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1. Spišskonovoveský útulok MÁ NOVÝCH ĽUDÍ AJ BÚDY 
[30.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

PODOZRENIA Z NEKALÝCH PRAKTÍK SA NEPOTVRDILI 
Dvadsať nových zateplených búdok pribudlo v Stanici pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Drevo na výrobu poskytli Lesy mesta, búdy vyrobili študenti Strednej odbornej školy 

drevárskej. Ako uviedol riaditeľ drevárskej školy Vladimír Jančík, mesto ich oslovilo, aby vyrobili tieto búdy. 
„Vyrábali ich žiaci na odbornom výcviku spolu s pedagógmi. Sme radi, že počasie vydržalo, že sme to stihli. V 
búdach je zateplenie polystyrénové, všetko to trvalo asi dva mesiace. Sme radi, že žiaci si to vyskúšali, lebo takto 
sa veľa naučia. My by sme boli najradšej, keby sme takéto búdy nemuseli vyrábať a takéto útulky na Slovensku 
by vôbec neboli,“ priblížil riaditeľ drevárky. Daniela Dzurňáková, zodpovedná pracovníčka Stanice pre odchyt 
túlavých zvierat (SPOTZ) a mestského útulku, sa novým búdam pre psov potešila. Vedenie mesta aj ona 
poďakovala všetkým, ktorí sa na tom podieľali materiálne i sponzorsky. 

Podozrenia na obchody so psami aj zápasy 
Stanica sa ešte v lete stala miestom rôznych nekalých podozrení. Hovorilo sa o hrubom zaobchádzaní so 

psami, nedostatočnej hygiene, dokonca o miznutí psov. Spišskonovovešťania spisovali petíciu. V nej žiadali 
prepustenie zamestnancov stanice. Vedenie mesta už vtedy deklarovalo, že ak sa podozrenia potvrdia, primátor 
mesta prijme radikálne opatrenia. Na porušovanie pravidiel v stanici upozornili vedúcu Danielu Dzurňákovú 
samotní Novovešťania. Hneď po medializovaných informáciách prišiel o miesto jeden z pracovníkov mestskej 
stanice, druhý po čase dopadol rovnako. Hoci podľa primátora mesta Pavla Bečarika (SNS) sa podozrenia 
nepotvrdili, mesto aj tak prijalo ešte radikálnejšie opatrenia. „Keďže sme chceli zabrániť všetkým dohadom, o 
ktorých sa hovorilo, či obvineniam, že sa tu nejako obchoduje so psíkmi alebo iné veci, dokonca, že sa objavili na 
nejakých zápasoch, museli sme konať. Keďže chceme eliminovať všetky tieto možnosti, tak sme pristúpili k 
radikálnemu riešeniu. Personálne aj organizačne sme stanicu pre odchyt túlavých zvierat preniesli pod 
komunálny servis mestského úradu a celé sme to tu vymenili,“ vysvetlil primátor. SPOTZ bola zriadená mestom v 
júli 1995 až doteraz organizačne patrila pod Mestskú políciu v Spišskej Novej Vsi. Jej súčasťou sú aj karanténna 

stanica a útulok pre zvieratá. 
Pracovníkom odchytu dalo mesto výpoveď 
Podľa Bečarika sú tieto opatrenia dostatočné na to, aby stanica mohla fungovať. „A je to aj dôkazom toho, že 

mesto má skutočný záujem dať to do poriadku. A aby aj verejnosť to vnímala pozitívne,“ zdôraznil primátor. Dvaja 
pracovníci už v stanici nepracujú, ani v útulku, ani v karanténnej stanici. „Rozlúčili sme sa s nimi a prijali nových 
ľudí,“ doplnil Bečarik. Nasledovali aj ďalšie kroky. Mesto muselo vypovedať nejaké zmluvy s okolitými obcami, 
ktorým až doteraz zabezpečovali služby odchytu. „Žiaľ, boli sme v situácií, kedy sme to z kapacitného dôvodu 
museli urobiť. Verím, že sa to postupne vybuduje do požadovanej úrovne a my budeme vedieť tieto služby znova 
poskytovať,“ zdôraznil primátor. Vlani mesto z rozpočtu vyčlenilo päťtisíc eur na opravy v stanici a útulku. Urobili 
sa revízie krmiva i zvierat. 

Túlavé zvieratá monitorujú 
Problematika túlavých zvierat je v meste aktuálna. Ako Dzurňáková uviedla, v súčasnosti pracujú na 

monitorovaní túlavých zvierat v meste i okolí. „Našou snahou je systematické podchytenie danej situácie a 
funkčné riešenie problému v súlade s platnou legislatívou,“ dodala. Podľa primátora mesto bude sledovať, či sa v 
oblasti kastrácie neobjaví nejaká celonárodná výzva. „Je to problém, ktorý zaujíma všetky samosprávy. Dovtedy 
budeme hľadať prostriedky z vlastných zdrojov,“ uviedol Bečarik. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Spišský Hrhov je opäť o čosi lepším miestom. Vytvorili tam galériu 
[30.12.2019; Denník N; Kultúra; s. 12,13; DÁVID GABERA] 

 
 



Na školskom dvore funguje už druhý rok EQO – priestor interaktívnej kultúry –, galéria, ktorá je zároveň 
priestorom pre deti, divadlo, hudbu aj vzdelávanie 

Majú tam kúpalisko i prírodnú saunu. Spišský Hrhov je známy aj tým, že má nízku nezamestnanosť, ale najmä 
tým, že tam rómske deti nechodia do špeciálnej školy. 

Za povšimnutie však stojí aj to, že už viac ako dva roky tu majú aj galériu súčasného umenia – priamo na 
dvore materskej a základnej školy. 

„Opticky to pôsobí nezvyčajne, v podstate sme hneď pri škole, ale nie sme jej súčasťou,“ hovorí Adam Macko, 
ktorý EQO 

– priestor interaktívnej kultúry 
– založil s Jánom Salancim a Jozefom Polačekom. Galériu vlastne tvorí iba útulný jednopodlažný domček 

obložený drevom. Pred vchodom má malú záhradu, vedľa altánok a od školských budov je oddelený len nízkym 
živým plotom. „Je to taká zvláštna biela kocka v zvláštnom prostredí,“ hovorí Macko. Naozaj. Cez deň to tu patrí 
deťom, večer umelcom. Je to unikát, aký na Slovensku inde nenájdete. PRÍRODNÁ UČEBŇA Základy, na ktorých 
dnes galéria stojí, sa začali rodiť ešte v roku 2015, keď prebiehala rekonštrukcia parku pri neďalekom kaštieli. Ján 
Salanci a Jozef Polaček, ktorí za projektom stáli, hľadali priestor, kde by sa mohli zložiť a kde by mohli aj 
prednášať a robiť semináre o krajinnej architektúre a jej presahoch. Dohodli sa preto s obcou. „Súčasťou dohody 
bolo, že si chalani urobia základňu, ekocentrum, čo je priestor, kde je teraz galéria. Bolo to súčasťou dohody 
medzi ich neziskovkou, obcou a školou, ktorá odstúpila tento pozemok,“ hovorí Adam Macko. V školskom areáli si 
prenajali pozemok za symbolické euro s tým, že na ňom vybudujú učebňu a altánok, ktoré budú slúžiť deťom. „Je 
to urobené na spôsob nórskych drevostavieb. Postavili to pomerne lacno aj efektívne, dôležitý bol aj dôraz na 
ekologický aspekt,“ hovorí Adam. Súčasťou plánu bolo, že upravia aj školský dvor. Malé záhrady, kde pestujú 
bylinky a zeleninu, tak vidíme aj v ďalších kútoch areálu. Nechýba jazierko s rybami a akési naklonené panely – 
jeden prázdny, druhý vysadený rastlinami, ktoré zavlažuje zachytená voda. Deti tak názorne vidia, ako by sa 
dažďová voda mala zadržiavať a efektívne využívať. Aj altán má samozavlažovaciu strechu, na ktorej sú rastliny. 
Celý dvor tak vlastne slúži ako učebňa v teréne. „Keď je vonku pekne, najmä cez teplejšie mesiace, deti nie sú v 
triedach, zoberú si veci von a učia sa tu.“ 

SADLI SI 
Celý tento projekt je najmä dielom Jána Salanciho, ktorý ho navrhol, keď ešte študoval záhradnú a krajinársku 

architektúru v Brne. Poňal ho ako školské zadanie a zapojil doň aj ďalších spolužiakov z Mendelovej univerzity. 
„Bol to taký výskumno-školský a zároveň praktický projekt.“ Na výpomoc si zavolal aj Jozefa Polačeka, ktorý 
študoval ekonómiu. Prírodná učebňa však reálne slúžila svojmu účelu iba dva až tri mesiace v roku, a preto 
hľadali spôsob, ako čo najefektívnejšie využiť jej priestory aj počas ďalšieho obdobia. Zhruba v rovnakom čase 
prišiel Adam Macko s nápadom založiť si vlastnú galériu. Po absolvovaní grafiky na košickej Technickej univerzite 
sa vrátil do neďalekej rodnej Levoče, kde oslovil viacero ľudí. „Výsledok bol nulový. Najčastejšie to padlo na 
praktických otázkach, najmä na nájme. Ani od mesta neprišla žiadna iniciatíva, žiaden záujem. Bral som to tak, že 
prostredie na to ešte nie je pripravené.“ Povedomie o Adamovi Mackovi sa však rýchlo roznieslo a v marci 2017 
ho Ján Salanci a Jozef Polaček oslovili, aby vstúpil do ich projektu. O tri mesiace na to už pod hlavičkou EQO 
usporadúvali prvú výstavu – výstavu šamanisticko-mystickej tvorby Pavla Červeniaka. Začiatky boli náročné. 
„Prvý polrok sme išli z vlastných zdrojov, nebolo veľmi z čoho rozdávať. Vyberali sme umelcov a tvorbu, ktorá nie 
je náročná na prepravu,“ spomína Adam Macko. Napriek menším ťažkostiam hodnotí začiatok a vôbec celý 
priebeh spolupráce len dobre. Je to možno aj preto, že ho s Jánom a Jozefom, ktorí v dedine vyrastali, spája 
akási romantická predstava, že domovine môžu niečo vrátiť. „Mám to podobne, preto sme si zrejme aj sadli,“ 
hovorí Adam Macko. 

DETI RASTÚ S UMENÍM 
Adam Macko má v projekte úlohu programového riaditeľa, oslovuje ľudí a stará sa o dramaturgiu. Okrem 

výstav organizuje aj diskusie alebo hudobné i divadelné predstavenia. Všetky aktivity sa však nejakým spôsobom 
týkajú vizuálneho umenia. „Keď sú u nás napríklad hudobníci, tak musia byť aj vizuálne zaujímaví, ako napríklad 
Erik Sikora ‚Džumelec‘ alebo Samčo, brat dážďoviek. Nie sú to koncerty v klasickom slova zmysle, ale skôr akési 
performancie.“ Súčasťou programu je naďalej aj práca s deťmi. „Funguje to vlastne dodnes, že v mesiacoch máj a 
jún sa priestor ponúka škole, ktorá v ňom uskutočňuje edukačné programy.“ Vďaka spolupráci s riaditeľom škôl 
Petrom Strážikom a platformou Na vlne poznania sa pre nich v altánku konajú rozličné kurzy a akcie, pričom deti 
navštevujú aj výstavy. Spoluprácu so školou však nechápu iba ako povinnú jazdu, ale ako veľmi dôležitú zložku 
programu, ktorú sa snažia rozvíjať, a robia to radi. „Tak ako deti môžu naživo vidieť koňa alebo úľ, ako si môžu 
napiecť chleba, čo sú veci, ku ktorým ich vedie škola, tak zároveň môžu hneď aj vidieť súčasné umenie. Nemusia 
ho pochopiť, ale majú pamäťovú stopu. To je veľmi dôležité, lebo si to odnesú. Vieme dobre, aká je výučba na 
základných či stredných školách, kde ich oboznámia s Picassom a modernou, a tam sa to aj končí. A tu to vidia 
naživo. A ešte im k tomu niečo aj povieme,“ hovorí Adam Macko. Umenie im približujú lektori Jaroslav Švestka a 
Tomáš Cetera, ktorí pôsobia ako pedagógovia na školách v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Pri každej návšteve 

pripravia deťom aj nejaké úlohy, ktoré súvisia s programom. 
CHODIA AJ MIESTNI 
Tým, že pracujú s deťmi, vlastne oslovujú aj dospelých. „Ľudia nás vnímajú prostredníctvom svojich detí, ktoré 

im povedia, že u nás videli toto alebo tamto, takže aj k nim sa istým spôsobom dostane to, čo robíme,“ hovorí 
Adam Macko. V dedine sa o ich aktivitách dozvedajú aj vďaka pracovníčkam obecného úradu. Tie im ochotne 
pomáhajú s propagáciou, pričom tak zastupujú funkciu PR. Keď majú v galérii nejakú akciu, vyhlasujú ju v 
rozhlase, roznášajú im plagáty a letáky, posielajú SMS správy alebo zdieľajú ich udalosti na Facebooku. „Tu v 
dedine robia maximum, čo sa dá urobiť.“ Spišský Hrhov je známy úspešnou integráciou majoritného a rómskeho 
obyvateľstva, vďaka čomu prosperuje a pribúdajú mu aj noví obyvatelia. Síce sa tu miestni na súčasné umenie 



dívajú ešte s rešpektom, predsa však podľa Adama Macka nastal značný posun práve vďaka progresívnemu 
prístupu vedenia obce. „To určite prelomilo bariéru. Aj reakcia obyvateľov je kladná. Niektorí prídu na vernisáže, 
iní na koncerty alebo divadlo. Chodieva k nám napríklad divadlo Kontra, a vtedy je vždy ‚plnka‘.“ Venujú sa aj 
rómskej problematike, pričom niektoré projekty realizujú spoločne s integrovanou školou, kde sa učia všetky deti 
spolu, iné akcie sú zasa plne v ich réžii. „Myslím si však, že je zbytočné cieliť výlučne na rómske publikum. Naším 
zámerom je otvárať túto tému v širšom kontexte. A oni potom prídu aj sami.“ V takomto duchu realizovali 
napríklad diskusiu o hračkách či skôr o ich zdieľaní. „Bolo to zaujímavé predovšetkým pre rómsku komunitu. 
Chceli sme ich naučiť, aby si vedeli hračky medzi sebou vymieňať.“ 

AJ NA DEDINE TO IDE 
Hoci sa do dediny dá dostať prakticky iba autom, keďže spoje chodia len zriedka, ľudia na ich akcie pravidelne 

prichádzajú aj zo širšieho okolia – počnúc Spišskou Novou Vsou končiac Bardejovom. V okolí sú totiž jediným 
miestom svojho druhu. „Neviem o tom, že by sa na Hornom Spiši niečo podobné rozbehlo,“ hovorí Adam Macko. 
Program však nechcú prispôsobovať iba lokálnemu publiku. Naopak, chcú, aby galéria mala dobrú úroveň, a 
preto sa ju snažia robiť čo najprofesionálnejšie. Veria, že tak si nájde aj svoje vlastné publikum. Adam Macko 
hovorí, že ako inšpirácia mu slúžili najmä košické projekty KLUB a galéria VUNU, ktoré vznikli v čase, keď tam 
študoval, a s ktorými aj spolupracoval. „Boli typologicky odlišné, ale mali rovnaký koncept – prezentovať kvalitné 
lokálne umenie, ale zároveň nebyť iba lokálnymi. Mala by to byť otvorená platforma, s ktorou sa dá ísť ďalej.“ 
Túto ideu charakterizuje napríklad výstava Matúša Lányiho, ktorá tu prebiehala na jar. „Je to výtvarník pôvodom 
zo Spišského Podhradia, ale v kontexte slovenského umenia už etablovaný umelec, takže to prepoj ilo tie dve 
roviny.“ Aj preto sa im podarilo na vernisáž pritiahnuť mnoho ľudí, laikov aj odborníkov. V minulosti tu tiež 
vystavoval Michal Machciník. Ten priamo pre priestor vytvoril dielo, ktoré mali diváci možnosť neskôr vidieť aj v 
galérii Národnej technickej knižnice v Prahe. „Dnes nie je podstatné uvažovať, či sa umenie prezentuje v 
Bratislave alebo v Košiciach, dokáže pokojne ísť aj do malých dedín na okraji a ono si už samo nájde tú správnu 
cestu.“ Machciníkova inštalácia bola dokonca nominovaná na Cenu Rady galérií za nezávislé projekty, pričom jej 
cesta napokon viedla do Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorá dielo nedávno kúpila. To potvrdzuje jeho 
slová, že aj na dedine sa dá so súčasným umením pracovať kvalitne. 

V ZIME MAJÚ ZAVRETÉ 
Galéria funguje z finančného hľadiska najmä prostredníctvom súkromných dotácií a grantov a od minulého 

roka aj vďaka Fondu na podporu umenia. Chceli by sa aj ďalej rozvíjať, mnohé stavebné úpravy si však stále 
nemôžu dovoliť. Chýba im napríklad kúrenie, ktoré nahradzujú iba elektrickými radiátormi. Preto majú otvorené 
len od marca do novembra. „Je to veľký problém, pretože takéto kúrenie zožerie veľa energie a financií.“ Pred 
rokom to Adam Macko riskol a skúsil prísť s prvým projektom už v januári. „Nie je však vôbec príjemné sedieť v 
zime.“ Obec, ktorú od roku 1998 vedie Vladimír Ledecký (Za ľudí), im zatiaľ finančne nepomáha, čo však môže 
podľa Adama Macka súvisieť s viacerými faktormi. Napríklad za tým môže byť akási obozretnosť. „Pre štátne 
inštitúcie a úrady ide vždy o otázku udržateľnosti. Keď zistia, že to z našej strany nie je len výkrik do tmy, tak je 
možné, že sa to prelomí.“ Ďalším dôvodom môže byť podľa neho aj to, že vedenie obce vidí EQO ako úspešné 
vyústenie svojej práce a dôkaz, že to robia dobre. „Dalo by sa na to dívať aj tak, že obec posunuli natoľko, že do 
nej prichádzajú ľudia z vonku. A tí sami od seba robia veci, ktoré fungujú.“ 

BUDUJÚ TO SPOLU 
Po tom, čo sa v dedine podarilo úspešne realizovať viaceré projekty, tak úspešne funguje už aj galéria, v 

ktorej pravidelne vystavujú súčasné umenie. „Že tento náš priestor vznikol, nie je vôbec samozrejmosťou v každej 
dedine. Teda tam, kde nie je zvyk pracovať progresívnym spôsobom inklúzie. Tu sa to podarilo, či už prácou s 
Rómami, alebo aj všeobecne v rámci otázky zdieľania vecí – v zmysle, že budujeme ‚projekt dediny‘ spolu,“ 
hovorí Adam Macko. A o to aj ide. Budovať niečo spoločne. Prostredie, v ktorom EQO pôsobí, síce svojou 
povahou navodzuje rodinnú idylku a teplo domova, to všetko je však len kulisou, pretože skutočný život mu 
vdychujú ľudia. Okrem Jána Salanciho a Jozefa Polačeka, ktorí Adamovi Mackovi hneď od začiatku poskytli 
dôveru a dostatok priestoru, je to aj Ján Melikant z Karpatskej nadácie, ktorý má na starosti produkciu. Sú to aj 
grafici Marek Gaj a Matúš Vacula. Sú to aj lektori, zamestnanci úradu či škôl a sú to aj mnohí iní – kamaráti i 
odborníci, ako aj ďalší spolupracovníci. „Keby som chcel takýto priestor robiť sám, individualisticky, som 
presvedčený, že o pol roka by sa to skončilo,“ hovorí Adam Macko. Lenže neskončilo, pretože sa okolo neho 
vytvorila komunita ľudí a tej sa v odľahlom dedinskom prostredí podarilo vytvoriť galériu s kvalitným programom. 
Zvláštnu bielu kocku, kde sa dobre cítia deti, miestni i umelci. 

DÁVID GABERA 
Galériu tvorí iba útulný jednopodlažný domček obložený drevom. Pred vchodom má malú záhradu, vedľa je 

altánok a od školských budov je oddelený len nízkym živým plotom. 
Hoci sa do dediny dá dostať prakticky iba autom, keďže spoje chodia len zriedka, ľudia na akcie galérie 

pravidelne prichádzajú aj zo širšieho okolia – počnúc Spišskou Novou Vsou končiac Bardejovom. 
Foto: 
Pohľad do výstavy Torture Garden vnútri drevostavby. FOTO - ROBIN POLÁK 
O program a dramaturgiu EQO galérie sa stará Adam Macko, absolvent košickej Technickej univerzity. FOTO 

- ARCHÍV EQO 
Z výstavy Biblia, Disney, Porno. Máš to za jedno. FOTO - LENKA L. LUKAČOVIČOVÁ 
Do priestoru EQO sa pravidelne vracia aj obľúbené divadlo Kontra. Záber z inscenácie Rum a vodka, 2019. 

FOTO - EQO 
[Späť na obsah] 



 
 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (30. december): Reprezentačká „dvadsiatka“ aj 

domáca Tipsport liga 
[30.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/428028/sportove-udalosti-dna-30-december-reprezentacka-dvadsiatka-aj-
domaca-tipsport-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
HOKEJ - MS DO 20 ROKOV: 
Skupina A: 
15:00 Kazachstan - Švédsko 
19:00 Slovensko - Švajčiarsko / ONLINE >> 
Skupina B: 
15:00 Nemecko - Kanada 
19:00 USA - Česko / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÁ TIPSPORT LIGA: 
16:00 Dukla Trenčín - HC 05 Banská Bystrica / ONLINE >> 
17:30 HK Dukla Michalovce - HC Nové Zámky / ONLINE >> 
18:00 DVTK Miškovec - HKM Zvolen / ONLINE >> 
18:00 HK Poprad - MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:00 HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA: 
17:00 HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 
17:30 HK Gladiators Trnava - MsHK Žilina 
18:00 HK 95 Považská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK Martin - HK Levice 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
17:00 Škoda Plzeň - Mladá Boleslav 
18:00 Rytíři Kladno - Olomouc 
18:00 Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 
18:00 Kometa Brno - Energie Karlovy Vary 
18:00 Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera 
18:30 Sparta Praha - Verva Litvínov 
HOKEJ - KHL: 
14:30 Barys Nur-Sultan - Red Star Kunlun 
15:00 Traktor Čeľabinsk - Avangard Omsk 
17:10 Dynamo Minsk - Dynamo Riga 
17:30 CSKA Moskva - Lokomitv Jaroslavľ 
17:30 Jokerit Helsinki - Viťaz Podoľsk 
HOKEJ - NHL: 
00:00 Minnesota Wild - New York Islanders 
01:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 
01:00 Florida Panthers - Montreal Canadiens 
01:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres 
02:00 Arizona Coyotes - Dallas Stars 
02:30 Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 
03:30 Calgary Flames - Vancouver Canucks 
Utorok: 
01:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 
19:00 Washington Capitals - New York Islanders 
19:00 New Jersey Devils - Boston Bruins 
21:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 
18:00 BK Inter Bratislava - Iskra Svit 
BASKETBAL - NBA: 
00:00 Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 
02:00 Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 
02:00 New Orleans Pelicans - Houston Rockets 
02:00 Denver Nuggets - Sacramento Kings 
03:00 LA Lakers - Dallas Mavericks 

https://sport.aktuality.sk/c/428028/sportove-udalosti-dna-30-december-reprezentacka-dvadsiatka-aj-domaca-tipsport-liga
https://sport.aktuality.sk/c/428028/sportove-udalosti-dna-30-december-reprezentacka-dvadsiatka-aj-domaca-tipsport-liga


Utorok: 
01:00 Washington Wizards - Miami Heat 
01:00 Orlando Magic - Atlanta Hawks 
02:00 Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 
02:00 Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 
03:00 Utah Jazz - Detroit Pistons 
04:00 Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 
21:00 Charlotte Hornets - Boston Celtics 
21:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 
23:00 Sacramento Kings - LA Clippers 

[Späť na obsah] 

 
 

4. V Spišskom Podhradí plat primátora zmrazili, v Krompachoch zvýšili 
[30.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22291381/v-spisskom-podhradi-plat-primatora-zmrazili-v-krompachoch-
zvysili.html 

 
 

Kapusta bude zarábať 2 485, Rušinová 3 424 eur. 
Primátor Spišského Podhradia bude v roku 2020 poberať rovnaký plat ako v roku 2019 
(4 fotografie) 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí v okrese Levoča zmrazilo primátorovi 

Michalovi Kapustovi (KDH) plat na celý rok 2020. 
Poslanci prijali uznesenie o zmrazení na základe návrhu samotného Kapustu. 
Podhradský primátor tak bude mesačne dostávať 2 485 eur, teda rovnako, ako v roku 2019. 
Primátor svoje rozhodnutie dôvodil kolegialitou voči zamestnancom mesta. 
Podľa neho je v súčasnosti veľmi ťažká situácia, pod ktorú sa podpísali rôzne legislatívne zmeny vlády 

súvisiace s financovaním miest a obcí. 
Primátor: Nedokážeme to ustáť 
„V januári tohto roka sa dvíhali platy o desať percent. Napriek tomu sme ponechali na úrade osobné príplatky 

v plnej výške. Potrebné bolo vyriešiť aj rekreačné poukazy. Štát sa tvári, že mestá majú peňazí dosť. Tento rok 
sme to však nedokázali vykryť. Od januára 2020 sa dvihnú platy znova o desať percent. Teraz to už však 
nedokážeme ustáť,“ vysvetlil Kapusta. 

Mesto má v súčasnosti viac ako 50 zamestnancov, spolu s Mestským kultúrnym strediskom, mestskou 
organizáciou, je to 80 zamestnancov. 

((piano)) 
Rekreačný poukaz na jedného zamestnanca je 275 eur. Ako primátor uviedol, poukazy v roku 2019 využilo 

osem zamestnancov. 
Kapusta chce umožniť čerpanie poukazov v roku 2020 aj ostatným zamestnancom. 
Na daný počet zamestnancov tak ide o 22-tisíc eur, ktorá pôjde z mestského rozpočtu. 
Aj to je jeden z dôvodov, prečo primátor navrhol zmraziť svoj plat. 
Zmrazenie primátorského platu sa bude týkať aj jeho zástupcu, keďže je naň viazaný. 
Osobné príplatky skrátia, vyplatia odmeny 
Úsporné opatrenia na rok 2020 sa však budú týkať aj osobných príplatkov zamestnancov. 
Ako Kapusta vysvetlil, zamestnancom by sa malo mesačne na osobných príplatkoch krátiť zhruba o 50 eur. O 

tie však zamestnanci neprídu. 
„Na konci roka 2020 by sme tieto peniaze zamestnancom vyplatili ako koncoročné odmeny po 600 eur,“ dodal 

primátor. 
Ako uviedol hovorca ZMOS Michal Kaliňák, schvaľovanie platov primátorov je v rukách poslancov mestských 

zastupiteľstiev. 
Teda tých istých, ktorí schvaľujú rozpočet, rozpočtové opatrenia i miestne dane a poplatky. 
Oni teda majú najlepší prehľad o hospodárení mesta. 
„Čo sa týka zmrazenia platu, urobil tak napríklad aj primátor v Myjave, vieme aj o ďalších samosprávach, kde 

k tomu pristúpili. Toto gesto je aj signálom ku obyvateľom mesta, že rozhodnutia nemusia byť vždy populárne, ale 
sú prejavom zodpovednosti. Je to aj signálom toho, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi, šetrenie a úspory,“ 
zdôraznil Kaliňák. 

Podľa neho bude rok 2020 pre samosprávy veľmi náročný. 
„V rokoch 2018 – 2019 prešli na mestá a obce nové kompetencie bez finančného krytia, ekonomika 

spomaľuje a povinnosti na pleciach miest a obcí ostávajú.“ 
Primátorke Krompách plat zvýšili 
Na sklonku roka rozhodovali o budúcoročnom plate aj pre primátorku mesta Krompachy, okres Spišská Nová 

Ves, Ivetu Rušinovú (nez.). 

Návrh na jeho 30-percentné zvýšenie dal zástupca primátorky Dárius Dubiňák (Spolu). 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22291381/v-spisskom-podhradi-plat-primatora-zmrazili-v-krompachoch-zvysili.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22291381/v-spisskom-podhradi-plat-primatora-zmrazili-v-krompachoch-zvysili.html


S týmto navýšením počíta aj návrh budúcoročného rozpočtu, hoci na decembrovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva ho z rokovania stiahli. 

Krompašská primátorka v roku 2019 poberala základný plat 2 634 eur, navýšený o 10 percent na 2 898 eur. 
Poslanci o zvýšení platu na rok 2020 hlasovali tajne. 
Odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov, za zvýšenie zahlasovali desiati poslanci. 
Rušinová tak od 1. januára 2020 bude poberať plat 3 424 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Teplota na severe Slovenska v noci klesne až na mínus 16 
[29.12.2019; hnonline.sk; Slovensko; 20:00; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2064799-teplota-na-severe-slovenska-v-noci-klesne-az-na-minus-16 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. 
Počas nedeľnej noci až do pondelkového rána klesne teplota najmä na severe Slovenska na mínus 15 až 

mínus 16 stupňov Celzia. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom 

na svojom webe. 
Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a 

Brezno. 
Silné mrazy očakávajú meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h. Upozorňujú na 

to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie 
zdravia. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Prudké ochladenie na severe Slovenska: Do rána mrazy prekročia -15°C! 
[29.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:44; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/926548/prudke-ochladenie-na-severe-slovenska-do-rana-mrazy-prekrocia-15-c/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Počas nedeľnej noci až do pondelkového (30. 12.) rána klesne teplota najmä na severe Slovenska na mínus 

15 až mínus 16 stupňov Celzia. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom 

na svojom webe. Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská 
Nová Ves a Brezno. Silné mrazy očakávajú meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h. 

Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže 
spôsobiť poškodenie zdravia. 

Foto: 
Na severe Slovenska do rána mrazy prekročia -15°C (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

7. V týchto krajoch poriadne vymrzneme. SHMÚ vydal výstrahu 
[29.12.2019; tvnoviny.sk; clanok; 13:32; BRATISLAVA/ TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1985696 

 
 

Pozor aj na silný vietor. 
Zdieľať článok 
Počas nedele treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom 

Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal 
výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. 

https://slovensko.hnonline.sk/2064799-teplota-na-severe-slovenska-v-noci-klesne-az-na-minus-16
https://www.cas.sk/clanok/926548/prudke-ochladenie-na-severe-slovenska-do-rana-mrazy-prekrocia-15-c/
http://www.tvnoviny.sk/a/1985696


Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch Rožňava, Košice-mesto, Košice-
okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18.00 h, okrem Rožňavy, kde trvá do 12.00 h. 
Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. 

V nedeľu od 23.00 h do pondelka (30. 12.) do 8.00 h vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. 
Očakávajú pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v 
danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä 
pre okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 

Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

Do nedeľného poludnia zároveň trvá výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, a to v okresoch Brezno, 
Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina a 
Turčianske Teplice. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Na juhovýchode silnejšie zafúka, v noci bude na severe Slovenska mrznúť 
[29.12.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 12:16; redakcia] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/752213/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuka-v-noci-bude-na-severe-
slovenska-mrznut 

 
 

Dnes dopoludnia platia výstrahy pred snehovými jazykmi a vetrom. 
Počas nedele treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom 

Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal 
výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch Rožňava, Košice-mesto, Košice-
okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18.00, okrem Rožňavy, kde trvá do 12.00. 
Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. 

V nedeľu od 23.00 do pondelka 8.00 vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. Očakávajú 
pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom 
ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä pre 
okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 

Do nedele do poludnia tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

Do nedeľného poludnia zároveň trvá výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, a to v okresoch Brezno, 
Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina a 
Turčianske Teplice. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Aké počasie nás čaká? Na juhovýchode zosilnie vietor, na severe bude 

mrznúť 
[29.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 11:19; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/926401/ake-pocasie-nas-caka-na-juhovychode-zosilnie-vietor-na-severe-bude-
mrznut/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Počas nedele treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom 

Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal 
výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch Rožňava, Košice-mesto, Košice-
okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18.00 h, okrem Rožňavy, kde trvá do 12.00 h. 
Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. 

V nedeľu od 23.00 h do pondelka (30. 12.) do 8.00 h vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. 
Očakávajú pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v 
danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä 
pre okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 

https://www.aktuality.sk/clanok/752213/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuka-v-noci-bude-na-severe-slovenska-mrznut
https://www.aktuality.sk/clanok/752213/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuka-v-noci-bude-na-severe-slovenska-mrznut
https://www.cas.sk/clanok/926401/ake-pocasie-nas-caka-na-juhovychode-zosilnie-vietor-na-severe-bude-mrznut/
https://www.cas.sk/clanok/926401/ake-pocasie-nas-caka-na-juhovychode-zosilnie-vietor-na-severe-bude-mrznut/


Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

Do nedeľného poludnia zároveň trvá výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, a to v okresoch Brezno, 
Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina a 
Turčianske Teplice. 

Foto: 
Na severe Slovenska bude v noci mrznúť. (ilustračné foto) Zdroj: SITA 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Meteorológovia varujú: Pripravte sa na vietor a mrazy! 
[29.12.2019; pluska.sk; Správy; 11:19; TASR;pet] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/meteorologovia-varuju-pripravte-vietor-mrazy 

 
 

Počas nedele treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom 
Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal 
výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. 

dnes 11:19 
Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch Rožňava, Košice-mesto, Košice-

okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18.00 h, okrem Rožňavy, kde trvá do 12.00 h. 
Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. 

V nedeľu od 23.00 h do pondelka (30. 12.) do 8.00 h vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. 
Očakávajú pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v 
danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä 
pre okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 

KK75 Woods Hole - Žena kráča po zasneženej ceste v americkom Woods Hole, štát Massachusetts 23. 
januára 2016. Najmenej 18 ľudí zahynulo v súvislosti s fujavicou sprevádzanou prívalmi snehu, ktorá zasiahla 
východné pobrežie Spojených štátov. FOTO TASR/AP 

A women walks towards the Steamship Ferry Terminal in Woods Hole, Mass., as a snowstorm continues, 
Saturday, Jan. 23, 2016. A massive winter storm buried much of the U.S. East Coast in a foot or more of snow by 
Saturday, shutting down transit in 

Zdroj: Jonathan Wiggs 
Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 

všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 
Do nedeľného poludnia zároveň trvá výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, a to v okresoch Brezno, 

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

Autori:TASR, pet 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Lučeneckí basketbalisti ukončili rok víťazstvom 
[29.12.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22291914/lucenecki-basketbalisti-ukoncili-rok-vitazstvom.html 

 
 

V drese BKM sa prvýkrát predstavil 36-ročný rozohrávač Nenad Miloševič. 
SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA - 19. KOLO 
BKM Lučenec - MBK Rieker COM-Therm Komárno 77:70 (17:27, 23:12, 20:19, 17:12) 
TH: 19/15 - 11/10, Fauly: 17 - 18, Trojky: 6 - 8, Rozhodovali: Zubák, Lukáč, Mlynarčík 
Lučenec: Basabe 13, Caffey 10, Musil 8, Eudy a Murray-Boyles po 4 (Dunne 12, Anikienko 10, Miloševič 9, 

Jackuliak 7, Zorvan 0) 
Komárno: Bowman jr. 37, Tratnik 10, Stojanov 7, Djordjevič 4, Baldwin 2 (Marchyn 8, Gabrijel 2, Halmeš 0) 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: “V prvom rade som rád, že sme ten zápas zvládli, ktorý bol čisto o bojovnosti, 

nie o hernej kvalite. Bojovali sme dokonca, mali sme zlý vstup do zápasu, zjavne nám tá prestávka nepomohla, 
možno prišlo mierne podcenenie, ale chcel by som vyzdvihnúť výkon Bowmana, ktorý hral fantasticky a bolo 
ťažké ho odstaviť. Konieckoncov sme zvíťazili, čo je pre nás dôležité, musíme isť ďalej, musíme robiť. Museli sme 

https://www1.pluska.sk/regiony/meteorologovia-varuju-pripravte-vietor-mrazy
https://mynovohrad.sme.sk/c/22291914/lucenecki-basketbalisti-ukoncili-rok-vitazstvom.html


zapracovať nového hráča do tímu, nie je to také jednoduché, ale myslím, že aj Nešo ukázal svoju kvalitu, a že 
nám pomohol určite, ale všetci chalani, ktorí boli hore sa snažili, takže vydreté víťazstvo.” 

((piano)) 
Nenad Miloševič, hráč Lučenca: “Som profesionál, za každý klub, za ktorý som hral, som hral na 100%. Prvý 

zápas za Lučenec vyšiel akurát proti Komárnu, žiadny zvláštny pocit som nemal. Som strašne šťastný, že sme 
vyhrali, lebo Miles predviedol skvelý výkon, všetci chalani Komárna hrali tvrdý, dobrý basketbal, nám sa až tak 
moc nedarilo, ale som veľmi rád, že sme vyhrali. Veľmi pekne ďakujem divákom za privítanie, hral som proti 
Lučencu aj veľké finále, takže poznám tunajších divákov, som rád, že ma tak prijali. ” 

József Molnár, tréner Komárna: „Bol to veľmi dobrý a vyrovnaný zápas nielen pre nás, ale aj pre plnú 
lučeneckú halu. Oba tímy hrali zaujímavý basketbal a zaslúžene vyhral Lučenec. Sme novým tímom s novým 
trénerom, ešte sa len spoznávame. Je to ale stále lepšie. Ale bohužiaľ sme nepremenili v závere dobré príležitosti 
a to možno rozhodlo. Lučenec ich premenil a tak vyhral.“ 

Miles Bowman jr., hráč Komárna: „Zápas bol vyrovnaný do posledného hvizdu rozhodcov. Priebeh sa mohol 
zmeniť hocikedy. Lučenec premenil v závere svoje príležitosti a zaslúžene zvíťazil. Musím sa poďakovať mojim 
spoluhráčom za to, že ma na palubovke nachádzali a dávali mi loptu. Áno, premenil som aj z ťažkých pozícií, po 
ktorých sme bodovali. Žiaľ, na Lučenec to nestačilo.“ 

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Patrioti Levice 70:62 (8:21, 25:15, 17:14, 20:12), BK Slávia Žilina - BK 04 AC 
LB Spišská Nová Ves 107:82 (23:21, 26:18, 26:24, 32:19) 

Ďalšie kolo: BKM Lučenec - BC Prievidza (4. 1. o 18.00 hod. v ŠH Arena) 
TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 16 14 2 1305:1087 (+218) 30 
2.BKM Lučenec 17 11 6 1415:1372 (+43) 28 
3.BC Prievidza 17 10 7 1310:1249 (+61) 26 
4.Patrioti Levice 17 10 7 1360:1313 (+47) 27 
5.BK Slávia Žilina 17 9 8 1457:1484 (-27) 26 
6.Iskra Svit 16 7 9 1360:1354 (+6) 23 
7.MBK Baník Handlová 16 7 9 1359:1373 (-14) 23 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 17 4 13 1375:1480 (-105) 21 

9.MBK Rieker COM-Therm Komárno 17 3 14 1300:1529 (-229) 20 
[Späť na obsah] 

 
 

12. SR 16 prehrala na Turnaji štyroch krajín s Fínskom 2:4 
[29.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/sr-16-prehrala-na-turnaji-styroch-kraj/437999-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Hoci zverenci trénera Romana Sýkoru po dvoch tretinách viedli 2:0, v tretej tretine skolabovali a inkasovali 4 

góly. 
Spišská Nová Ves 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov prehrali v nedeľu vo 

svojom záverečnom vystúpení na medzinárodnom Turnaji štyroch krajín v Spišskej Novej Vsi s Fínskom 2:4. 

Hoci zverenci trénera Romana Sýkoru po dvoch tretinách viedli 2:0, v tretej tretine skolabovali a inkasovali 4 góly. 
V prvých dvoch zápasoch na turnaji si zapísali výhru 7:3 nad Nemeckom, resp. prehru 2:3 po predĺžení so 
Švajčiarmi. výsledok: SR 16 - Fínsko 16 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) Góly SR: 16: 4. Repčík, 31. Molnár 

[Späť na obsah] 

 
 

13. CHLADNÁ NOC PRED NAMI: V noci má klesnúť teplota aj na -16 stupňov 
[29.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/chladna-noc-pred-nami-v-noci-ma-klesnut-teplota-aj-na-16-stupnov-cl729969.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Počas nedeľnej noci až do pondelkového (30. 12.) rána klesne teplota najmä na severe Slovenska na mínus 

15 až mínus 16 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav … 
Bratislava 29. decembra (TASR) - Počas nedeľnej noci až do pondelkového (30. 12.) rána klesne teplota 

najmä na severe Slovenska na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. 

https://www.teraz.sk/sport/sr-16-prehrala-na-turnaji-styroch-kraj/437999-clanok.html
https://www.24hod.sk/chladna-noc-pred-nami-v-noci-ma-klesnut-teplota-aj-na-16-stupnov-cl729969.html


Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a 

Brezno. Silné mrazy očakávajú meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h. 
Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže 

spôsobiť poškodenie zdravia. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

14. FOTO: Slávia sa rozlúčila s rokom víťazne. Merešš: „Máme najlepších 

fanúšikov na Slovensku.“ 
[29.12.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22291953/slavia-sa-rozlucila-s-rokom-vitazne-meress-mame-najlepsich-
fanusikov-na-slovensku.html 

 
 

Tot poukázal na dôležitosť širokého kádra. 
Basketbalisti žilinskej Slávie privítali v poslednom zápase roka hráčov Spišskej Novej Vsi. Kurillovci hrali so 

súperom vyrovnanú partiu v prvej časti hry. Od tej druhej získali náskok, ktorý postupne navyšovali až do konca 
zápasu. 

„Začali sme trochu pomalšie. Hostia chvíľu aj viedli. Potom sme zvýšili agresivitu, začali sme dávať otvorené 
streli a dostali sme sa do vedenia, ktoré sme celý zápas udržiavali a navyšovali. Veľmi ma teší, že sme dokázali 
takto medzi sviatkami zvíťaziť,“ hovoril šťastný Jakub Merešš. 

Súvisiaci článokMakroteam predviedol “normálny” zápas. Košút vyzdvihol najmä obranu Čítajte 
Slušnú porciu minút dostal v zápase k dispozícii aj Oliver Tot. Slovenský rozohrávač sa na tejto pozícii striedal 

najmä s Wigginsom a celkovo bol na hracej ploche takmer 21 minút. 
„Síce to skóre ukazuje, ale jednoduchý zápas to nebol. V prvom polčase sa Spišská Nová Ves s nami držala 

a stále to bol jednociferný rozdiel v skóre. V druhom dejstve sa ukázalo najmä to, že sme mali širší káder, do hry 
sme mohli zapojiť viac hráčov a mali sme viac energie. Dôležitým faktorom sa ukázala absencia rozohrávača 
Erica Nottage, ktorý je jedným z najlepších hráčov v lige. My sme to využili a po dobrom útočnom výkone sme 
zvíťazili,“ rozhovoril sa po stretnutí Tot. 

((piano)) 
BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 107:82 

(25 fotografií) 
Vianočná atmosféra 
Spomínaný Nottage do zápasu nezasiahol. Jeho kvality vyzdvihol aj Merešš. 
„Nottage je neskutočne kvalitný hráč. Dnes ho však dokonale nahradil Alleyn, ktorý nám robil problémy vnikmy 

alebo trojkami, ktoré premieňal. Hlavne ťažil z nášho pomalšieho návratu do obrany a z toho zaznamenal veľa 
bodov. Spišská hryzla celý zápas a dokázala, že je veľmi kvalitný tím,“ dodáva Merešš. „Keď je tam iný 
rozohrávač, tak je to o inom. Bol tam dnes Vladimír Nemčok a on je iný typ rozohrávača. Je však veľmi rýchly, ale 
myslím si, že sa nám ho podarilo dobre udržať pod kontrolou,“ pochválil tím Tot. 

Zápas sa definitívne zlomil v druhom polčase, keď sa podarilo hráčom Slávie zlomiť odpor hostí. Merešš tu 
poukázal na dôležitosť pokusov za tri body, ktoré premenil T. J. Sapp. 

„Dve trojky, ktoré dal po sebe T. J. Sapp nás nakopli. Dostali sme sa do vedenia o pätnásť bodov a následne 
sa nám ľahšie hralo. Nebol na nás taký tlak a herne to bolo v poriadku.“ 

Slávia nastrieľala v stretnutí vyše sto bodov. Kurillovcom sa to podarilo už druhýkrát v sezóne. 
„Je to dobré na psychiku, keď dáme veľa bodov. Plynulo to z toho, že sme sa dostali aj do viacerých rýchlych 

protiútokov a tie sme premenili,“ dodáva Tot, ktorý si pripísal osem bodov a päť doskokov. 
Súvisiaci článokŠošoni nastrieľali trinásť gólov. Gábora ešte mrzeli nepremenené šance Čítajte 
Merešš zaznamenal v zápase 22 bodov a stal sa najlepším strelcom žlto-zelenej družiny. K bohatej bodovej 

nádielke pridal aj deväť doskokov. Žilinčan si zaspomínal na atmosféru z minulého roka, kedy fanúšikovia taktiež 
hnali svojich basketbalistov dopredu. 

„Dnes to bola vianočná atmosféra ako aj minulý rok. Bolo to super a fanúšikovia boli neskutoční. Celý zápas 
nás hnali dopredu a hralo sa nám s oveľa väčšou ľahkosťou. V Žiline máme najlepších fanúšikov na Slovensku,“ 
pochválil fanúšikov Merešš, ku ktorému sa pridal aj Tot: „Atmosféra bola skvelá. Vždy, keď príde veľa ľudí, tak sa 
tešíme. Dodáva nám to energiu, aby sme hrali ešte o pár percent tvrdšie a efektívnejšie.“ 

V pohári proti Prievidzi 
Slávia sa rozlúčila s rokom víťazne. V tom budúcom čakajú Žilinčanov okrem ligových bojov aj súboje v 

pohári. 
„Druhá štvrtina súťaže nám príliš nevyšla a vyhrali sme len dva zápasy. Na tieto víťazstvá chceme nadviazať 

a pokračovať tak aj v novom roku. Bolo by to super, keby sme Prievidzu z pohára vyradili. Hráme pred domácim 
publikom, do zápasu pôjdeme s cieľom zvíťaziť a zahrať si v Prievidzi final four,“ zakončil odhodlane Jakub 
Merešš. 

BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 107:82 (23:21, 26:18, 26:24, 32:19) 

https://myzilina.sme.sk/c/22291953/slavia-sa-rozlucila-s-rokom-vitazne-meress-mame-najlepsich-fanusikov-na-slovensku.html
https://myzilina.sme.sk/c/22291953/slavia-sa-rozlucila-s-rokom-vitazne-meress-mame-najlepsich-fanusikov-na-slovensku.html


ŽILINA: Rožánek 17, Dickson 13, Wiggins 11, Jeftič 10, Woods 2 (Merešš 22, Sapp 14, Tot 8, Ďuriš a 
Hoferica po 4, Pažičký 2, Podhorský 0) 

SNV: Alleyn 35, Sewiol 14, Maxwell 9, Nemčok 5, Thompkins 3 (Kušnirov 9, Krajňák 7, Tchúr a Židzik 0) 
TH: 23/18 - 20/12, Fauly: 20 - 21, Trojky: 11 - 10, Doskoky: 50 – 39. Rozhodovali: Tomašovič, Brziak, 

Životský, 1000 divákov. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. SHMÚ: Na juhovýchode silnejšie zafúka, v noci bude na severe Slovenska 

mrznúť 
[29.12.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/163979/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuka-v-noci-bude-na-severe-
slovenska-mrznut/ 

 
 

Počas nedele treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom 
Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom 
na svojom webe. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch Rožňava, Košice-mesto, Košice-
okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18.00 h, okrem Rožňavy, kde trvá do 12.00 h. 
Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. 

V nedeľu od 23.00 h do pondelka (30. 12.) do 8.00 h vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. 
Očakávajú pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v 
danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä 
pre okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 

Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

Do nedeľného poludnia zároveň trvá výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, a to v okresoch Brezno, 
Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina a 
Turčianske Teplice. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

16. Okoličány uvažoval nad návratom do Trnavy. Skalica je ale 

profesionálnejšia 
[29.12.2019; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Martina Radošovská] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/22292023/novy-clanok.html 

 
 

Počas leta rezonovala otázka, či bude seniorský hokej v Skalici pôsobiť aj v novej sezóne, alebo nie. Napokon 
sa Skalica do 1.hokejovej ligy prihlásila. 

SKALICA. Prestávka medzi sezónami priniesla do klubu okrem vážnej otázky aj o niečo väčší prievan do 
šatne ako obvykle. 

Hokejisti Skalice odštartovali sezónu sériou neúspešných zápasov a na víťaznú vlnu sa im dlhšie nedarilo 
naladiť. Zlom prišiel v zápase so Spišskou Novou Vsou, kedy Záhoráci začali zbierať potrebné body. Momentálne 
sa Skalica nachádza v strede tabuľky a s rozbehnutou sezónou zatiaľ vládne spokojnosť. O priebehu sezóny, ale 
aj o cieľoch sme sa rozprávali s Dávidom Okoličánym. 

Prečítajte si aj:Železnica medzi Malackami a Kútmi sa bude modernizovať Čítajte 
Ako zatiaľ hodnotíte priebeh sezóny? Cez leto to v Skalici nevyzeralo najlepšie, sledovali ste situáciu? 
((piano)) 
- Sezónu zatiaľ hodnotím pozitívne, aj keď zo začiatku to bolo trošku kostrbaté a nešlo to podľa našich 

predstáv. Situáciu v klube som cez leto sledoval, ale viac-menej iba zbežne, pretože som sa hlavne sústredil na 
svoju letnú prípravu. S riaditeľom klubu Miroslavom Lipovským som bol v kontakte a ak by vznikol nejaký 
problém, dal by mi vedieť. 

Ak by však v Skalici vznikol nejaký problém, ako spomínate, mali ste v zálohe aj inú možnosť? 

https://www.info.sk/sprava/163979/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuka-v-noci-bude-na-severe-slovenska-mrznut/
https://www.info.sk/sprava/163979/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuka-v-noci-bude-na-severe-slovenska-mrznut/
https://myzahorie.sme.sk/c/22292023/novy-clanok.html


- Môžem povedať, že som mal aj ponuky z iných klubov, ale so Skalicou som sa dohadoval na novej zmluve 
bezprostredne po ukončení sezóny. 

Nakoniec na Záhorí odštartovalo všetko podľa predstáv, až na výsledky. Čím si vysvetľujete trápenie na úvod 
sezóny? 

- Sme mladý tím a cez leto prešlo mužstvo viacerými hráčskymi zmenami. Potrebovali sme sa zohrať a prehry 
na začiatku sezóny tomu nepomáhali. Nakoniec sme však sériu prehier prelomili a začali sme zbierať body. 

Na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase ste čakali sedem kôl, kedy ste zvíťazili v Spišskej Novej Vsi. Bolo 

to vtedy v kabíne ťažké? 
- Určite to pre nás bolo deprimujúce obdobie. Nepremieňali sme šance, celkovo sa nám príliš nedarilo a 

potrebovali sme to zmeniť. V Spišskej Novej Vsi sa nám to podarilo prelomiť a toto víťazstvo mužstvu zdvihlo 

sebavedomie. 
Prečítajte si aj:Senická liga vo futsale má za sebou prvú polovicu Čítajte 
Momentálne sa nachádzate v pokojnom strede tabuľky a s nadnesením sa dá povedať, že už máte isté play 

off. Do konca základnej časti ostáva ešte niekoľko kôl, ale pred deviatou Považskou Bystricou máte viacbodový 
náskok, a dokonca aj nadstavbu by ste mali hrať v hornej šestke. Vidíte to tak aj vy? 

- Zatiaľ je predčasné o tom hovoriť, ako ste povedali, do konca základnej časti zostáva ešte niekoľko kôl, v 
ktorý sa môže stať hocičo. My sa sústredíme na naše výkony, chceme hrať čo najlepšie ako vieme a budeme sa 
snažiť šplhať v tabuľke čo najvyššie. 

Ako sa zatiaľ odvíja sezóna pre vás? Strelecky sa vám darí viac ako slušne, na konte máte už 16 presných 
zásahov. 

- Áno, zatiaľ sa mi darí, ale vždy sa dá čo zlepšovať. Som rád, že sa takisto darí aj celej našej lajne. Aj vďaka 
nim mi to túto sezónu bodovo ide. Dúfam, že tak budeme pokračovať aj v ďalších zápasoch. 

Počas sezóny prišiel z Trnavy do Skalice skúsený kanonier Dušan Klučiar. Mali ste možnosť stretnúť sa s ním 
na ľade? 

- V zápase sme sa na ľade stretli málokedy, ale Dušan je výborný hráč. Je škoda, že odišiel do Bratislavy, 
určite nám budú v Skalici jeho kvality chýbať. 

Keď už sme pri Trnave, vy ste odchovanec trnavského hokeja. Sledujete situáciu aj medzi Gladiátormi? Pred 
sezónou bol v trnavskom klube veľký hokejový boom, mnohí hráči prejavili záujem hrať v Trnave a pomoc 
prisľúbili aj hráči ako Poláček, Schmidt či Jurák. Neťahalo to vtedy “domov” aj vás ? 

- Áno, sledujem situáciu v Trnave, s mnohými chalanmi odtiaľ som stále v kontakte. Čo sa týka k návratu do 
Trnavy, pravdupoviediac, prebehla mi hlavou aj taká varianta. Skalica je však ako hokejový tím na úplne inej 
úrovni, rovnako sa to týka aj podmienok, ktoré nám klub vytvára a ktoré sú pre nás hráčov výborné. 

Dokážu podľa vás Trnavčania ešte do konca základnej časti, alebo v nadstavbe zamiešať karty? 
- Nemyslím si, sú na spodu tabuľky, bolo by to pre nich veľmi náročné, ale zároveň by to bolo príjemné 

prekvapenie. 
Je podľa vás tento rok súťaž kvalitnejšia ako pominulé sezóny? Nie je na škodu, že z ligy nemôže nikto 

zostúpiť a tým možno stráca na atraktivite? 
- Osobne vnímam súťaž ako kvalitnejšiu, veľa mužstiev je vyrovnaných a vyhrať môže prakticky ktokoľvek. 

Nemyslím si, že liga stráca na atraktivite tým, že z nej nikto nevypadáva. Každý tím má vysoké ambície a do 
zápasov vkladá maximálne úsilie. Ľudia sledujú prevažne dianie vo vrchných priečkach tabuľky a nie kto 
vypadne. 

Prečítajte si aj:Úspešný rok doborovoľných hasičov z Kútov. Na majstrovstvách konkurovali profesionálom 
Čítajte 

Dubnici, ktorá je vašim súperom, hrozil a pravdepodobne ešte stále hrozí zánik. Sledovali ste túto situáciu, 
prípadne ste sa o tom rozprávali so spoluhráčmi? 

- V šatni prebehlo medzi chalanmi na tuto tému pár viet, ale ja som to moc neriešil. Uvidíme, ako to v ich 
prípade dopadne, bola by však škody, keby odstúpili zo súťaže. 

Pomaly sa blíži koniec roka. Ako hodnotíte uplynulý rok z vášho pohľadu a čo si naopak, želáte do nového 
roka? 

- Po športovej stránke nemôžem hodnotiť uplynulý rok príliš dobre, keďže sme vypadli v play off v prvom kole 
s Topoľčanmi, čo bola škoda. Rovnako som nebol príliš spokojný ani so svojimi výkonmi. Do nového roka si 
prajem, aby sme sa dostali s tímom čo najvyššie. To sú zároveň aj naše ciele v kabíne, zabojovať o čo najlepšie 
umiestnenie v základnej časti a v play off sa dostať čo najďalej. Bolo by krásne vyhrať ligu. 
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17. CHLADNÁ NOC PRED NAMI: V noci má klesnúť teplota aj na -16 stupňov 
[29.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-v-noci-ma-klesnut-teplota-najm/437996-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a 

Brezno. 

https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-v-noci-ma-klesnut-teplota-najm/437996-clanok.html


Bratislava 29. decembra (TASR) - Počas nedeľnej noci až do pondelkového (30. 12.) rána klesne teplota 
najmä na severe Slovenska na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha platí pre väčšinu 
okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. Silné mrazy očakávajú 

meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je 
v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Hokejisti Slovenska do 16 rokov nestačili na Fínsko 
[29.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/428069/hokejisti-slovenska-do-16-rokov-nestacili-na-finsko 

 
 

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov prehrali v nedeľu vo svojom záverečnom vystúpení na 
medzinárodnom Turnaji štyroch krajín v Spišskej Novej Vsi s Fínskom 2:4. 

Hoci zverenci trénera Romana Sýkoru po dvoch tretinách viedli 2:0, v tretej tretine skolabovali a inkasovali 4 
góly. V prvých dvoch zápasoch na turnaji si zapísali výhru 7:3 nad Nemeckom, resp. prehru 2:3 po predĺžení so 
Švajčiarmi. 

Výsledok:SR 16 - Fínsko 16 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) 
Góly SR 16: 4. Repčík, 31. Molnár 
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19. Po veterných dňoch príde ochladenie, silný mráz bude najmä na Spiši 
[29.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Belej] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22291968/po-veternych-dnoch-pride-ochladenie-silny-mraz-bude-najma-na-
spisi.html 

 
 

V noci na pondelok platia výstrahy. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Po silnom vetre, ktorý sužuje východné Slovensko počas uplynulých dní, príde 

prudší pokles teplôt. 
Najmä v podtatranskom a spišskom regióne bude noc z nedele na pondelok poriadne chladná. 
Silnejšie nočné mrazy najmä na Spiši 
Súvisiaci článokSilný vietor potrápi aj v nedeľu. Vytvárať sa môžu záveje a snehové jazyky Čítajte 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu 1. stupňa pred nízkymi teplotami. 
Podľa údajov SHMÚ by po utíšení mohli teploty v noci medzi 23. a 8. hodinou klesnúť na -15 až -16 stupňov 

Celzia. 
Výstraha pred týmito teplotami platí pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, 

Levoča a Sabinov. 
Na ostatnom území by najnižšie nočné teploty mali byť v rozmedzí -4 až -10 stupňov Celzia. 
Pondelok bude chladný 
Počas pondelka bude na Spiši stále chladno, predpoveď hovorí o maximálnej teplote -4 stupne, v ostatných 

častiach východného Slovenska predpovedajú -2 až +3 C. 
Kým v noci bude fúkať len slabý vietor, počas dňa môže ojedinele v nárazoch dosiahnuť okolo 13 m/s (45 

km/h), čo výrazné zníži pocitovú teplotu. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Na juhovýchode silnejšie zafúka, na severe Slovenska bude mrznúť 
[29.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuk/437954-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová 

https://sport.aktuality.sk/c/428069/hokejisti-slovenska-do-16-rokov-nestacili-na-finsko
https://spis.korzar.sme.sk/c/22291968/po-veternych-dnoch-pride-ochladenie-silny-mraz-bude-najma-na-spisi.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22291968/po-veternych-dnoch-pride-ochladenie-silny-mraz-bude-najma-na-spisi.html
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-na-juhovychode-silnejsie-zafuk/437954-clanok.html


Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch, Košice-mesto, Košice-okolie, 
Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18:00. 

Bratislava 29. decembra (TASR) – Dnes treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v 
noci zase na severnom Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický 
ústav preto vydal výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha prvého stupňa 
pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance. 
Výstraha platí do 18:00. Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. V 
nedeľu od 23:00 do pondelka do 8:00 vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. Očakávajú pokles 
teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom 
období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä pre okresy 
Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 
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21. Na juhovýchode silnejšie zafúka, na severe Slovenska bude mrznúť 
[29.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-juhovychode-silnejsie-zafuka-na-severe-slovenska-bude-mrznut-cl729914.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Dnes treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v noci zase na severnom Slovensku 

klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. … 
Bratislava 29. decembra (TASR) – Dnes treba rátať so silnejším vetrom na juhovýchode Slovenska. Večer a v 

noci zase na severnom Slovensku klesnú teploty na mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický 
ústav preto vydal výstrahy aj pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom pretrváva počas nedele v okresoch, Košice-mesto, Košice-okolie, 
Trebišov, Michalovce a Sobrance. Výstraha platí do 18:00. Meteorológovia očakávajú rýchlosť vetra v nárazoch 
65 až 75 kilometrov za hodinu. 

V nedeľu od 23:00 do pondelka do 8:00 vydali meteorológovia výstrahu pred nízkymi teplotami. Očakávajú 
pokles teploty na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom 
ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia. Výstraha platí najmä pre 
okresy Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a Brezno. 

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

 
 

22. Meteorológovia očakávajú na severe Slovenska silné mrazy 
[29.12.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22292192/meteorologovia-ocakavaju-na-severe-slovenska-silne-mrazy.html 

 
 

Teplota klesne na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. 
BRATISLAVA. Počas nedeľnej noci až do pondelkového rána klesne teplota najmä na severe Slovenska na 

mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom 

na svojom webe. 
Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a 

Brezno. 
Silné mrazy očakávajú meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h. 
Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže 

spôsobiť poškodenie zdravia. 
Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 
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23. V noci má klesnúť teplota najmä na severe Slovenska na -16 stupňov Celzia 
[29.12.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

https://www.24hod.sk/na-juhovychode-silnejsie-zafuka-na-severe-slovenska-bude-mrznut-cl729914.html
https://domov.sme.sk/c/22292192/meteorologovia-ocakavaju-na-severe-slovenska-silne-mrazy.html


 
https://www.info.sk/sprava/163987/v-noci-ma-klesnut-teplota-najma-na-severe-slovenska-na-16-stupnov-
celzia/ 

 
 

Počas nedeľnej noci až do pondelkového (30. 12.) rána klesne teplota najmä na severe Slovenska na mínus 
15 až mínus 16 stupňov Celzia. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu pred nízkymi teplotami. Informuje o tom 
na svojom webe. 

Výstraha platí pre väčšinu okresov Žilinského a Prešovského kraja, ako aj pre okres Spišská Nová Ves a 

Brezno. Silné mrazy očakávajú meteorológovia v týchto lokalitách od 23.00 h do pondelka do 8.00 h. 
Upozorňujú na to, že očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a v danej oblasti zriedkavý, ale môže 

spôsobiť poškodenie zdravia. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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24. SR 16 prehrala na Turnaji štyroch krajín s Fínskom 2:4 
[29.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/sr-16-prehrala-na-turnaji-styroch-krajin-s-finskom-2-4-cl729975.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov prehrali v nedeľu vo svojom záverečnom vystúpení na 

medzinárodnom Turnaji štyroch krajín v Spišskej Novej Vsi s … 
Spišská Nová Ves 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov prehrali v nedeľu vo 

svojom záverečnom vystúpení na medzinárodnom Turnaji štyroch krajín v Spišskej Novej Vsi s Fínskom 2:4. 

Hoci zverenci trénera Romana Sýkoru po dvoch tretinách viedli 2:0, v tretej tretine skolabovali a inkasovali 4 góly. 
V prvých dvoch zápasoch na turnaji si zapísali výhru 7:3 nad Nemeckom, resp. prehru 2:3 po predĺžení so 
Švajčiarmi. 

výsledok: 
SR 16 - Fínsko 16 2:4 (1:0, 1:0, 0:4) 
Góly SR: 16: 4. Repčík, 31. Molnár 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Testery na drogy stále chýbajú… 
[28.12.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Nový fenomén vodičov. Okrem alkoholu holdujú tvrdým či mäkkým drogám 
a potom si neváhajú sadnúť za volant. Iba v Spišskej Novej Vsi policajti odhalili 14 takýchto vodičov." 

Matúš Gavlák, redaktor: “Jedným z výrazných prípadov sfetovaných vodičov bola spišskonovoveská 
taxikárka. Tá pod vplyvom pervitínu prednedávnom vozila klientov. Zastavili ju až PMJ-čkári. Podozrenie na drogy 
v tele pomáha odhaliť aj dychová skúška. Keď je správanie vodiča podozrivé a nafúka nuly, policajti už tušia, čo 
je vo veci. Takíto vodiči pritom nie sú nebezpeční iba pre seba, ale aj pre okolie. Od začiatku roka už nejeden pod 
vplyvom drog nabúral.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): “Pod vplyvom omamných a psychotropných látok bolo aj 
7 vodičov, ktorí boli účastníkmi dopravných nehôd a to 2 v okrese Michalovce, 2 v Rožňavskom okrese, 2 vodiči 
pod vplyvom drog spôsobili dopravnú nehodu v okrese Košice - okolie a 1 vodič v Spišskonovoveskom okrese.” 

Matúš Gavlák: “Podľa záchranára každá droga pôsobí na každého individuálne, ale znaky požitia sú jasné.” 
Martin Šefc, záchranár: “Môže spôsobiť rôzne halucinácie, rôzne depresie, samozrejme poruchy srdcového 

rytmu, zvýšený pulz, rôzne potenie, tras, sú dezorientovaní v čase a priestore. Samozrejme s tým je spojené aj to, 
že buď to prežívajú nejakou eufóriou alebo môžu byť do slova a do písmena agresívni.” 

Matúš Gavlák: “Všetci zastavení a zdrogovaní vodiči na Spiši podľa policajtov boli riešení iba v priestupkovom 
konaní. Na Slovensku žiadna oficiálna hranica medzi priestupkom a trestným činom v takýchto prípadoch 
neexistuje. Rozhoduje o tom policajt, ktorý sa riadi stanoviskom súdneho znalca z oblasti toxikológie.” 

https://www.info.sk/sprava/163987/v-noci-ma-klesnut-teplota-najma-na-severe-slovenska-na-16-stupnov-celzia/
https://www.info.sk/sprava/163987/v-noci-ma-klesnut-teplota-najma-na-severe-slovenska-na-16-stupnov-celzia/
https://www.24hod.sk/sr-16-prehrala-na-turnaji-styroch-krajin-s-finskom-2-4-cl729975.html


Denisa Bárdyová, hovorkyňa PPZ SR: “Takéto hodnoty nie je možné zovšeobecniť do univerzálnych tabuliek 
vzhľadom na to, že každý prípad je individuálny. Účinná látka v omamných a psychotropných látkach pôsobí na 
každého jedinca rôzne.” 

Matúš Gavlák: “To, či bol vodič spôsobilý šoférovať pod vplyvom drog, určí znalec na základe výsledkov 
toxikologického vyšetrenia.” 

Denisa Bárdyová: “Zákon ukladá sankciu od 200 až do 1 000 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až 
do 5 rokov.” 

Matúš Gavlák: “Do karát takýmto vodičom hrá aj fakt, že policajti v uliciach nebudú tak skoro vybavení 
drogovými testermi. Ministerstvo vnútra totiž opäť nepripravilo dobrý tender.” 

Stanovisko tlačového odd. MV (text v obraze): “Verejnú súťaž na nákup mobilných zariadení na detekciu drog 
a jednorazové skríningové testy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zrušilo. Na základe komunikácie so 
záujemcami o tento kontrakt sme totiž došli k záveru, že opis predmetu zákazky je potrebné spresniť.” 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Muž odtiahol unimobunku aj s rodinou 
[28.12.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: “V Gelnici musia vyriešiť nezvyčajný problém. Na mestský pozemok 
presťahoval jeden z obyvateľov unimobunku. Žije v nej 14 Rómov. Mesto s úradom splnomocnenca hľadajú 
riešenie. Radnica sa obrátila na políciu.” 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: “Vodič traktora ťahal unimobunku zo súkromného pozemku približne 
500 metrov. V maringotke býva 14-členná rodina. V tom čase sa v domčeku kúrilo v peci.” 

Zuzana Horváthová, obyvateľka unimobunky: “Dal tam tie laná a zapojil a my sme boli v uninobunke aj s 
deťmi, aj manžel, ešte aj malé decko v kočiariku a chcel nás odtiahnuť. Však aj odtiahol nás. No ale deti začali 
plakať, kričať. Ešte v peci aj horelo.” 

Peter Hadbavný, spolumajiteľ pozemku (telefonát): “Som im povedal, nech zahasia oheň a nech idú von.” 
Lucia Bandyová, obyvateľka unimobunky: “Akurát suseda prišla von, tam jedna, čo býva. Povedala nám, že 

kde tuná nás ťahá preboha, že kde to ideme a že kde sú deti. To nemal tak jednať. My nie sme psy, ani nič také. 
Sme tak isto ľudia ako aj on.” 

Jozef Lorman, vodič traktora: “Majiteľ toho pozemku tak prišiel, že či to odtiahnem. Je to jeho pozemok, za 
ktorý platí daň, no a nemohol sa ich, toho zbaviť. Nepoznám, komu by sa páčilo, že má pozemok, platil zaňho a 
druhí tam budú šaškovať.” 

Marie Balážová Melníková: "Vodič traktora odtiahol maringotku na mestský pozemok. Problém má preto 
momentálne gelnický magistrát. Radnica sa vo veci obrátila na políciu. Polícia v tejto súvislosti prijala 2 trestné 
oznámenia. Obe vyhodnotila ako priestupky. V prvom prípade proti majetku a v druhom proti verejnému poriadku. 
Vec odovzdala na prerokovanie Okresnému úradu v Spišskej Novej Vsi." 

Peter Hadbavný: “Si myslím, že sme v práve a tam nie je čo riešiť asi. Nie? V Amerike už by ho dakto asi bol 
spratal ináč. No ale na Slovensku sme to inteligentne vyriešili, slušne. My sme ich 4 roky vyzývali. Som im hovoril 
deň predtým, než sme ich odtiahli, že prídeme na budúci deň. Takže vedeli o tom.” 

Marie Balážová Melníková: “Upozorňoval vás nejako slovne alebo písomne dopredu, aby ste opustili jeho 
pozemok?” 

Lucia Bandyová: “Nie, nie, nie, nič. To keby nám aspoň povedal, máme sa odtiaľ odsťahovať alebo také dačo, 
tak možno by sme to zobrali, by sme si deti hľadali, ale vôbec nič nám to nepovedal.” 

Marie Balážová Melníková: “V kontroverznom prípade presťahovanej maringotky hľadá mesto riešene v 
spolupráci s úradom splnomocnenca pre rómske komunity.” 

Dušan Tomaško, primátor mesta Gelnica (nezávislý): “Úrad splnomocnenca, keď sme s nimi komunikovali, tak 
povedali, že vlastne Rómovia musia súhlasiť, že kam pôjdu. A teraz, keď my chceme jednať, tak sme obmedzení 
tým, že musí Róm súhlasiť, kde vlastne my ho chceme umiestniť.” 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity (telefonát): “Mesto má chronický nedostatok miest 
pre nízkopríjmové skupiny. Musíme zapracovať na tom, aby sme vytvorili tie kapacity bývania.” 

Marie Balážová Melníková: “Jednou z možností je zabezpečiť miestnym byty formou prestupného bývania. To 
by malo podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Či sa to však podarí aj v Gelnici, nateraz nevedno.” 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Meteorológovia vydali výstrahy 
[28.12.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; R] 

 
 



Redaktorka: "Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom vo viacerých okresoch na severe 
a východe. Ten na niektorých miestach dosahuje rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu. Výstraha platí pre okresy: 
Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a okolie Košíc. Cestári zase 

upozorňujú, že na Orave v oblasti Dolného Kubína a Trstenej alebo v Tatranskej oblasti sa tvoria na cestách 
snehové jazyky." 

[Späť na obsah] 

 
 

28. „Odídeme, aj keď budete strieľať“. Príbeh slovenských optantov na 

ukrajinskej Volyni 
[28.12.2019; aktuality.sk; Publicistika; 11:00; Michal Šmigeľ] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/750876/odideme-aj-ked-budete-strielat-pribeh-slovenskych-optantov-na-
ukrajinskej-volyni 

 
 

„Akoby som sa nachádzal v hlbokej studni, ani vyliezť nemôžem, ani utopiť sa nedá. Predstav si, ako je mi 
ťažko. Drahý brat, zachráň nás stadiaľto,“ písali naši presídlenci príbuzným po vojne zo Sovietskeho zväzu. 

Autor je historik Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
O presídlení tzv. slovenských optantov – Rusínov a Ukrajincov z východného Slovenska do Sovietskeho 

zväzu v roku 1947 sa už v odbornej literatúre, publicistike a aj v médiách čo-to popísalo. 
Zmapovali sa a ozrejmili dôvody ich odchodu na sovietsku Ukrajinu výmenou za volyňských Čechov, ktorí sa v 

rovnakom čase presídľovali do Československa. 
Avšak tomu, aký osud optantov na ukrajinskej Volyni následne postihol, už veľká pozornosť venovaná nebola. 
Ide pritom o pozoruhodnú problematiku, ktorá prináša pohľad do existenčných problémov ľudí v dobovou 

propagandou vychvaľovanej Krajine sovietov – prvej socialistickej krajine na svete. 
Pohľad na situáciu presídlencov z Československa na Volyni (severozápadný región Ukrajiny) dnes umožňujú 

ukrajinské archívy sovietskych tajných služieb, ktoré Ukrajinci otvorili pre verejnosť v roku 2015. 
Totiž vzhľadom na prejavy nespokojnosti optantov, a to už krátko po presídlení na sovietsku Ukrajinu – do 

Rovenskej a Volyňskej oblasti, sa ľudia z Československa stali terčom záujmu orgánov štátnej bezpečnosti. 
Ich hlásenia a „svodky“ a tiež monitoring optantskej korešpondencie sú mimoriadne cenným materiálom, ktorý 

nám doteraz chýbal. 
Propaganda lákala na nový šťastný život 
Samotné presídlenie slovenských optantov do ZSSR začalo 27. januára 1947 a trvalo do 10. mája 1947. 
Z Československa sa presídlilo takmer 12,5-tisíc ľudí (97 percent z nich bolo z východného Slovenska). Tlač, 

a zvlášť tá komunistická, od začiatku propagovala „vidinu šťastnej budúcnosti“ presídlencov. 
Informovala o „pompéznosti“ ich odchodu, snažila sa ho prezentovať ako slávnosť a „začiatok novej cesty do 

života“. Sovietskych predstaviteľov vykresľovala ako čestných, dobrosrdečných a milých ľudí. Všetko malo totiž 
prilákať aj ostatných, ešte nerozhodnutých alebo váhajúcich ľudí. 

Aj samotná organizácia odchodu transportov bola detailne premyslená – štátne zástavy, portréty „vodcov 
národov“, orchestrová hudba na železničných staniciach, oficiálne hymny, priaznivé ohlasy tlače. 

Pri odchode transportu s optantmi z Bardejova v januári 1947 napríklad sovietsky veľvyslanec Valerij Zorin 
predniesol slávnostný prejav, v ktorom okrem iného poznamenal: „Idete do krajiny slobody a demokracie a 
stanete sa plnoprávnymi občanmi veľkej sovietskej zeme.“ 

Keď následne v regionálnej tlači začali vychádzať články o tom, ako československých presídlencov privítala 
Ukrajina a aké dojmy z Volyne majú, poukazovali na mimoriadnu spokojnosť. 

„Došli sme šťastne do nášho nového domova. Na sovietsko-československej hranici nás už čakali bratia Rusi. 
(…) Bývame v úrodnom kraji, v okolí mesta Rovna. Kraj je tu pekný, rovinatý. Každý z nás dostal 5 hektárov 
pôdy, ktorá bude naša a s ktorou si budeme môcť robiť, čo chceme. Domy, v ktorých bývame, sú krásne. V 
každom je aj kúpeľňa… Keď sme prišli na miesto určenia, čakali nás už zástupcovia miestnych sovietov, 
predstavitelia strany a veľké množstvo ľudí. Chovali sa k nám ozaj tak, že sme to ani nečakali. (…) Sú to takí 
ľudia, že sa od nich budeme veľa musieť učiť. (…) Nebanujeme, že sme išli,“ citovalo sa z listu, ktorý údajne 
poslal do Sabinova optant Juraj Mikita. 

Prebudenie do sovietskej reality 
Skutočnosť však bola celkom iná ako v citovanom liste, ktorý pravdepodobne zneužila propaganda. 
Správy, ktoré sa rôznymi neoficiálnymi kanálmi dostávali na východné Slovensko, naopak naznačovali veľmi 

zložitú situáciu, v ktorej sa optanti ocitli. 
Už presídľujúci sa volyňskí Česi, ktorí smerovali do Československa a ktorí na ceste z Volyne stretávali vlaky 

s optantmi, ich varovali pred banderovcami, kolchozmi, biedou a nedostatkom. Zároveň donášali neradostné 
správy o rozčarovaní prvých presídlených. 

Po prekročení hranice zbierali optanti svoje prvé skúsenosti a dojmy zo sovietskej reality. Ocitli sa v krajine, 
ktorá ležala v ruinách, v ktorej vládla chudoba, v ktorej tisíce sovietskych občanov brázdilo priestor v snahe nájsť 
kúsok chleba. 

https://www.aktuality.sk/clanok/750876/odideme-aj-ked-budete-strielat-pribeh-slovenskych-optantov-na-ukrajinskej-volyni
https://www.aktuality.sk/clanok/750876/odideme-aj-ked-budete-strielat-pribeh-slovenskych-optantov-na-ukrajinskej-volyni


Po príchode na Volyň sa pre presídlencov začali okamžite vynárať viaceré problémy, nedorozumenia i 
zdesenie. 

Spočívali napríklad v slabej informovanosti sovietskych miestnych úradov o tom, že na miesto odsťahovaných 
Čechov príde viac ako 12-tisíc „akýchsi“ presídlencov z Československa. 

Miestni obyvatelia a funkcionári, ktorí mali záujem o veľké, obhospodárené a na tú dobu kvalitné české 
usadlosti, ich vítali len s nevôľou. 

Optantov rozsídľovali na jednu usadlosť (dom) po dve, tri a niekedy aj viac rodín. Mnoho českých majetkov 
obsadili ukrajinskí presídlenci z Poľska, presídlenci z ukrajinského vnútrozemia alebo miestne obyvateľstvo. 

Ostatné zanechané české domy boli nezákonne odovzdané rôznym organizáciám, úradom či straníckym 
štruktúram. 

Pri prideľovaní obydlí a rozmiestňovaní optantov prekvitala korupcia, na dennom poriadku boli okrádania 
presídlencov. Odpor sa riešil zastrašovaním Sibírou. 

Krkolomný experiment 
Takýto chod udalostí samozrejme vyvolal veľkú nespokojnosť. Veľké starosti mali optanti najmä s 

nadobúdaním tovaru, keďže povojnová sovietska predajná sieť nebola schopná zabezpečiť obyvateľstvo 
žiadaným spotrebným tovarom. 

Neexistoval prídelový systém, ako to bolo v ČSR v prvých povojnových rokoch. Problémy boli aj v 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, s čím presídlenci nepočítali. 

Podobná situácia sa prejavila aj v školskej dochádzke ich detí. Takmer tretina z nich v dôsledku nedostatku 
obuvi a šatstva, ako aj veľkej vzdialenosti do škôl, vyučovanie najmä v zimných mesiacoch nenavštevovala. 

Najhoršou stránkou presídlenia bola politická situácia na západnej Ukrajine. Politiku sovietskej vlády v 
západných oblastiach Ukrajiny v povojnových rokoch nemožno nazvať ináč, než ďalším „krkolomným 
experimentom“. 

Postavila si za cieľ urýchlene začleniť západoukrajinské oblasti (získané od Poľska v roku 1939) do 
celorepublikového a celozväzového prúdu hospodárskeho a spoločenského života. 

Mocenské orgány sa vydali cestou typických stalinských metód riešenia sociálno-ekonomických úloh, 
uplatňovaných hrubým až represívnym, veliteľsko-nátlakovým spôsobom. 

Masový odpor proti sovietskej moci v regióne, rezistencia a činnosť ozbrojeného podzemia na západnej 
Ukrajine (Ukrajinská povstalecká armáda, tzv. banderovci) poskytovali perfektnej mašinérii sovietskych trestných 
orgánov zámienku na plné využitie svojich neobmedzených možností. 

Do chodu bol uvedený celý arzenál „tajnej vojny“ orgánov sovietskeho MGB (slov. Ministerstvo štátnej 
bezpečnosti). S „Berijovým požehnaním“ sa uskutočňovali čekisticko-vojenské operácie, rozsiahle čistky kádrov v 
podnikoch a inštitúciách a masové deportácie na Sibír „účastníkov a pomocníkov bánd“. 

Neraz boli na západnej Ukrajine celé dediny vyhlasované za „banditské“ a na dennom poriadku boli verejnosti 
demonštrované popravy ukrajinských povstalcov. 

Samozrejme, nemenej vynachádzaví boli aj príslušníci ukrajinského podzemia, ktorí kládli neľútostný odpor 
sovietskej moci. 

Podľa oficiálnych štatistík v boji proti sovietskemu režimu povstalci vykonali v tomto období 14 500 diverzných 
a likvidačných akcií, počas ktorých zahynulo viac ako 30-tisíc predstaviteľov sovietskej a straníckej moci a 
doposiaľ nespočítané tisíce obyvateľov. 

Nepretržitý stav strachu 
Za tejto situácie pozornosť na seba obracia veľmi dôležitý psychologický aspekt pobytu optantov na sovietskej 

Volyni. Bol ním neprestajný stav strachu, v ktorom v prvých rokoch žili. 
To, čo na vlastné oči videli a počuli, sa zákonite muselo odraziť na psychike ľudí, ktorí prišli hľadať krajší osud 

pre seba i svoje deti. Ich idealizovaná predstava o novej vlasti sa už v prvých dňoch pobytu v ZSSR postupne 
rozplynula do krutej sovietskej reality. 

Cítili sa byť podvedení, uvedomili si svoje postavenie, a to všetko vplývalo na spomalenie procesu ich 
integrácie do novej spoločnosti. 

Pretrvávajúce problémy, nespokojnosť a strach z procesu kolektivizácie západnej Ukrajiny spôsobili, že sa 
medzi presídlencami okamžite začali šíriť nálady návratu na Slovensko. 

Argumentovalo sa sľubmi agitátorov, že keď sa im na Ukrajine nebude páčiť, môžu sa do dvoch rokov vrátiť 
naspäť. 

Nálady postupne prerastali do konkrétnych činov, nabrali doslova masový charakter. Presídlenci začali 
posielať kolektívne žiadosti na ústredné orgány v Moskve a Kyjeve a diplomatické zastupiteľské úrady ČSR, v 
ktorých sa sťažovali na svoje existenčné podmienky a v ultimatívnej podobe sa dožadovali návratu do domoviny. 

Len v priebehu júla – septembra 1947 ukrajinská štátna bezpečnosť zaregistrovala 40 žiadostí optantov 
adresovaných československému veľvyslanectvu v Moskve. Boli to individuálne a skupinové žiadosti, v ktorých 
poukazovali na to, že ich sovietski agitátori oklamali. 

Presídlenci sa sťažovali na neprijatie miestnym obyvateľstvom (verbálne napadnutia, hádky o pôdu, 
rabovanie), kritickú bezpečnostnú situáciu a argumentovali strachom z kolchozov. 

Písali, že si za takýchto podmienok nevedia predstaviť svoj život v ZSSR. Viacerí boli ochotní vrátiť sa na 
Slovensko na vlastné náklady. 

List Stalinovi: Dajte nám súhlas na návrat 
V kyjevskom Archíve Bezpečnostnej služby Ukrajiny sa zachoval aj prepis listu, ktorý presídlenci adresovali 

Jozefovi Stalinovi. „Drahý Jozef Vissarionovič Stalin, prosíme dať nám súhlas a právo na návrat aj s rodinami do 
vlasti, do Československa. 



Pri akýchkoľvek podmienkach vášho súhlasu sme pripravení vycestovať do ČSR,“ žiadali ho. List podpísalo 
30 hláv rodín. 

Ministrovi štátnej bezpečnosti Ukrajinskej SSR generálporučíkovi S. Savčenkovi bol dokument preposlaný z 
Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu s požiadavkou „prijať adekvátne miery“. Pričom sa 
upozorňovalo, že podobné listy prichádzajú na viaceré ústredné orgány strany a štátu v Moskve. 

O všetkom videnom a zažitom v krajine, ktorá sa mala stať novým domovom optantov, písali i svojim blízkym 
a rodine na Slovensko. Od začiatku to boli smutné listy. V slovenských archívoch sa ich zachovalo len zopár, 
hlavne adresovaných na okresné a miestne výbory. Oveľa bohatší korešpondenčný materiál však poskytujú 
ukrajinské bezpečnostné archívy. 

Obzvlášť pozoruhodným momentom je fakt, že o korešpondencii optantov sa rokovalo aj na najvyšších 
sovietskych miestach. 

V auguste 1947 Lazar Kaganovič, vtedajší tajomník ÚV Komunistickej strany Ukrajiny a Nikita Chruščov, 
vtedajší predseda Rady ministrov USSR, dostali šifrotelegram od zástupcu ministra zahraničných veci ZSSR 
Andreja Vyšinského. 

Ten oznamoval, že na základe hlásenia vicekonzula v Bratislave N. Demjanova prichádza poštou do 
prešovského kraja veľké množstvo listov, ktoré osočujú ZSSR. Tieto informácie využívajú reakčné elementy v 
Československu a zastrašujú miestnych Ukrajincov, čo vedie k zmene národnosti a zapisovania sa týchto za 
Slovákov. 

Cenzúra listov 
Vyšinský požadoval sprísniť cenzúru korešpondencie a znemožniť listom so „lživým a osočovaným obsahom“ 

ich doručenie do Československa. Tieto informácie boli odstúpené MGB v Kyjeve, ktoré následne inštruovalo 
vedúceho oddelenia „V“ (medzinárodná korešpondencia) MGB USSR pplk. Surygina a funkcionárov MGB 
Rovenskej a Volyňskej oblasti o prijatí mier po posilnení kontroly nad korešpondenciou presídlencov a začatí 
agentúrno-operatívnej práce na odhalenie kanálov nelegálneho styku s Československom. 

V správe „O náladách presídlencov z Československa na území Ukrajinskej SSR“ zaslanej ministrovi štátnej 
bezpečnosti Ukrajiny generálporučíkovi S. Savčenkovi 30. septembra 1947 vedúcim oddelenia „V“ Suryginym boli 
vyššie uvedené skutočnosti potvrdené. 

Bolo konštatované, že „od prvých dní presídlenci vedú aktívnu korešpondenciu so svojimi blízkymi a známymi 
v Československu a v svojich listoch sa sťažujú na poriadky existujúce v ZSSR, na materiálne nedostatky, na 
ťažké podmienky života a v tejto súvislosti žiadajú o pomoc pri ich návrate do Československa“. 

Bezpečnosť upozorňovala, že „takéto – negatívne svojím obsahom – listy sú sprevádzané antisovietskymi a 
provokačno-osočovačnými myšlienkami“ a obzvlášť „škodlivé“ sú listy odosielané presídlencami z Rovenskej a 
Volynskej oblasti Ukrajiny. 

Orgány MGB upozorňovali, že vedú posilnenú kontrolu korešpondencie presídlencov a konštatovali, že 
takmer 75 percent z nich sú MGB zadržované s cieľom zabrániť úniku podobných informácií do zahraničia. 

„Akoby som bol v hlbokej studni“ 
Uvádzali aj príklady takýchto informácií. Napríklad presídlenec Adam Zavacký písal svojmu blízkemu Jánovi 

Zavackému do Spišských Hanušoviec, vtedajšieho okresu Spišská Nová Ves: „Tisíce ľudí miznú v Sibíri, žobráci 

si podávajú kľučku našich dverí. Peniaze nie je kde zarobiť, obzvlášť sme si to všimli po našom presídlení a ešte 
pokiaľ nič nedostali. Doma u nás nikto neje žihľavu, ale tu už aj my sme skúsili. Je to trest pre nás všetkých, ktorí 
sa snažili dostať k lepšiemu životu“. 

Štefan Kočmár zvestoval rodine do Plavnice Sabinovského okresu: „Žijú tu ľudia ako pred sto rokmi. Žito kosia 
kosákmi, mlátia reťazím, keďže strojov – ako je to u nás – niet. V kolchoze ešte nepracujem, ale chcú nás tam 
zapísať. Národ tu živorí. Keby ste vedeli, čo tu robia s ľuďmi, tak by ste povedali, že je tu skutočné peklo. Ženy 
zapriahajú do pluhov, lebo kvôli hladu v kolchozoch pojedli kone. V dôsledku hladu je veľa zlodejov a banditov.“ 

Ivan Cenkler písal Michalovi Cenkerovi do Milpoša v Sabinovskom okrese: „Ste šťastní ľudia, že ste sa 
nepresídlili do tohto vychvaľovaného Ruska, inač by ste ľutovali, ako to ľutujeme my… Keď bude niekto 
vychvaľovať Rusko, tak mu pľujte do očí. Sú to samé lži.“ 

Viacerí presťahovalci už po veľmi krátkom pobyte na Volyni prosili blízkych na Slovensku o pomoc. Ivan 
Leško v auguste 1947 písal I. Chomovi do obce Kríže Bardejovského okresu: „Ivan, na nás prišla ťažká záhuba. 
Keby človek vopred vedel, tak by sa odmodlil od tejto sovietskej krajiny. Pomôžte nám, dajte vedieť Vasiľovi a 
každému. Zachráňte nás, pretože už sa chceme hádzať do vody a iného východiska niet. Toľko krvavých sĺz už 
preliali. Ľutujem svoju dcéru, ktorú som doviezol v túto sovietsku krajinu“. 

Presídlenec Onufrij Smotana písal bratovi Michalovi Smotanovi do Habury Medzilaboreckého okresu: „Akoby 
som sa nachádzal v hlbokej studni, ani vyliezť nemôžem, ani sa utopiť nedá. Predstav si, ako je mi ťažko. Drahý 
brat, zachráň nás stadiaľto. Poraď sa s rozumnými ľuďmi, ako by sa nás dalo zachrániť. Zem je tu dobrá, ale žiť 
na nej nedávajú. To, čo nám sľúbili, nič nedávajú. Pred očami mám len strach. Už ničomu neverím, len celými 
dňami plačem.“ 

Optanti žiadajú o pomoc 
Napokon optantka Osviencimská písala Michalovi Kuzmovi do obce Havaj okresu Medzilaborce: „Tu naši 

ľudia plačú a nemôžu si sami sebe pomôcť. Už sa písali aj prosby Benešovi, aby nás odtiaľto zobral. Všetci ľudia 
by šli naspäť, keby nás pustili. Ale odtiaľto zrejme niet úniku.“ 

Podobne aj Ivan Pataraj v liste Ivanovi Kujarovi z obce Plavnica Sabinovského okresu žiadal o pomoc: 
„Prosím vás, pomôžte nám utiecť stadeto. Tu všetci píšu žiadosti Benešovi, aby nás pustili. Aj vy píšte, ak je to 
možné, lebo tu zahynieme“. 

Obavy z ďalšieho zotrvania na Volyni a nálady optantov vrátiť sa na Slovensko opísal vo svojom liste aj 
presídlenec P. Červeniak: „Ak tu zostaneme, tak po dvoch rokoch zahynieme, pretože nás zoberú do kolchozov. 



V kolchoze ľudia zomierajú. Viacerí kolchozníci z Ruska utekajú od hladu na Ukrajinu a viacerí umierajú hladnou 
smrťou. V kolchoze vydávajú 70 kg zrna na rok, preto sa niet čomu diviť, že ľudia zomierajú. Nútia nás vstupovať 
do kolchozov, ale naši ľudia nepôjdu. My hovoríme, že keď nás nepustia dobrovoľne, tak sami odídeme domov na 
fúrach. Žiť tu v žiadnom prípade nebudeme.“ 

Na začiatku si presídlenci ešte zjavne neuvedomovali skutočnosť, že v Sovietskom zväze vládne prísna 
cenzúra a že listy odchádzajúce do zahraničia sa skúmajú na špeciálnom oddelení MGB. Viaceré listy sa teda 
„stratili“ a nikdy nedorazili k adresátovi. 

Neskôr sa optanti stali obozretnejší a začali informovať svojich blízkych v starej domovine o situácii na 
sovietskej Ukrajine a vlastnom postavení tajnopisom. Medzi riadkami písali mliekom alebo aj cibuľovou šťavou. 
Avšak aj na takéto spôsoby boli sovietske tajné služby pripravené a „podozrivé“ listy skúmali v chemickom 
laboratóriu oddelenia medzinárodnej korešpondencie MGB vo Ľvove. 

„Tu nám navždy amen“ 
„Čekisti“ pritom rýchlo spozorovali, že medzi presídlencami začali kolovať správy o samovoľnom opustení 

ukrajinskej Volyne a návrate na Slovensko. 
Napríklad presídlenec Peter Jackanin v apríli 1948 písal Andrejovi Rusinkovi do obce Niklová Bardejovského 

okresu: „Neverte ľudia, že je tu tak dobre, ako píšu. … Keby ste vedeli, čo sa tu deje. Keby ste videli, koľko je tu 
žobrákov, ktorí chodia po domoch a žobrú. Neviem, či viete, že naši ľudia chcú sa na vozoch vrátiť späť. Dajte 
vedieť, či sa už dakto k vám vrátil z Ruska. My čakáme, čo bude ďalej. Ak sa niekomu podarí vrátiť, tak aj my sa 
pokúsime cestovať na vozoch. Či hovoria u vás o budúcej vojne? Tu sa o tom hovorí. Z potravinových tovarov tu 
nič nie je a ruských žobrákov veľmi veľa… Organizujú sa tu kolchozy a ľudia opúchajú od hladu. Nemyslite, že 
vám píšem lož.“ 

Zuzana Hricková v liste adresovanom Vasiľovi Labašovi z Čirča okresu Sabinov v septembri 1948 
(tajnopisom) emotívne písala: „Už sme vám písali, že tu nám navždy amen. Čaká nás záhuba, keďže sa tu nedá 
žiť. Tu veľké klamstvo, veľké dane a veľké normy na štátne kontingenty pšenice. Pritom organizujú kolchozy a 
preto zhynieme navždy. Domov nás nechcú pustiť a nevieme, čo máme robiť, je tu priepasť. Tu všade veľké 
nešťastie. Zatiaľ sa vykrúcame, ako sa dá, ale keď nás stadeto nezoberiete, tak zhynieme navždy. Tu večné 
trýzne – kolchozy. Je nám tu koniec, my tu zahynieme“. 

J. Banas v liste Štefanovi Šutiakovi do Livovskej Huty v Bardejovskom okresu informoval: „Život tu nie je taký, 
ako nám rozprávali počas agitácie v Československu… Keď nás presídľovali do tejto zúboženej krajiny 
postretávali sme toľkých ožobráčených ako hviezd na nebi… Je tu veľká drahota, keďže už tretí rok pretrváva 
sucho. V západnej Ukrajine niet takého hladu ako v Rusku a odtiaľ veľa ľudí beží a žobrú tu na Ukrajine kúska 
chleba… Nás nechajú na pokoju dva roky, a potom nás čaká kolchoz a Sibír. Naši presídlenci preklínajú tento 
život a píšu žiadosti do Kyjeva a Moskvy, aby nás pustili domov. Ešte nie je jasné, čo s nami spravia“. 

Treba dodať, že všetky takéto listy boli bezpečnostnými orgánmi nielen zadržiavané ale aj posielané orgánom 
MGB v Rovenskej a Volyňskej oblasti na operatívnu previerku a agentúrne rozpracovanie presídlencov. 

Začína sa násilná kolektivizácia 
Posledným momentom, ktorý – obrazne povedané – doplnil čašu trpezlivosti optantov, bola povojnová 

kolektivizácia západnej Ukrajiny, ktorá bola síce začatá v rokoch 1940 – 1941, ale v dôsledku vypuknutia vojny sa 
nestihla zrealizovať. 

Proces násilnej kolektivizácie sa obnovil v roku 1944 a s každým nasledujúcim rokom naberal na intenzite. 
Jeho vyvrcholenie nastalo v rokoch 1948 – 1949. Aj keď v oficiálnych vyhláseniach zaznieval dobrovoľný vstup do 
kolchozov, bežnými metódami sa stal nátlak, teror, masové represálie a deportácie. 

V dôsledku tejto politiky sa československí presídlenci skutočne dlho netešili z vysnívanej úrodnej pôdy. Po 
uplynutí dvojročného prechodného obdobia sa stalo to, čoho sa najviac obávali – núteného vstupu do kolchozov. 
Keďže miestne obyvateľstvo s tým malo určité skúsenosti spred vojny, hlavnú pozornosť úrady obrátili na 
presídlencov z Československa (a tiež z Poľska). 

Tých, ktorí odmietali dobrovoľne vstúpiť do kolchozov, individuálne predvolávali na obecný soviet. Najprv 
agitovali, sľubovali a dokonca ponúkali aj funkcie. Keď to nešlo, zapracovala represívna mašinéria – zastrašovali 
ich väzením či „všadeprítomnou“ Sibírou, zatvárali ich na niekoľko dní do pivníc, väzenia, hrozili aj popravou. 

Jeden z takýchto prípadov sa odohral v obci Noviny Rovenskej oblasti, keď splnomocnenec okresného výboru 
strany Halenko v opitom stave demonštroval miestnemu obyvateľstvu popravu československého presídlenca. 
Len kvôli tomu, že nechcel v prospech kolchozu odovzdať voz. 

To všetko len prehlbovalo nálady československých presídlencov vrátiť sa domov. Ako bolo konštatované v 
jednom z hlásení MGB „získané od našej agentúry informácie svedčia o tom, že niektorí presídlenci, ktorí sa 
dostali pod vplyv antisovietskeho elementu, vyjadrujú nespokojnosť životom v kolchozoch a na základe tohto sa 
medzi nimi šíria emigračné nálady“. 

„Zoberte nás domov“ 
Vďaka monitoringu korešpondencie sa v archívoch na Ukrajine zachovali desiatky zúfalých volaní 

presídlencov o pomoc a návrat do starej domoviny. 
Napríklad bývalý optant Peter Sedlák písal svojím blízkym do Plavnice Staroľubovnianskeho okresu: „Drahá 

sestra Anna a strýko. Prosím Vás robte niečo, aby ste ma zobrali domov. Tu je veľmi zle. Pôdu nám zobrali do 
kolchozu. Už tu nemám čo robiť. Vyrúbali na mňa 2 tisíc rubľov daní a 181 rubľov za to, že sme nevstúpili do 
kolchozu. Buďte tak dobrí, zoberte nás domov“. 

Presídlenec Ivan Podolský zroneno písal svojej rodine: „Veľmi Vás prosíme, buďte tak dobrí, pošlite nám 
pozvanie, píšte žiadosti a žiadajte o návrat celej našej rodiny. Zaplatíme Vám, koľko bude potrebné“. 



Pod vyvíjaným masívnym nátlakom optanti postupne ustupovali a do kolchozov neskôr vstupovali. 
Kolektivizáciou im odobrali pridelenú pôdu a zároveň v prospech kolchozov museli odovzdať aj vlastný dobytok, 
kone, obilie, poľnohospodársky inventár či stroje dovezené z Československa. 

Práve prechod od samostatného spôsobu hospodárenia na kolektívnu formu sa stal prelomovým momentom v 
živote slovenských optantov a v konečnom dôsledku znamenal aj výrazné zhoršenie sociálno-ekonomických 
podmienok ich života na Volyni. 

Hon na „provokatérov“ 
Súčasne sovietske bezpečnostné orgány uskutočnili rad opatrení, smerujúcich predovšetkým k zaisteniu a 

sledovaniu „organizátorov nepokojov“ – „provokatérov, agitátorov protikolchozného systému, podnecovateľov a 
iniciátorov návratu do Československa“. 

Koncom marca 1948 bol zaistený Vladimír Drikalovič, obvinený zo šírenia emigračných nálad a z toho, že za 
peniaze vyzbierané od optantov niekoľkokrát navštívil československé veľvyslanectvo v Moskve, kde predkladal 
optantské žiadosti a urgoval vybavenie dokladov na vysťahovanie do Československa. Počas vyšetrovania bola 
odhalená „Drikalovičova sieť“ – optanti Ivan Cenkler, Sekerák, I. Fedčík a Ivančak. 

Dňa 12. apríla 1948 bol zatknutý Peter Zakuťanský, ktorého však kvôli razantným protestom presídlencov za 
niekoľko dní prepustili. Druhýkrát ho zaistili 22. apríla 1948. V apríli 1948 bol zatknutý Andrej Čučvara, obvinený 
zo spolupráce s Drikalovičom a agitácie medzi presídlencami o návrat do Československa. 

Boli „odhalené“ aj ďalšie „skupiny“ vykonávajúce podobnú činnosť, t. j. agitáciu, zbieranie žiadostí a ich 
predkladanie orgánom sovietskej vlády v Moskve a Kyjeve, osočovanie sovietskeho systému v korešpondencii. 

Sovietske bezpečnostné zložky začali zároveň nepretržite sledovať ďalších podozrivých a vyvíjať činnosť pre 
monitorovanie a rozklad emigračných nálad medzi presídlencami. Z tohto dôvodu do miest ich osídlenia boli 
pravidelne vysielaní operatívni pracovníci MGB Rovenskej a Volyňskej oblasti a bola budovaná aj sieť 
informátorov a agentov-provokatérov. 

„Odídeme, aj keď budete strieľať!“ 
Začiatkom 50. rokov došlo k ďalším zatýkaniam podnecovateľov a iniciátorov návratu optantov do 

Československa. V „Hlásení o kontraspravodajskej činnosti orgánov MGB USSR medzi presídlencami z 
Československa“ z 15. marca 1951 sa konštatovalo, že v prostredí československých optantov Rovenskej a 
Volyňskej oblasti pracovalo až 72 agentov a informátorov (medzi „donášačmi“ boli aj niektorí zverbovaní 
presídlenci). 

Aj napriek represívnym opatreniam orgánov štátnej bezpečnosti nie všetci optanti boli schopní zmieriť sa a 
vzdať sa myšlienky návratu na Slovensko. Niektorí presídlenci otvorene vyhlasovali: „My aj tak odídeme, aj keď 
budete strieľať!“ 

Zo Sovietskeho zväzu teda začali utekať a v súčasnosti poznáme viac ako 40 prípadov, keď sa optantom 
podarilo dobre stráženú hranicu nelegálne prekročiť a vrátiť sa na Slovensko. Lenže nie všetci mali to šťastie, 
mnohých v pohraničí chytili a neskôr aj potrestali. Výška trestu sa odvíjala od toho, v akom hraničnom pásme ich 
zaistili, či kládli odpor, či bol útek kolektívny. 

Na odpykanie trestu boli posielaní do väzení a pracovných táborov na Ukrajine, ale aj za Ural a na Sibír. Je to 
však už iný príbeh a ďalší výskum v archívnych fondoch sovietskych „čekistov“ na Ukrajine pravdepodobne 
poodhalí ďalšie skutočnosti. 

Nakoniec – systém povolil až v polovici 50. rokov, kedy bývalým optantom bolo povolené (na pozvanie) 
navštevovať príbuzných a blízkych na Slovensku. To napokon na konci 50. až v prvej polovici 60. rokov spustilo 
„presídleneckú lavínu“. Do roku 1968 sa z ukrajinskej Volyne reemigrovalo späť na Slovensko viac než 8000 
bývalých optantov - dve tretiny z počtu pôvodne presídlených na sovietsku Ukrajinu v roku 1947. 

Niektorým sa podarilo emigrovať na Slovensko v 90. rokoch minulého storočia. Ostatní tam žijú dodnes. 
Medzititulky redakcia. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Košická zoo oslavuje 40. narodeniny: Ošetrovateľka Erika ťaviatko piplala v 

paneláku 
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Otvoriť galériu 
Má sa čím pochváliť. Rozlohou najväčšia slovenská zoologická záhrada oslavuje 40 rokov od svojho 

založenia. 
Fotogaléria 
11 
fotiek v galérii 
Obľúbené miesto Košičanov už v prvom roku existencie privítalo 6 500 návštevníkov. Počas jubilejného 

ročníka 2019 sa im podarilo pokoriť štvrťmiliónovú hranicu návštevnosti. Za jej rozvoj a chod vďačia návštevníci 

https://www.cas.sk/clanok/926024/kosicka-zoo-oslavuje-40-narodeniny-osetrovatelka-erika-taviatko-piplala-v-panelaku/
https://www.cas.sk/clanok/926024/kosicka-zoo-oslavuje-40-narodeniny-osetrovatelka-erika-taviatko-piplala-v-panelaku/


najmä zamestnancom, ktorí sa starajú o vyše 280 druhov zvierat v približnom počte 1 500 kusov. Najkurióznejší 
je príbeh ošetrovateľky Eriky Karafovej (61), ktorá sa o ťavie mláďa s láskou starala v panelákovom byte na 7. 
poschodí. Ako sú na tom ďalší pracovníci zoo? 

Erika Karafová (61) 
35 rokov v práci 
Milovníčka zvierat sa v minulosti starala o ťavy a kopytníky, teraz ošetruje vtáky, tučniaky za tulene. Zažila 

kurióznu situáciu, keď starostlivosť o mladú ťavu musela zobrať do vlastných rúk. „Pri pôrode nemala samička 
mlieko, a tak som jej mláďa odchovávala ručne na fľaške. Keďže Muráš potreboval nepretržitú starostlivosť, tri 
týždne som ho mala doma v panelákovom byte na 7. poschodí. Neskôr bol umiestnený v Zoo Spišská Nová Ves. 

Otvoriť galériu 
Helena Balogová (51) a Janette Forraiová (50) 
30 rokov v práci 
„Za tie roky sa tu vybudovalo veľmi veľa nových klietok a výbehov, oproti minulosti je to tu na nerozoznanie.“ 
Otvoriť galériu 
Ondrej Pástor (55) 
35 rokov v práci 
Na starosti má 56 kusov lesných a horských zvierat, pštrosy a kačiky vrátane jedného žeriava. „Keď som sa 

vrátil zo štúdií v Prahe, rovno som nastúpil do košickej zoo. V provizóriách za Hornádom sme chovali prvé 
zvieratá, ako boliu leopard, rys, líška, bocian…“ 

Otvoriť galériu 
Emília Balčíková (75) 
32 rokov v práci 
V roku 1987 začínala v zoo ako upratovačka, neskôr pracovala ako záhradníčka a opatrovateľka. Aj keď je už 

dávnejšie na dôchodku, naďalej pracuje v zoo a stará sa o fl óru. „Začiatky boli ťažké, mne sa tu však stále páčilo 
a nevymenila by som túto prácu ani miesto za nič na svete. Mám v pláne robiť aspoň do 80-ky.“ Otvoriť galériu 

Foto: 
1991: Mláďa mala v domácej starostlivosti na 7. poschodí paneláka. Zdroj: archív zoo košice 
2019: Rada sa vždy zastaví pri milovaných ťavách. Zdroj: Patrik Struk 
2019 Zdroj: Patrik Struk 
2019: Jeho obľúbenými zverencami sú pštrosy. Zdroj: Patrik Struk 
2019: Aj v súčasnosti sa v zoo stará o flóru. Zdroj: Patrik Struk 

[Späť na obsah] 

 
 

30. V Slovenskom raji sa v tme stratili dvaja turisti, nemali svetlo 
[28.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Belej] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22291553/v-slovenskom-raji-sa-v-tme-stratili-dvaja-turisti-nemali-svetlo.html 

 
 

Našli ich mimo chodníka v strmom teréne Čertovej sihote. 
Stratení turisti v Slovenskom raji 
(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok podvečer dostala Horská záchranná služba (HZS) v Slovenskom raji žiadosť 

o pomoc od dvoch slovenských turistov, ktorí v tme zablúdili a zišli z chodníka. 
O zásahu informuje HZS na svojom webe. 
Dvaja Slováci vo veku 50 a 41 rokov zišli potme z chodníka na strmej Čertovej sihoti a pokračovali ťažko 

schodným lesom až na miesto, odkiaľ to už nešlo. 
Zarážajúce je, že turisti nemali žiadny svetelný zdroj. 
Horskí záchranári ich našli aj s využitím GPS súradníc a odprevadili do bezpečia. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Hokejoví mladíci prehrali so Švajčiarmi a zdolali Čechov 
[28.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/slovenski-mladici-prehrali-so-svajci/437901-clanok.html 

 
 

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP 
Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v sobotňajšom vystúpení na Turnaji 5 krajín vo švajčiarskom Zuchwile 

nad Českom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22291553/v-slovenskom-raji-sa-v-tme-stratili-dvaja-turisti-nemali-svetlo.html
https://www.teraz.sk/sport/slovenski-mladici-prehrali-so-svajci/437901-clanok.html


Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v sobotňajšom vystúpení na Turnaji 
5 krajín vo švajčiarskom Zuchwile nad Českom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Výber do 16 rokov 
podľahol na domácom turnaji v Spišskej Novej Vsi hráčom zo Švajčiarska 2:3 pp. Výsledky: SLOVENSKO 16 - 

Švajčiarsko 16 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) Góly: 10. Petrovský, 12. Repčík - 11. Taibel, 15. Offner, 64. Rod Česko 
18 - SLOVENSKO 18 3:4 pp a sn (3:1, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1) Góly: 4. Talafa, 7. Konečný, 11. Geidl - 4. Rehák, 12. 
Kolenič, 18. Zubák. 

Ostatné prípravné zápasy: Fínsko 16 - Nemecko 16 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) Fínsko 17 - Česko 17 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Fínsko 18 - Nemecko 18 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Silnejší vietor a snehové jazyky sa môžu vyskytnúť aj v noci a v nedeľu 
[28.12.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/163968/silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-noci-a-v-
nedelu/ 

 
 

So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas sobotnej noci a nedele (29. 12.). 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, 

Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. V polohách nad približne 1000 metrov môže 

vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. 
Priemerná rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre celé východné Slovensko, ako aj časť západného 
územia krajiny. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy 
Košického kraja do 18.00 h. 

Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

33. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (28. december): Vlhová v obrovskom slalome 

aj Slováci na MS do 20 rokov 
[28.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/427732/sportove-udalosti-dna-28-december-vlhova-v-obrovskom-slalome-aj-
slovaci-na-ms-do-20-rokov 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 20. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Brighton & Hove Albion FC – AFC Bournemouth 
16:00 Newcastle United – Everton FC / ONLINE >> 
16:00 Southampton FC – Crystal Palace FC 
16:00 Watford FC – Aston Villa FC 
18:30 Norwich City – Tottenham Hotspur / ONLINE >> 
18:30 West Ham United – Leicester City 
20:45 Burnley FC – Manchester United / ONLINE >> 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
10:15 Svetový pohár - 1. kolo obrovského slalomu žien (rakúsky Lienz) / ONLINE >> 
11:30 Svetový pohár - zjazd mužov (talianske Bormio) 
13:30 Svetový pohár - 2. kolo obrovského slalomu žien (rakúsky Lienz) 
ZIMNÉ ŠPORTY - SKOKY NA LYŽIACH: 
16:30 Kvalifikácia HS137 (nemecký Oberstdorf) 
ZIMNÉ ŠPORTY - TOUR DE SKI: 
12:45 ženy 10 km voľne (švajčiarsky Lenzerheide) 
14:15 muži 15 voľne (švajčiarsky Lenzerheide) 

https://www.info.sk/sprava/163968/silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-noci-a-v-nedelu/
https://www.info.sk/sprava/163968/silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-noci-a-v-nedelu/
https://sport.aktuality.sk/c/427732/sportove-udalosti-dna-28-december-vlhova-v-obrovskom-slalome-aj-slovaci-na-ms-do-20-rokov
https://sport.aktuality.sk/c/427732/sportove-udalosti-dna-28-december-vlhova-v-obrovskom-slalome-aj-slovaci-na-ms-do-20-rokov


HOKEJ - MAJSTROVSTVÁ SVETA DO 20 ROKOV: 
A-skupina: 
15:00 Fínsko – Slovensko / ONLINE >> 
19:00 Švajčiarsko – Švédsko 
B-skupina: 
15:00 Česko – Nemecko / ONLINE >> 
19:00 Rusko – Kanada 
HOKEJ - 35. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 HC 07 Detva – Dukla Trenčín / ONLINE >> 
17:00 HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
17:30 HC Košice – DVTK Miškovec / ONLINE >> 
18:00 MAC Budapešť – HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
18:00 HK Nitra – HK Dukla Michalovce / ONLINE >> 
18:00 HC 05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky / ONLINE >> 
HOKEJ - 31. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
17:00 HC Topoľčany – HK 95 Považská Bystrica 
17:00 HC Bratislava Capitals – MHK Dubnica nad Váhom 
18:00 MsHK Žilina – HK Skalica 
18:00 HK Levice – HK Gladiators Trnava 
HOKEJ - NHL: 
01:00 New York Rangers - Carolina Hurricanes 
01:00 Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 
01:00 Buffalo Sabres - Boston Bruins 
01:00 New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 
02:00 Winnipeg Jets - St. Louis Blues 
02:00 Nashville Predators - Pittsburgh Penguins 
02:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild 
02:30 Chicago Blackhawks - New York Islanders 
03:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames 
04:00 Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 
04:00 San Jose Sharks - Los Angeles Kings 
nedeľa: 
01:00 Dallas Stars – Colorado Avalanche 
01:00 Toronto Maple Leafs – New York Rangers 
01:00 Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 
01:00 Florida Panthers – Detroit Red Wings 
01:00 Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 
01:00 Carolina Hurricanes – Washington Capitals 
04:00 Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 
04:00 Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 
04:30 San Jose Sharks – Philadelphia Flyers 
21:00 St. Louis Blues - Winnipeg Jets 
23:00 Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 
23:00 Ottawa Senators - New Jersey Devils 
HOKEJ - KHL: 
11:30 HC Sibir Novosibirsk – Červená hviezda Kun-lun 
15:00 CSKA Moskva – Viťaz Podoľsk 
15:00 Ak Bars Kazaň – Lokomotiv Jaroslavľ 
15:00 Neftechimik Nižnekamsk – Avangard Omsk 
15:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod – HC Dinamo Riga 
15:00 HK Soči – Jokerit Helsinki 
HOKEJ - SPENGLEROV POHÁR: 
A-skupina: 
15:10 HC Ambri Piotta – TPS Turku 
B-skupina: 
20:15 Kanada – HC Davos 
HOKEJ - 31. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
15:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 
15:30 HC VERVA Litvínov – Bílí Tygři Liberec 
15:30 PSG Berani Zlín – Rytíři Kladno 
15:30 HC Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň 
16:00 Mountfield HK – HC Sparta Praha 
17:00 HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 
HOKEJ - TURNAJ PIATICH KRAJÍN U18: 
18:30 Česko – Slovensko 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 



01:00 Orlando Magic - Philadelphia 76ers 
01:30 Atlanta Hakws - Milwaukee Bucks 
02:00 Miami Heat - Indiana Pacers 
04:30 Golden State Warriors - Phoenix Suns 
23:00 Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 
nedeľa ráno: 
01:00 Boston Celtics - Toronto Raptors 
01:00 New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 
02:00 Houston Rockets - Brooklyn Nets 
02:00 Chicago Bulls - Atlanta Hawks 
02:00 Miami Heat - Philadelphia 76ers 
02:00 Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 
02:00 Washington Wizards - New York Knicks 
02:30 Golden State Warriors - Dallas Mavericks 
02:30 Milwaukee Bucks - Orlando Magic 
02:30 San Antonio Spurs - Detroit Pistons 
03:00 Sacramento Kings - Phoenix Suns 
04:00 Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 
04:30 Los Angeles Clippers - Utah Jazz 
BASKETBAL - 19. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BC Prievidza - BK Patrioti Levice 
18:00 BKM Lučenec - MBK Komárno 
18:00 Žilina - Spišská Nová Ves 

[Späť na obsah] 

 
 

34. SHMÚ: Silnejší vietor a snehové jazyky sa môžu vyskytnúť aj v nedeľu 
[28.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-m/437894-clanok.html 

 
 

Ilustračná foto. Foto: TASR/František Iván 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, 

Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. 

Bratislava 28. decembra (TASR) - So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas 
sobotnej noci a nedele (29. 12.). Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, 
Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. V polohách nad 

približne 1000 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Priemerná 
rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu. Výstraha 
prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre celé východné Slovensko, ako aj časť západného územia krajiny. 
Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy 
Košického kraja do 18.00 h. Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a 
závejmi. Vzťahuje sa na všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská 
Bystrica a Brezno. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Hokejoví mladíci prehrali so Švajčiarmi a zdolali Čechov 
[28.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/hokejovi-mladici-prehrali-so-svajciarmi-a-zdolali-cechov-cl729838.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v sobotňajšom vystúpení na Turnaji 5 krajín vo švajčiarskom Zuchwile 

nad Českom 4:3 po predĺžení a samostatných … 
Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v sobotňajšom vystúpení na Turnaji 

5 krajín vo švajčiarskom Zuchwile nad Českom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. 
Výber do 16 rokov podľahol na domácom turnaji v Spišskej Novej Vsi hráčom zo Švajčiarska 2:3 pp. 

Výsledky: 
SLOVENSKO 16 - Švajčiarsko 16 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) 

https://www.teraz.sk/slovensko/silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-m/437894-clanok.html
https://www.24hod.sk/hokejovi-mladici-prehrali-so-svajciarmi-a-zdolali-cechov-cl729838.html


Góly: 10. Petrovský, 12. Repčík - 11. Taibel, 15. Offner, 64. Rod 
Česko 18 - SLOVENSKO 18 3:4 pp a sn (3:1, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1) 
Góly: 4. Talafa, 7. Konečný, 11. Geidl - 4. Rehák, 12. Kolenič, 18. Zubák. 
Ostatné prípravné zápasy: 
Fínsko 16 - Nemecko 16 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Fínsko 17 - Česko 17 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Fínsko 18 - Nemecko 18 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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36. V Lučenci vyhral Sahajda. Pretekala aj jeho ročná dcérka 
[28.12.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Danica Božová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22291826/v-lucenci-vyhral-sahajda-pretekala-aj-jeho-rocna-dcerka.html 

 
 

Na druhom mieste dobehol Jozef Urban. 
LUČENEC. Vianočný beh mesta Lučenec prilákal na štart slovenskú bežeckú špičku medzi mužmi i ženami. 
Na hlavnej trati dlhej 20 km, ktorá bola súčasťou Slovenského bežeckého pohára, systémom štart - cieľ 

zvíťazil najlepší slovenský vytrvalec súčasnosti, slovenský reprezentant 29- ročný Tibor Sahajda. 
Časomiera v cieli sa zastavila na hodnote 1:01: 24 hod. 
((piano))Trápila ho bolesť hrdla 
Košičana, ktorý kvôli lepším podmienkam oblieka dres BMSC Bratislava, na trati povzbudzovala manželka 

Mária a maličká dcérka. 
„Bežalo sa mi výborne, hoci od trénera som dostal pokyn bežať o pár sekúnd rýchlejšie. Trochu ma však trápi 

hrdlo,“ povedal Sahajda. 
Prezradil i plány do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. 
„Chcel by som začiatkom roka 2020 absolvovať aspoň štyri bežecké súťaže v hale a potom sa už sústredím 

na prípravu na maratón.“ 
Počas nášho rozhovoru neskrýval radosť z prítomnosti dcérky, ktorá iba v októbri oslávila prvé narodeniny. 
„Tento beh som bral nielen ako kvalitný tréning, ale tiež i ako skvelý rodinný výlet. Dcérka tiež bežala na 

najkratšej trati v tzv. Behu chrústov, hoci bola posledná.“ 
„Nevadí. bola medzi deťmi najmladšia a aj Tibor takto začínal,“ dodala s úsmevom jeho manželka Mária. 
Program prekonzultuje s trénerom 
So stratou takmer piatich minút preťal cieľovú pásku o štyri roky starší Jozef Urban v drese TJ Obalservis 

Košice. 
„S výkonom som spokojný,“ komentoval. 
Na rozdiel od Sahajdu ešte nemá presné predstavy o svojich ďalších pretekoch. 
„V tomto kalendárnom roku už asi nebudem súťažiť nikde. K budúcemu roku ešte neviem nič presné povedať, 

pretože som to ešte nekonzultoval s trénerom,“ odpovedal po slávnostnom vyhlásení výsledkov Urban. 
Spoločnosť na stupni víťazov im robil bronzový Michal Kubovčík z ŠK Dukla Banská Bystrica. 
Ženskú kategóriu ovládla 27- ročná Veronika Ľašová z Krupiny. 
Ďalší východniari na stupňoch víťazov 
Na stupeň víťazov v hodnotení hlavnej 20 km dlhej trate sa postavila i ďalšia dvojica bežcov z východu. 
Vladimír Smida zo Spišskej Novej Vsi vybojoval striebro v kategórii od 60 rokov, Sviťanka Danica Božová v 

drese Bežeckého klubu Poprad si k prvenstvu v kategórii od 50 rokov pripísala i ôsmu priečku v celkovom poradí 
bez rozdielu veku. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Dajte si pozor: Slovenský hydrometeorologický ústav zvýšil výstrahu pred 

vetrom na horách na najvyšší 3. stupeň 
[28.12.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-hydrometeorologicky-ustav-zvysil-vystrahu-pred-vetrom-horach-
najvyssi-3-stupen/2000195 

 
 

Bratislava 28. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš) 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22291826/v-lucenci-vyhral-sahajda-pretekala-aj-jeho-rocna-dcerka.html
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-hydrometeorologicky-ustav-zvysil-vystrahu-pred-vetrom-horach-najvyssi-3-stupen/2000195
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-hydrometeorologicky-ustav-zvysil-vystrahu-pred-vetrom-horach-najvyssi-3-stupen/2000195


Pred mohutnou víchricou na horách v okresoch Liptovský Mikuláš a Brezno varuje Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V týchto dvoch okresoch zvýšili meteorológovia dnes napoludnie výstrahu z 
2. na 3. stupeň 

Ilustračné foto 
Výstraha je platná pre dnešný obed a popoludnie. Na horách v týchto oblastiach môže vietor v nárazoch 

dosiahnuť rýchlosť 45 až 50 metrov za sekundu, čo je 160 až 180 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra 
môže dosiahnuť rýchlosť mohutnej víchrice teda 30 m/s (110 km/h), varuje SHMÚ. Takáto extrémne vysoká 
rýchlosť vetra predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. 
Popoludní, približne od 14:00, by sa situácia mala zmierniť a pre okresy Liptovský Mikuláš a Brezno začne platiť 
nižší, 2. stupeň výstrahy pre silným vetrom. 

SHMÚ zároveň pre silný vietor rozšíril výstrahu 2. stupňa. Počas dnešného dňa a aj noci platí okrem 
spomínaných dvoch okresov aj pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice – okolie. Na 

horách v polohách nad približne 1 000 metrov sa v týchto častiach Slovenska miestami očakáva silný vietor, ktorý 
môže mať v nárazoch rýchlosť 38 až 40 m/s (135 – 145 km/h) a môže byť nebezpečný. Priemerná rýchlosť vetra 
môže dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, teda 25 m/s (90 km/h). Pozor by si mali dať najmä turisti a horolezci. 

Viac podrobností o meteorologických výstrahách možno nájsť na webstránke SHMÚ. 
[Späť na obsah] 

 
 

38. Silnejší vietor a snehové jazyky sa môžu vyskytnúť aj v noci a v nedeľu 
[28.12.2019; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/177098/shmu-silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-noci-
a-v-nedelu 

 
 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy 
Košického kraja do 18.00 h. 

Tweet 
Bratislava 28. decembra (TASR) - So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas 

sobotnej noci a nedele (29. 12.). 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, 

Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. V polohách nad približne 1000 metrov môže 

vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže podľa 
SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na 
horách platí pre celé východné Slovensko, ako aj časť západného územia krajiny. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy 
Košického kraja do 18.00 h. 

Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

TASR 
· Dnes o 20:52 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 

[Späť na obsah] 

 
 

39. SBL: Prievidza si poradila s Levicami 
[28.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/427919/sbl-prievidza-si-poradila-s-levicami 

 
 

Výsledky 19. kola najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže. 
BC Prievidza - Patrioti Levice 70:62 (33:36) 
Najviac bodov: Jovanovič 21, Guillory 16, Antoni 11 - Krajčovič 11, Bachan 10, Hot, Juríček po 9, 1900 

divákov 
BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 107:82 (49:39) 

Najviac bodov: Merreš 22, Rožánek 17, Sapp 14 - Alleyn 35, Sewiol 14, Maxwell, Kušnirov po 9, 500 divákov 
BKM Lučenec - MBK Rieker Com-therm Komárno 77:70 (40:39) 
Najviac bodov: Basabe 13, Dunne 12, Caffey, Anikienko po 10 - Bowman 37, Tratnik 10, Marchyn 8 
ZÁPASY 
TABUĽKA 

https://www.dobrenoviny.sk/c/177098/shmu-silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-noci-a-v-nedelu
https://www.dobrenoviny.sk/c/177098/shmu-silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-noci-a-v-nedelu
https://sport.aktuality.sk/c/427919/sbl-prievidza-si-poradila-s-levicami


Kurzy prináša 
Extraliga / 19. kolo 
1 
X 
2 
BKM Lučenec Lučenec 
77 : 70 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(17:27, 23:12, 20:19, 17:12) 
BC Prievidza Prievidza 
70 : 62 
BK Levickí Patrioti Levice 
(8:21, 25:15, 17:14, 20:12) 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
107 : 82 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(23:21, 26:18, 26:24, 32:19) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
30.12.2019 
BK Iskra Svit Svit 
1.05 20.00 9.21 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

40. SHMÚ: Silnejší vietor a snehové jazyky sa môžu vyskytnúť aj v nedeľu 
[28.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/shmu-silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-nedelu-
cl729828.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas sobotnej noci a nedele (29. 12.). 
Bratislava 28. decembra (TASR) - So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas 

sobotnej noci a nedele (29. 12.). 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, 

Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie. V polohách nad približne 1000 metrov môže 

vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra môže podľa 
SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na 
horách platí pre celé východné Slovensko, ako aj časť západného územia krajiny. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy 
Košického kraja do 18.00 h. 

Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. Vzťahuje sa na 
všetky okresy Žilinského kraja a tiež okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. 

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

 
 

41. „Osemnástka” otočila zápas s Českom, „šestnástka” podľahla Švajčiarsku 
[28.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/427952/osemnastka-otocila-zapas-s-ceskom-sestnastka-podlahla-svajciarsku 

 
 

Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v sobotňajšom vystúpení na Turnaji 5 krajín vo švajčiarskom Zuchwile 
nad Českom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. 

Výber do 16 rokov podľahol na domácom turnaji v Spišskej Novej Vsi hráčom zo Švajčiarska 2:3 pp. 

Česko 18 - SLOVENSKO 18 3:4 pp a sn (3:1, 0:2, 0:0 - 0:0, 0:1) 

https://www.24hod.sk/shmu-silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-nedelu-cl729828.html
https://www.24hod.sk/shmu-silnejsi-vietor-a-snehove-jazyky-sa-mozu-vyskytnut-aj-v-nedelu-cl729828.html
https://sport.aktuality.sk/c/427952/osemnastka-otocila-zapas-s-ceskom-sestnastka-podlahla-svajciarsku


Góly: 4. Talafa, 7. Konečný, 11. Geidl - 4. Rehák, 12. Kolenič, 18. Zubák. 
SLOVENSKO 16 - Švajčiarsko 16 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) 
Góly: 10. Petrovský, 12. Repčík - 11. Taibel, 15. Offner, 64. Rod 
Ostatné prípravné zápasy: 
Fínsko 16 - Nemecko 16 7:2 (2:1, 2:0, 3:1)Fínsko 17 - Česko 17 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)Fínsko 18 - Nemecko 18 2:4 

(2:1, 0:0, 0:3) 
[Späť na obsah] 

 
 

42. Silný vietor potrápi aj v nedeľu. Vytvárať sa môžu záveje a snehové jazyky 
[28.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22291835/silny-vietor-potrapi-aj-v-nedelu-vytvarat-sa-mozu-zaveje-a-snehove-
jazyky.html 

 
 

Meteorológovia vydali výstrahy. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO So silnejším vetrom, ako aj tvorbou snehových jazykov treba rátať aj počas 

sobotnej noci a nedele (29. 12.). 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti viaceré výstrahy. 
Súvisiaci článokVýstrahy v Tatrách turisti ignorujú. Horskí záchranári sa nezastaviliČítajte 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, 

Gelnica a Košice-okolie. 
V polohách nad približne 1 000 metrov môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za 

hodinu. 
Priemerná rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ dosiahnuť rýchlosť silnej víchrice, čiže 90 kilometrov za hodinu. 
Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre celé východné Slovensko. 
Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy Prešovského kraja do nedele do 10.00 h a pre okresy 

Košického kraja do 18.00 h. 
Do nedele do 12.00 h tiež platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi. 
Vzťahuje sa na okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Vodič zrazil dievča na prechode 
[27.12.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Počas štefanskej noci sa do akcie dostali všetky záchranárske zložky. Ich 
pomoc potrebovali účastníci nehody v Spišskom Hrušove. Žiačku základnej školy zrazil na ceste vodič smerujúci 
do Spišskej Novej Vsi. Vraj dievča oblečené v tmavom pred autom nevidel." 

Matúš Gavlák, redaktor: “Od miestnych sme sa dozvedeli, že tento priechod pre chodcov, ktorý momentálne 
nasvecujú hasiči, je tmavý. Zrejme aj preto si vodič dievčatko na ňom všimol na poslednú chvíľu.” 

Vodič: “Priechod nebol osvetlený. Ja som ju nevidel, ja som ju v poslednú chvíľu videl. Ona vbehla mi, zboka 
išla.” 

Matúš Gavlák: “Dvanásťročné dievča bolo podľa vodiča oblečené v tmavom. Ako nám povedal, snažil sa jej 
vyhnúť strhnutím volantu doprava, no dievča nabral ľavou prednou časťou auta. Po nehode jej vodič okamžite 
pomáhal.” 

Vodič: “Hneď som ju pomohol dvihnúť, dal som ju do svojho auta a som sa jej spýtal, že či je v poriadku, toto. 
Povedala, všetko v poriadku je, že hlava ju nebolí, nič, len trošičku noha ju bolela.” 

Matúš Gavlák: “Muž zavolal záchranárov, aj policajtov a hasičov. Nehoda sa stala pred skupinkou detí 
kamarátov zranenej. Potom sa tam zhŕklo množstvo ľudí zo štefanskej zábavy, ktorá bola neďaleko. Medzi nimi 
bol aj dopravák v civile. Ten svojim kolegom pomáhal. Zabezpečoval svedkov, aj miesto nehody, kým neprišli 
policajti v službe. Dievča záchranári ošetrili a vzali do nemocnice.” 

Jana Fedáková, hovorkyňa siete nemocníc: “Pacientka utrpela ľahšie zranenia. Po ambulantnom ošetrení 
bola prepustená do domáceho liečenia.” 

Matúš Gavlák: “Svedkovia sa nám vyjadrili, že otec zrazeného dievčaťa napadol vodiča auta. Na mieste bol 
podľa svedkov agresívny. Na vyšetrovaní nehody sa okrem polície podieľa aj súdny znalec.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: “Na vyznačenom priechode pre chodcov zrazil maloletú 12-ročnú 
chodkyňu, ktorá náhle vstúpila na priechod. Chodkyňa tak urobila bez toho, aby sa predtým dostatočne 
nepresvedčila či vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúceho vozidla môže bezpečne prejsť. Vodičova 
dychová skúška bola s negatívnym výsledkom.” 

https://korzar.sme.sk/c/22291835/silny-vietor-potrapi-aj-v-nedelu-vytvarat-sa-mozu-zaveje-a-snehove-jazyky.html
https://korzar.sme.sk/c/22291835/silny-vietor-potrapi-aj-v-nedelu-vytvarat-sa-mozu-zaveje-a-snehove-jazyky.html


[Späť na obsah] 

 
 

44. Záchranné zložky na Spiši zostali v pohotovosti. Na priechode zrazil vodič 

12-ročné dievča 
[27.12.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/499001-zachranne-zlozky-na-spisi-zostali-v-pohotovosti-na-priechode-zrazil-
vodic-12-rocne-dievca 

 
 

SPIŠ / Počas Štefanskej noci sa do akcie dostali všetky záchranárske zložky. Ich pomoc potrebovali účastníci 
nehody v Spišskom Hrušove. Žiačku základnej školy zrazil na ceste vodič, smerujúci do Spišskej Novej Vsi. Vraj 

dievča oblečené v tmavom, pred autom nevidel. 
Od miestnych sme sa dozvedeli, že priechod pre chodcov, kde k nehode došlo je tmavý. Zrejme aj preto si 

vodič dievčatko na ňom všimol na poslednú chvíľu. Dvanásťročné dievča bolo podľa vodiča oblečené v tmavom. 
Ako nám povedal, snažil sa jej vyhnúť strhnutím volantu doprava, no dievča nabral ľavou prednou časťou auta. 
Po nehode jej vodič okamžite pomáhal. “Hneď som ju pomohol dvihnúť, dal som ju do svojho auta. Som sa jej 
spýtal, či je v poriadku, že v poriadku je. Hlava ju nebolí, trošičku noha ju bolela,” opísal situáciu vodič. Muž 
zavolal záchranárov, policajtov a hasičov. Nehoda sa stala pred skupinkou detí, kamarátov zrazenej. Potom sa 
tam zhŕklo množstvo ľudí zo Štefanskej zábavy, ktorá bola neďaleko. Medzi nimi bol aj dopravák v civile. Ten 
svojím kolegom pomáhal. Zabezpečoval svedkov aj miesto nehody, kým neprišli policajti v službe. Dievča 
záchranári ošetrili a vzali do nemocnice. 

“Pacientka utrpela ľahšie zranenia. Po ambulantnom ošetrení bola prepustená do domáceho liečenia,” 
informovala Jana Fedáková, hovorkyňa siete nemocníc. Svedkovia sa nám vyjadrili, že otec zrazeného dievčaťa 
napadol vodiča auta. Na mieste bol podľa svedkov agresívny. Na vyšetrovaní nehody sa okrem polície podieľa aj 
súdny znalec. “Na vyznačenom priechode pre chodcov zrazil maloletú, 12-ročnú chodkyňu, ktorá náhle vstúpila 
na priechod. Chodkyňa tak urobila bez toho, aby sa predtým dostatočne nepresvedčila, či vzhľadom na rýchlosť a 
vzdialenosť prichádzajúceho vozidla môže bezpečne prejsť. Vodič vozidla bol na mieste dopravnej nehody 
podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,” priblížila informácie o nehode hovorkyňa polície Lenka 
Ivanová. 

Pozrite si reportáž o nehode, ktorá sa stala pred Vianocami. Kuriér zrazil dievča: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Top slovenské mená 2019: Michaely vytlačili z rebríčka Hanky, máme aj 

menej Filipov a Matejov 
[26.12.2019; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk] 

 
https://najmama.aktuality.sk/clanok/284808/top-slovenske-mena-2019-michaely-vytlacili-z-rebricka-hanky-
mame-aj-menej-filipov-a-matejov 

 
 

Zdroj: iStockphoto 
Výber rodičov je už pestrejší! Najpoužívanejšie mená pre deti za rok 2019 sú už známe, my sme sa však 

pozreli na voľby rodičov podrobnejšie a zistili sme samé zaujímavé veci. Ako sa zmenil výber Slovákov za 
posledné roky? Pozrite! 

Trendy v používaní detských mien sú za ostatné roky stabilné. Rodičia väčšinou vyberajú stálice, ktoré sa 
pravidelne objavujú v prvých desiatkach najpoužívanejších pomenovaní. Aj vďaka tomu si víťazstvo medzi 
dievčatami a chlapcami opäť odniesli Sofie a Jakubovia… ale! 

10 najpoužívanejších dievčenských mien za rok 2019 
Najpoužívanejším dievčenským menom sa v roku 2019 stala Sofia. Rodičia ju doteraz dali 762 dievčatkám. 

Zatiaľ čo táto pozícia zostala nezmenená, ďalšie dve miesta si už vymenili svoje umiestnenia. 
Na druhom mieste sa tento rok objavili Niny. Toto meno dostalo 738 bábätiek, vďaka čomu sme zaznamenali 

výraznejší vzostup a v budúcnosti môžeme očakávať, že rodičia ho budú používať ešte častejšie. 
Na treťom mieste skončili minuloročné strieborné medailistky Emy, ktoré do evidencie obyvateľov zapísali 

690-krát. Do týchto výsledkov sa nezapočítalo meno Emma, ktoré sa evidovalo zvlášť. Tieto dievčatká sa objavili 
na 15. mieste, keď ich meno použili 386-krát. 

https://www.noviny.sk/krimi/499001-zachranne-zlozky-na-spisi-zostali-v-pohotovosti-na-priechode-zrazil-vodic-12-rocne-dievca
https://www.noviny.sk/krimi/499001-zachranne-zlozky-na-spisi-zostali-v-pohotovosti-na-priechode-zrazil-vodic-12-rocne-dievca
https://najmama.aktuality.sk/clanok/284808/top-slovenske-mena-2019-michaely-vytlacili-z-rebricka-hanky-mame-aj-menej-filipov-a-matejov
https://najmama.aktuality.sk/clanok/284808/top-slovenske-mena-2019-michaely-vytlacili-z-rebricka-hanky-mame-aj-menej-filipov-a-matejov


Táto trojica mien sa pochopiteľne objavovala aj na popredných priečkach v jednotlivých matrikách a 
evidenciách obyvateľov. Sofia bola najpoužívanejším menom napríklad v Starej Ľubovni, Nových Zámkoch alebo 
Spišskej Novej Vsi. Ninám sa darilo v Košiciach-Juhu a prvé boli aj v Trstenej a Nitre. Emy sa stali 

najpoužívanejším menom v Lučenci, Banskej Bystrici alebo v Brezne. 
Rebríček 10 najpoužívanejších dievčenských mien v roku 2019: 
1. Sofia, 762 
2. Nina, 738 
3. Ema, 690 
4. Viktória, 631 
5. Natália, 589 
6. Eliška, 583 
7. Nela, 499 
8. Tamara, 452 
9. Laura, 439 
10. Michaela, 434 
Aké zmeny sme zaznamenali v rebríčku? 
Kuriozitou najpoužívanejších dievčenských mien je, že rodičia zostali vo svojich nápadoch takmer identickí 

ako počas minulého roka. Až sedem mien z prvej desiatky sa objavilo na rovnakej pozícii ako minulý rok. 
Okrem výmeny na druhom a treťom mieste máme jediné nové meno Michaela, ktoré sa umiestnilo na desiatej 

priečke. Z prvej desiatky tak vypadli Hany, ktoré sa v roku 2019 umiestnili na dvanástom mieste, keď ich použili 
417-krát. Z oslovených miest sa iba v Čadci a Stropkove stalo najpoužívanejším menom Eliška, inak dominovali 
najmä prvé tri najúspešnejšie pomenovania. 

10 najpoužívanejších chlapčenských mien za rok 2019 
Najpoužívanejším chlapčenským menom sa v roku 2019 stal Jakub. Rodičia sa pre neho rozhodli v 1229 

prípadoch. 
Druhým najpoužívanejším menom je Adam, keďže toto meno v ostatných dvanástich mesiacoch dostalo 999 

chlapčekov. Rozdiel v chlapčenskej kategórii je tak výraznejší a rodičia jasne demonštrovali obľubu tohto 
pomenovania. 

Na treťom mieste zostali Michalovia s počtom 873 detí. Prvá trojka zostala tak oproti minulému roku úplne 
nezmenená a rodiča potvrdili nasadené trendy. 

Meno Jakub sa stalo najpoužívanejším aj v matrikách alebo evidenciách obyvateľov v Starej Ľubovni, Nových 
Zámkoch, Krupine a Banskej Bystrici. Adama najčastejšie používali napríklad v Brezne, Čadci alebo Spišskej 
Novej Vsi. Michalom sa najviac darilo v Lučenci. 

Prvé miesta boli v prípade chlapcov v jednotlivých regiónoch rôznorodejšie. Napríklad v Stropkove sa 
najčastejšie rozhodli pre Filipov, v Košiciach Juhu pre Tomášov a v Senci pre Samuelov. 

Rebríček 10 najpoužívanejších chlapčenských mien v roku 2019: 
1. Jakub, 1229 
2. Adam, 999 
3. Michal, 873 
4. Samuel 842 
5. Tomáš, 819 
6. Martin, 777 
7. Oliver, 776 
8. Filip, 761 
9. Matej, 707 
10. Lukáš, 696 
Aké zmeny sme zaznamenali v rebríčku? 
Čo sa týka samotných zástupcov chlapčenských mien, tak v prvej desiatke nepribudol žiaden nováčik. 

Dokonca prvých päť pozícií zostalo bez akejkoľvek zmeny, tie nastali až v druhej polovici rebríčka. Výraznejší 
posun zaznamenali mená Oliver a Martin, ktoré postúpili o dve priečky. 

Prvé z nich bolo v minulosti deviate, druhé sa nachádzalo na ôsmom mieste. Kvôli tomu máme na Slovensku 
menej Filipov a Matejov. Desiate miesto zostáva rovnaké ako v minulosti, keď túto pozíciu opäť obhájili 
Lukášovia. 

Výber rodičov je oproti minulosti pestrejší 
Napriek tomu, že sme v prvých desiatkach oboch rebríčkov nezaznamenali väčšie zmeny, rodičia v 

skutočnosti začali byť kreatívnejší. Viaceré oslovené matriky a evidencie obyvateľov potvrdili, že tento rok 
zaznamenali pestrejšie zastúpenie rôznych pomenovaní. 

„Napríklad u dievčat je ťažké povedať, ktoré meno je najpoužívanejšie, pretože u nás bol tento rok pestrý. To 
znamená, že sme mali rôzne mená, ktoré sa neopakovali a aj najčastejšie meno Lucia sa objavilo dvakrát. 

To isté môžeme povedať aj o chlapcoch,“ povedala Anna Pančáková z Medzilaboriec. Taktiež potvrdila ďalší 
trend, podľa ktorého sú zahraničné mená na ústupe voči našim tradičným slovenským. 

A aké netradičné mená tento rok rodičia svojim deťom dávali? Z niektorých budete naozaj prekvapení, pozrite: 
[Späť na obsah] 
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