer 50.000 hektárov. Podľa brazílskeho Národného inštitútu pre výskum 
vesmíru (INPE) bolo od začiatku roka identifikovaných 8479 požiarov — najviac za uplynulých 12 rokov. 

Benátky 14. novembra - Talianska vláda vyhlásila stav núdze v Benátkach, ktoré postihli najhoršie záplavy za 
uplynulých 50 rokov, aby tak mohla uvoľniť finančné prostriedky na obnovu tohto historického mesta. 

Sydney 21. novembra - Hasiči bojovali so stovkami lesných požiarov po celej Austrálii, pričom desiatky 
ďalších požiarov vznikli v nových lokalitách. Hustý dym zahaľoval najľudnatejšie mesto Sydney už tretí deň a 
obyvateľov vyzvali, aby nepúšťali svoje deti von. Požiare vo viacerých austrálskych štátoch ohrozovali tisíce ľudí 
a vyžiadali si dovtedy šiestich mŕtvych. Spálili približne milión hektárov územia poľnohospodárskej pôdy a buša a 
zničili 600 domov. 

Spišská Nová Ves 22. novembra – Odpad, ktorý sa po dažďoch nahromadil v Prielome Hornádu v 

Slovenskom raji, nepochádzal od turistov, ale od obyvateľov okolitých obcí. Kým odpadkov na turistických 
chodníkov ubúdalo, situácia s odpadom vo vode bola v oblasti horšia než kedykoľvek predtým. 

Sydney 6. decembra - Najmenej osem lesných požiarov horiacich už niekoľko týždňov severne od Sydney sa 
spojilo a podľa austrálskych hasičov vytvorilo “megapožiar” ohrozujúci domy na okraji mesta. Požiare pri Sydney 
v tom čase spálili územie s rozlohou približne 335.000 hektárov. 

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

 
 

6. Meteorológovia varujú pred silným vetrom i dažďom 
[23.12.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / SŠ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/meteorologovia-varuju-pred-silnym-vetrom-i-dazdom/ 

 
 

Foto: TASR 
TASR / SŠ 
autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Silný dážď obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Žarnovica, Hliník nad Hronom, Hronský 

Beňadik, Ladomerská Vieska, Vrútky, Turany, Košice, Milhosť, Haniska, Turňa nad Bodvou, Lozorno, Voznica a 
Závod. Informuje o tom portál zjazdnost.sk. 

https://kosicednes.sk/udalosti/meteorologovia-varuju-pred-silnym-vetrom-i-dazdom/


Diaľničné úseky a cesty I., II. a III. triedy na území SR sú všetky zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. 
Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo 
utlačeného snehu do dvoch centimetrov. 

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských 
priechodoch Čertovica, Podspády a Huty je vrstva kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre. 

Meteorológovia: Vietor či snehové jazyky a záveje sa vyskytnú vo viacerých okresoch SR 
Vietor, snehové jazyky a záveje môžu občania očakávať od pondelka do utorka (24. 12.) vo viacerých 

okresoch Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 
Okresy Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Piešťany, Malacky, Trnava, Pezinok, Hlohovec, 

Nitra, Galanta, Senec, Bratislava, Dunajská Streda, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Poprad, Kežmarok, 
Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a 

Michalovce očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. 
Vietor na horách, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 kilometrov za hodinu, môžu očakávať okresy 

Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a 
Brezno. 

V okresoch Čadca, Námestovo, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Kežmarok sa ojedinele očakáva tvorba snehových 
závejov približne nad 800 metrov. SHMÚ upozorňuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje 
potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. VODIČI, POZOR:Silný dážď obmedzuje dohľadnosť, hrozia i snehové jazyky 
[23.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/silny-dazd-obmedzuje-v-niektorych-l/437248-clanok.html 

 
 

Na snímke daždivé počasie v Bratislave 23. decembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann 
Diaľničné úseky a cesty I., II. a III. triedy na území SR sú všetky zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. 
,aktualizované 
Bratislava 23. decembra (TASR) – Silný dážď obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Žarnovica, 

Hliník nad Hronom, Hronský Beňadik, Ladomerská Vieska, Vrútky, Turany, Košice, Milhosť, Haniska, Turňa nad 
Bodvou, Lozorno, Voznica a Závod. Informuje o tom portál zjazdnost.sk. Diaľničné úseky a cesty I., II. a III. triedy 
na území SR sú všetky zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na území stredného a východného 
Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do dvoch 
centimetrov. Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na horských 
priechodoch Čertovica, Podspády a Huty je vrstva kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre. Vietor, 
snehové jazyky a záveje môžu občania očakávať od pondelka do utorka (24. 12.) vo viacerých okresoch 
Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Okresy Skalica, Myjava, Nové Mesto 
nad Váhom, Senica, Piešťany, Malacky, Trnava, Pezinok, Hlohovec, Nitra, Galanta, Senec, Bratislava, Dunajská 
Streda, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, 

Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a Michalovce očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v 
nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. Vietor na horách, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 
kilometrov za hodinu, môžu očakávať okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, 
Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. V okresoch Čadca, Námestovo, Žilina, Dolný Kubín, 
Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a 
Kežmarok sa ojedinele očakáva tvorba snehových závejov približne nad 800 metrov. SHMÚ upozorňuje, že 
tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. 
Meteorológovia očakávajú na tokoch vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a 
prekročenia vodných hladín zodpovedajúcich 1. - 2. stupňu povodňovej aktivity (SPA), pričom kulminácie by mali 
byť dosiahnuté v pondelok doobeda. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). “Na tokoch 
východného Slovenska by mali kulminovať v utorok (24. 12.) s výnimkou Stredy nad Bodrogom, kde kulmináciu 
predpokladáme až v stredu (25. 12.) pri 1. SPA. Výrazné prekročenia 3. SPA nepredpokladáme,” uviedla Danica 
Lešková, vedúca odboru hydrologických predpovedí a výstrahy. Od sobotňajšieho poobedia (21. 12.) do 
nedeľňajšieho rána (22. 12.) sa na Slovensku rozvinula výrazná zrážková činnosť, keď za šesť hodín zrážky 
dosiahli úhrny v priemere 20 milimetrov a v horách okolo 30, miestami až 50 milimetrov. Ďalšia vlna dažďa prišla 
podľa SHMÚ v nedeľu (22. 12.) večer, keď od juhu smerom na sever pribúdali zrážky a do rána sa na mnohých 
miestach vyskytli zrážky s úhrnom 15 milimetrov, v horských oblastiach až nad 20 milimetrov. Najvyššie zrážky 
hydrológovia namerali v Partizánskej Ľupči, kde boli dosiahnuté zrážkové úhrny až 62,7 milimetrov a vo Vyšnej 
Boci 54 milimetrov. Na východe Slovenska, ktoré bolo na okraji zrážkového systému, boli dosiahnuté zrážkové 
úhrny v priemere len tri milimetre. Všetky spadnuté zrážky boli vo forme dažďa. Toky na zrážkovú činnosť 
reagovali výrazným vzostupom bez výskytu SPA. Ukončením dažďa vodné hladiny začali prudko klesať. 

[Späť na obsah] 
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8. Meteorológovia varujú pred silným vetrom a snehovými jazykmi 
[23.12.2019; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/22289781/meteorologovia-varuju-pred-silnym-vetrom-a-snehovymi-
jazykmi.html 

 
 

Vietor, snehové jazyky a záveje môžu občania očakávať od pondelka do utorka (24. 12.) vo viacerých 
okresoch Slovenska. 

BRATISLAVA. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 
Okresy Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Piešťany, Malacky, Trnava, Pezinok, Hlohovec, 

Nitra, Galanta, Senec, Bratislava, Dunajská Streda, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Komárno, Poprad, Kežmarok, 
Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a 

Michalovce očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu. 
Vietor na horách, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 kilometrov za hodinu, môžu očakávať okresy 

Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a 
Brezno. 

V okresoch Čadca, Námestovo, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, 
Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Poprad a Kežmarok sa ojedinele očakáva tvorba snehových 
závejov približne nad 800 metrov. SHMÚ upozorňuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje 
potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Vietor či snehové jazyky a záveje sa vyskytnú vo viacerých okresoch 
[23.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22289578/vietor-ci-snehove-jazyky-a-zaveje-sa-vyskytnu-vo-viacerych-
okresoch.html 

 
 

Rýchlosť vetra môže dosahovať v nárazoch 65 až 80 kilometrov za hodinu. 
KOŠICE. Vietor, snehové jazyky a záveje môžu občania očakávať od pondelka do utorka (24. 12.) vo 

viacerých okresoch Slovenska. 
Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 
Okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, 

Košice-okolie, Trebišov a Michalovce očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 80 
kilometrov za hodinu. 

Vietor na horách, ktorý v nárazoch dosiahne 110 až 135 kilometrov za hodinu, môžu na východe očakávať v 
okrese Poprad. 

V okresoch Poprad a Kežmarok sa ojedinele očakáva tvorba snehových závejov približne nad 800 metrov. 
SHMÚ upozorňuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre 

dopravné aktivity. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Desivé FOTO z nehody vo Zvolene: Pre chybu mladej vodičky 13 

zranených! 
[23.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1847963/Desive-FOTO-z-nehody-vo-Zvolene–Pre-chybu-mladej-vodicky-13-
zranenych- 

 
 

ZVOLEN – Veľké nešťastie pred Vianocami! V nedeľu ráno došlo k vážnej dopravnej nehode, v dôsledku 
ktorej sa zranilo až trinásť osôb. Dve z nich utrpeli ťažké zranenia. Havarovala dodávka s opatrovateľkami a 
osobné auto. 

https://myzahorie.sme.sk/c/22289781/meteorologovia-varuju-pred-silnym-vetrom-a-snehovymi-jazykmi.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22289781/meteorologovia-varuju-pred-silnym-vetrom-a-snehovymi-jazykmi.html
https://korzar.sme.sk/c/22289578/vietor-ci-snehove-jazyky-a-zaveje-sa-vyskytnu-vo-viacerych-okresoch.html
https://korzar.sme.sk/c/22289578/vietor-ci-snehove-jazyky-a-zaveje-sa-vyskytnu-vo-viacerych-okresoch.html
https://www.topky.sk/cl/10/1847963/Desive-FOTO-z-nehody-vo-Zvolene--Pre-chybu-mladej-vodicky-13-zranenych-
https://www.topky.sk/cl/10/1847963/Desive-FOTO-z-nehody-vo-Zvolene--Pre-chybu-mladej-vodicky-13-zranenych-


Zvolenskí policajti objasňujú dopravnú nehodu, ktorá sa odohrala v nedeľu (22. 12.) v skorých ranných 
hodinách na križovatke pod Zvolenským zámkom. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Čítajte aj: Rodinné prekliatie! Evelin (†18) prežila najťažšie obdobie, krutý osud opäť zasiahol! Smrť pod 

kolesami 
Podľa doterajších zistení polície 19-ročná vodička osobného auta pri predchádzaní križovatkou, v čase, keď 

nefungovala svetelná signalizácia, nedala prednosť v jazde dodávke. Následne došlo k zrážke, po ktorej sa 
zranilo trinásť ľudí. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Dodávkové vozidlo, v ktorom sedelo osem ľudí, viedol 61-ročný šofér zo Spišskej Novej Vsi, viezol domov 

opatrovateľky vracajúce sa zo Švajčiarska. Prvú zastávku mal práve vo Zvolene. „Tu som mal 500 metrov do 
cieľa prvú pani vyložiť a bohužiaľ,“ opísal pre televíziu JOJ nešťastný incident muž. 

Mladá šoférka viezla štyroch kamarátov, zrejme sa vracali domov. Tínedžerka však dodávke nedala prednosť 
v jazde. „Ja som išiel po hlavnej ceste, a od mesta išli s tým seatom, nedala mi prednosť, a takto to dopadlo, ja 
som sa ešte uisťoval, či som na hlavnej, lebo nie som zo Zvolena,“ dodal vodič dodávky. 

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Hasiči a záchranári na mieste pomáhali spolu až 13 účastníkom dopravnej nehody. Niektorí vyviazli s 

odreninami, no viacerí utrpeli ťažké zranenia. V nemocnici malo skončiť až 8 ľudí. Najvážnejší bol stav 
spolujazdca z osobného auta. „Jedna osoba bola transportovaná v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii do 
nemocnice v Banskej Bystrici, 7 osôb bolo transportovaných do nemocnice vo Zvolene a v Banskej Bystrici,“ 
povedal Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. 

Na mieste bol aj znalec z odboru cestnej premávky. Nehoda je v štádiu vyšetrovania. 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj 
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11. EKOLOGICKÉ KATASTROFY 2019: Horiaci Amazonský prales a Sibír, 

záplavy 
[23.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/zahranicie/vyberovy-prehlad-negativnych-ekologi/436914-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR 
Pozrite si prehľad vybraných ekologických katastrof a iných udalostí s negatívnym vplyvom na životné 

prostredie na Slovensku i vo svete v roku 2019. 
,aktualizované 
Bratislava/Svet 23. decembra (TASR) – TASR prináša prehľad vybraných ekologických katastrof a iných 

udalostí s negatívnym vplyvom na životné prostredie na Slovensku i vo svete v roku 2019. Kuala Lumpur 14. 
marca - Malajzijská vláda nariadila zatvoriť 111 škôl na juhu krajiny v súvislosti s priotrávením sa niekoľkých 
stoviek ľudí metánom, ktorý sa uvoľňoval z rieky Kim Kim pretekajúcej okolím mesta Johor Bahru (vysl. džohor). 
Predpokladá sa, že išlo o dôsledok znečistenia chemickým odpadom, ktorý nezákonne skončil v rieke. Ilustračná 
snímka. Foto: TASR/AP 

Paríž 26. apríla - Rekordné množstvo mŕtvych delfínov vyplavilo v priebehu niekoľkých mesiacov na 
francúzskom atlantickom pobreží po tom, ako uviazli v rybárskych sieťach. Pozdĺž pobrežia voda vyplavila 
približne 1200 malých veľrybotvarých cicavcov, pričom 90 percent z nich boli delfíny obyčajné. Ilustračná snímka. 
Foto: TASR/AP 

Paríž 6. mája - Až miliónu druhov živočíchov a rastlín hrozí vyhynutie, niektorým dokonca v priebehu 
najbližších desaťročí. Vyplynulo to zo správy OSN venujúcej sa problematike ničenia prírodných zdrojov. Z 
odhadovaných ôsmich miliónov druhov na svete až jeden milión vymiera obrovskou rýchlosťou, ktorá je desať až 
stonásobne vyššia, než za posledných desať miliónov rokov. Ide o prvú zhrňujúcu správu OSN o stave prírody za 
15 rokov. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

Bratislava 6. mája – Na Slovensku každoročne pribudne 11.000 novodiagnostikovaných astmatikov. Podľa 
štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo ku koncu roka 2017 v odborných ambulanciách 
sledovaných viac ako 325.000 takýchto pacientov. Podľa odborníkov vývoj chorobnosti súvisí najmä s 
klimatickými zmenami a zhoršujúcim sa životným prostredím. Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer 

Oslo 29. júla - Na nórskom súostroví Špicbergy objavili v ostatnom čase približne 200 sobov, ktoré uhynuli od 
hladu. Podľa Nórskeho polárneho inštitútu (NPI) za nezvyčajne vysoký počet uhynutých zvierat môže klimatická 
zmena. Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 

Moskva 30. júla - Lesné požiare na ruskej Sibíri dosahujú veľké rozmery pravidelne, ich rozsah v roku 2019 
však bol natoľko bezprecedentný, že môže mať dlhodobý vplyv na životné prostredie. Ochranári varovali pred 
katastrofou, pretože požiare pohlcujú milióny hektárov porastov a zahlcujú celé mestá čiernym dymom a 

https://www.teraz.sk/zahranicie/vyberovy-prehlad-negativnych-ekologi/436914-clanok.html


škodlivými výparmi a môžu tiež urýchliť roztápanie Arktídy. Na leteckej snímke ruského ministerstva pre 
mimoriadne situácie je lesný požiar v regióne Krasnojarsk na východe ruskej Sibíri. Foto: TASR/AP 

Brazília 7. augusta - O 278 percent sa v júli v porovnaní s vlaňajškom zrýchlilo odlesňovanie brazílskeho 
amazonského pralesa. Vyplýva to z oficiálnych údajov Národného ústavu pre výskum vesmíru (INPE). Vládna 
agentúra INPE, ktorá sa o rozsahu tohto problému sporí s prezidentom Jairom Bolsonarom, uviedla, že za mesiac 
bolo zničených približne 2250 štvorcových kilometrov pralesa. Šéf INPE Ricardo Galvao bol po nezhodách s 
Bolsonarom prepustený z funkcie. Na archívnej snímke je odlesnené územie Amazonského pralesa v brazílskom 
štáte Para na severe krajiny. Foto: TASR/AP 

Moskva 12. augusta - Na Sibíri aj naďalej vyčíňali lesné požiare. Na Sibíri horelo v tom čase vyše 200 
požiarov na celkovej ploche približne 280.000 hektárov. Podľa údajov organizácie Greenpeace požiare v Rusku 
od začiatku roka zničili už približne 13,4 milióna hektárov lesa, čo je väčšia plocha, než akú zaberá Grécko. Na 
satelitnej snímke Ruskej vesmírnej agentúry Roscosmos z 21. júla 2019 je lesný požiar v regióne Krasnojarsk na 
východe ruskej Sibíri. Foto: TASR/AP 

Brazília 20. augusta - Za predošlé tri mesiace uhynulo v Brazílii viac ako 500 miliónov včiel. V štáte Rio 
Grande do Sul sa našlo 400 miliónov uhynutých včiel, pričom masový úhyn hlásili včelári v štyroch štátoch. 
Odborníci za úhyn včiel vinia používanie pesticídov. Ilustračná snímka.. Foto: TASR - Radovan Stoklasa 

Bratislava 27. augusta - V pitnej vode zo Žitného ostrova sa nachádzajú mikroplasty vo veľkosti 75 
mikrometrov, aj keď len osem častíc na liter. Zistili to aktivisti z občianskeho združenia Za našu vodu. 
Sedemdesiatpäť mikrometrov je hrúbka ľudského vlasu. “Množstvo nie je veľké, ale keďže sme boli dlhé roky hrdí 
na to, že na Žitnom ostrove je kvalitná voda, nie je asi dôvod, aby sme pili mikroplasty,” povedal člen združenia 
Dušan Velič. Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa 

Alexandria 30. augusta - Egyptské prímorské mesto Alexandria čelí novej hrozbe v podobe klimatickej zmeny. 
Stúpajúca hladina mora zvyšuje riziko záplav chudobnejších štvrtí a archeologických nálezísk, čo donútilo 
tamojšie úrady, aby vybudovali betónové bariéry na mori. Alexandria je náchylná na stúpanie hladiny mora 
spôsobené globálnym otepľovaním a topením ľadovcov. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

Viedeň 5. septembra - K mohutnému zosuvu skál, ktorý v oblasti najvyššieho končiara Rakúska zabil turistu a 
zranil ďalších dvoch ľudí, mohlo dôjsť v dôsledku roztápajúcej sa hlboko zmrazenej pôdy, tzv. permafrostu. V 
blízkosti vrcholu Grossglockner s výškou 3798 metrov sa uvoľnilo 500 kubických metrov skál so šírkou 50 metrov, 
ktoré dopadli na chodník. V dôsledku otepľovania sa hranica trvalo zamrznutej pôdy posunula z 2400 metrov do 
nadmorskej výšky 2700 metrov. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

Postupim 23. septembra - Osud pobrežných oblastí sveta a stoviek miliónov ich obyvateľov závisí od 
ľadového masívu v západnej Antarktíde, ktorý môže zvýšiť hladinu svetového oceánu najmenej o tri metre, 
pričom nie je otázkou “či”, ale “kedy”. Konštatoval to Anders Levermann, profesor z Postupimského ústavu pre 
výskum vplyvu klimatických zmien (PIK). Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 

Ženeva 27. septembra - Viac než polovici druhov stromov, ktoré rastú len v Európe, hrozí vyhynutie. 
Vyplynulo to zo štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Stromy sú podľa nej 
pod tlakom inváznych škodcov, nadmerného výrubu i rozvoja miest. Z Európy by mohlo zmiznúť 42 percent z 
celkovo 454 druhov stromov typických iba pre tento kontinent. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Adriána Antošková 

Rím 22. októbra - Na severe Talianska spôsobili prudké búrky záplavy. Hladina rieky Pád stúpla za 24 hodín o 
vyše 3,5 metra. Hladina jazera Maggiore (Lago Maggiore) sa takisto blíži k historickej výške. Taliansko zažívalo 
od začiatku jesene vyše tri búrky denne, čo je o 18 percent viac v porovnaní s rokom 2018. Juh krajiny sužovali 
horúčavy a sucho. Dvaja členovia oddielu civilnej obrany sapokúšajú postaviť mostík pre chodcov na zaplavenom 
brehu jazera Lago Maggiore. Foto: TASR/AP 

Sydney 30. októbra - Až stovky koál pravdepodobne uhoreli zaživa pri lesnom požiari, ktorý sa v oblasti 
východného pobrežia Austrálie vymkol spod kontroly. Mrak hustého dymu z lesných požiarov vyčíňajúcich po 
celom austrálskom štáte Nový Južný Wales zahalil metropolu Sydney a jej okrajové štvrte. Foto: TASR/AP 

Kapské Mesto 31. októbra - Rekordných 45 miliónov ľudí v južnej časti Afriky môže počas nasledujúceho 
polroka čeliť vážnemu nedostatku potravín. Počas vegetačného obdobia panuje v centrálnych a západných 
oblastiach najhoršie sucho za uplynulých 35 rokov. Okrem toho cyklón Idai, jeden vôbec z najničivejších 
tropických cyklónov zaznamenaných v Afrike a na južnej pologuli, v marci tohto roka pripravil o život vyše 1300 
ľudí. Obyvatelia jedného zo slumov v Kapskom Meste. Archívne foto. Foto: TASR/AP 

Brazília 1. novembra - V Pantanale, najväčšom mokraďovom území na svete, vyčíňali najhoršie požiare za 
posledné roky, postihli plochu takmer 50.000 hektárov. Podľa brazílskeho Národného inštitútu pre výskum 
vesmíru (INPE) bolo od začiatku roka identifikovaných 8479 požiarov — najviac za uplynulých 12 rokov. 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

Benátky 14. novembra - Talianska vláda vyhlásila stav núdze v Benátkach, ktoré postihli najhoršie záplavy za 
uplynulých 50 rokov, aby tak mohla uvoľniť finančné prostriedky na obnovu tohto historického mesta. Na snímke 
muž kráča po moste na zaplavenej ulici v Benátkach. Foto: TASR/AP 

Sydney 21. novembra - Hasiči bojovali so stovkami lesných požiarov po celej Austrálii, pričom desiatky 
ďalších požiarov vznikli v nových lokalitách. Hustý dym zahaľoval najľudnatejšie mesto Sydney už tretí deň a 
obyvateľov vyzvali, aby nepúšťali svoje deti von. Požiare vo viacerých austrálskych štátoch ohrozovali tisíce ľudí 
a vyžiadali si dovtedy šiestich mŕtvych. Spálili približne milión hektárov územia poľnohospodárskej pôdy a buša a 
zničili 600 domov. Hustý dym z lesných požiarov obklopuje budovu opery v austrálskom Sydney. FOTO TASR/AP 
Foto: TASR 

Spišská Nová Ves 22. novembra – Odpad, ktorý sa po dažďoch nahromadil v Prielome Hornádu v 

Slovenskom raji, nepochádzal od turistov, ale od obyvateľov okolitých obcí. Kým odpadkov na turistických 



chodníkov ubúdalo, situácia s odpadom vo vode bola v oblasti horšia než kedykoľvek predtým. Situácia po 
povodni na tokoch riek Hornád a Hnilec. Foto: TASR - František Iván 

Sydney 6. decembra - Najmenej osem lesných požiarov horiacich už niekoľko týždňov severne od Sydney sa 
spojilo a podľa austrálskych hasičov vytvorilo “megapožiar” ohrozujúci domy na okraji mesta. Požiare pri Sydney 
v tom čase spálili územie s rozlohou približne 335.000 hektárov. Na snímke hasenie lesného požiaru v 
Koorainghate v austrálskom štáte Nový Južný Wales (NSW). Austrálsky štát Nový Južný Wales (NSW), kde sa 
nachádza aj najľudnatejšie mesto krajiny Sydney, vyhlásil v pondelok v súvislosti s očakávanými katastrofickými 
požiarnymi stav núdze, ktorý bude platiť sedem dní. FOTO TASR/AP Foto: TASR 
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