
 

Monitoring médií 

20.12.2019 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 
 

OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Spišská Nová Ves dá na športové dotácie budúci rok dvestotisíc 
[20.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

2. Vo vzduchu sa cítim slobodne 
[20.12.2019; Evita; žena, ktorá nás inšpiruje; s. 28,29,30; Simona Stein] 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (20. december): Slovenská Tisport liga aj šprint žien 
[20.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

4. Problém s unimobunkou v Gelnici 
[19.12.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Miloš Kaniak] 

5. Do spišskonovoveskej nemocnice priviezli vyše šesť desiatok postelí 
[19.12.2019; webnoviny.sk; Zdravotnícke zariadenia; 08:51; redakcia] 

6. Cesty a horské úseky sú zjazdné, na Orave je však zvýšené riziko poľadovice 
[19.12.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

7. PRÁVE TERAZ Premávka v Bratislave a okolí je spomalená, rátajte so zdržaním 
[19.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

8. Jakub Vojtuš píše zaujímavý futbalový príbeh: Strieľa góly, no pečiatkoval aj žrde a brvná 
[19.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

9. Na Spiši napadli staršiu ženu, hlavný aktér útoku je obvinený 
[19.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

10. Štyria maloletí na Spiši brutálne napadli staršiu ženu 
[19.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; TASR] 

11. Odetý v kožuchu fabulácií 
[19.12.2019; pravda.sk; Blogy; 00:00; darinarufusova] 

12. Modernizácia nemocnice na Spiši z eurofondov pokračuje 
[19.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

13. Do nemocnice v Spišskej Novej Vsi pribudlo viac ako 60 lôžok za 275 tisíc eur 
[19.12.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

14. Na Spiši napadli staršiu ženu, hlavný aktér útoku je obvinený 
[19.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

15. Modernizácia nemocnice na Spiši z eurofondov pokračuje 
[19.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

16. Na Spiši napadli maloleté osoby staršiu ženu, hlavný aktér útoku je už obvinený 
[19.12.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

17. Študenti vranovského Cirkevného gymnázia: My sme to V-Y-H-R-A-L-I-! 
[18.12.2019; vranovske.sk; č. 42; 00:00; Imrich Makó] 

18. Liečivý zvuk zvonov 
[16.12.2019; Eurotelevízia; DOKUMENT; s. 74,75,76; Karol Varga] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 



1. Spišská Nová Ves dá na športové dotácie budúci rok dvestotisíc 
[20.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

O výške rozhodne aj atraktivita športu či medaily. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V roku 2020 mesto Spišská Nová Ves podporí športové kluby v meste dotáciou vo 

výške 200-tisíc eur. Komisia športu navrhla prerozdelenie čiastky novým spôsobom v rámci novej koncepcie 
financovania športu na území mesta. Kolektívy si z dotácie ukroja sumu 176-tisíc eur, zvyšných 24-tisíc pôjde 
jednotlivcom. Ako informovala vedúca oddelenia školstva Dana Mrnková, dotácia bola pridelená len športovým 
klubom, ktoré vykonávajú výkonnostný šport od krajskej, respektíve regionálnej úrovne a vyššie. „Výsledné sumy 
boli vypočítané na základe údajov z evidenčných listov športových klubov, ktoré boli predložené na oddelenie 
školstva v stanovenom termíne a v potrebnej štruktúre. Ostatné športové kluby môžu požiadať o dotáciu v 
priebehu kalendárneho roka na konkrétnu aktivitu,“ priblížila. Najviac z dotačného balíka si ukroja futbalový, 
hokejový a basketbalový klub, podelia sa o takmer 140-tisíc eur. 

Rozhodne aj medailové umiestnenie 
Nová koncepcia financovania je dielom športovej komisie a oddelenia školstva. Podľa Mrnkovej jej výhodou sú 

jednoznačne určené kritériá prideľovania peňazí z rozpočtu mesta. Ide napríklad o kritérium podľa veku 
športovcov, úrovne súťaže, medailového ocenenia, popularity daného športu, náročnosti športovej prípravy, 
materiálno-technických podmienok pre šport a podobne. „Zaviedol sa prvok zásluhovosti. Kluby budú môcť lepšie 
predvídať, koľko peňazí môžu dostať na budúci rok. Koncepcia bude motivovať kluby, aby sa viac zapájali do 
reprezentačnej činnosti, mesto bude mať väčší prehľad o činnosti klubov,“ zdôraznila Mrnková. Nevýhodou je 
väčšia administratíva pre mesto a zvýšené nároky na rozpočet. „Táto koncepcia zatiaľ nemá právne záväzný 
charakter, čo je pre nás úloha do budúcna, aby to bolo udržateľné,“ doplnila vedúca oddelenia školstva. Výšku 
dotácie na základe predloženej žiadosti s uvedením účelu jej použitia navrhuje komisia športu a v závislosti od 
navrhovanej výšky dotácie ju schvaľuje primátor mesta, respektíve mestské zastupiteľstvo. Tento typ dotácií nie 
je limitovaný termínom podania žiadosti. 

Dotácie sa v meste vyplácajú už 13 rokov 
„Myslím si, že nám to môžu závidieť aj iné mestá na Slovensku. Tento systém je vyvážený a férový, navyše 

prináša aj väčšiu kontrolu pridelených peňazí,“ zdôraznil poslanec Tomáš Cehlár (Spoločný klub). „Systém dotácií 
z rozpočtu mesta sme zaviedli pred trinástimi rokmi. Na začiatku bola kritika, že rozhadzujeme peniaze mesta, 
som rád, že sa to rokmi osvedčilo a systém fungoval, i keď je ťažké nastaviť ho tak, aby boli všetci spokojní,“ 
zdôraznil zástupca primátora mesta Ján Volný (Smer). „Som rád, že sa komisia i školstvo toho zhostili. Je tu 
snaha, aj keď tá koncepcia je z väčšej časti akýmsi matematickým algoritmom, treba nájsť nejaký kľúč, aby to 
fungovalo, čo ja osobne veľmi oceňujem,“ doplnil primátor mesta Pavol Bečarik (SNS). Poslanci v záverečnom 
hlasovaní jednomyseľne schválili poskytnutie dotácií pre rok 2020 pre športové kluby. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Vo vzduchu sa cítim slobodne 
[20.12.2019; Evita; žena, ktorá nás inšpiruje; s. 28,29,30; Simona Stein] 

 
 

NA LIETANÍ MILUJE ÚŽASNÝ POHĽAD Z VÝŠKY AJ TO, ŽE VŠETKY STAROSTI OSTANÚ NA ZEMI. 
MLADÁ PILOTKA MARTINA ČECHOVÁ SI SPLNILA SEN A DNES PREVÁŽA UZNÁVANÝCH ŠPORTOVCOV, 
BOHATÝCH OBCHODNÍKOV, ALE AJ ZNÁME CELEBRITY. 

Text: Simona Stein Foto: Katarína Kincelová Produkcia: Veronika Podhorová 
Žiadne bábiky, ale lietadlá 
Martina Čechová je iná ako jej rovesníčky. Nerieši mejkap, módne trendy ani klasické dovolenky. Odmalička 

ju viac fascinoval mužský svet strojov a lietadiel a už ako malé dievča trávila oveľa viac času s chlapcami ako 
s dievčatami. „Od detstva som bola skôr technický typ. Inklinovala som k autám alebo k nejakým strojom. 
Vyrastala som v Spišskej Novej Vsi v klasickom paneláku ako každé druhé dieťa. V tom čase neboli mobily 
a počítače, hrávali sme sa vonku. Už vtedy ma fascinovali lietadlá, ktoré som videla nad hlavou. Zaujímali ma 
o čosi viac ako bežné deti,“ začína svoje rozprávanie Martina. Lásku k lietaniu navyše mala v rodine. Martinin 
otec totiž lietal na bezmotorových lietadlách v Spišskej Novej Vsi. Neskôr prešiel na motorové lietadlá pre 
maximálne štyroch ľudí. Svoj voľný čas preto Martina trávila pri lietadlách a bola to láska na prvý pohľad. „Mala 
som desať rokov, keď mi otec dovolil pilotovať malé lietadlo. Veľmi ma v tejto mojej záľube podporoval.“ Aj vďaka 
nemu prerazila v mužskom svete. Prvým krokom k jej veľkému snu bolo štúdium na dopravnej škole v Žiline, kde 
nastúpila po osemročnom gymnáziu. Aby sa na školu dostala, musela mať výborný priemer známok a prejsť 
náročnou zdravotnou prehliadkou. Tú absolvuje každý rok preto, aby mohla byť vo vzduchu absolútne fit. 
„V mojom ročníku sme boli raritou. Okrem mňa v ňom boli ešte tri ďalšie dievčatá, ktoré túžili po kariére pilotky. 
Byť pilotkou je pre ženu dosť nezvyčajné. Fascinuje ma to, že dokážem ovládať taký veľký stroj. Je neskutočné, 
aký výkon dokáže lietadlo podať a tie výšky, do ktorých dokáže vyletieť.“ Na lietaní ju vždy fascinoval úžasný 



pohľad z výšky, voľnosť a to, že všetky naše starosti ostanú na zemi, v oblakoch prežíva neskutočný pocit 
slobody. 

Splnený sen 
Martina chcela lietať podobne ako jej mužskí kolegovia. Jedného dňa ju známy upozornil na konkurz do 

súkromnej spoločnosti Jet Bee, ktorá funguje ako aero taxi a preváža prominentných pasažierov po celej Európe. 
Martina konkurz vyhrala a dnes funguje v kokpite ako druhý pilot. „Presúvame klientov z miesta A do bodu B. 
Lietame viac-menej v celej Európe. Našimi klientmi sú buď bohatí finančníci, známi športovci, ale prevážala som 
už aj speváka zo známej chlapčenskej kapely. Hodina letu vás vyjde aj 2 000 eur,“ prezrádza Martina. Pri tejto 
profesii musí byť zodpovedná, flexibilná a veľakrát pracuje aj počas víkendov a sviatkov. V aero taxi majú 
zákazníci k dispozícii bar a catering. Ak majú špeciálne požiadavky, tak si musia priplatiť. 

Vďaka tejto práci Martina precestovala takmer celú Európu, veľa času však strávila na letiskách a v hoteloch. 
„Najzaujímavejšie destinácie sú pre mňa ostrovy ako Ibiza, Malorca, Sardínia či Sicília. Svojou prírodou ma očaril 
aj Island. Páčili sa mi však aj Nórsko a Dánsko. Dáni extrémne dbajú na ekológiu, páčila sa mi ich mentalita. 
Rovnako dobre som sa cítila aj v Španielsku či v Portugalsku. Sú tam veľmi milí ľudia,“ vysvetľuje pilotka. 

Sexi povolanie 
Muži sú občas prekvapení, keď sa dozvedia, že je pilotka. No ešte sa jej nestalo, že by s ňou niekto nechcel 

letieť len preto, že je žena, aj keď určité pochybnosti občas z pasažierov cíti. „Stále mám pocit, že sú pasažieri 
radi, keď je vedľa mňa aj kolega pilot. No veľmi ma dokáže potešiť, ak niekto ocení, že som dobre pristála,“ smeje 
sa mladá žena. Počas kariéry zažila aj turbulencie alebo búrky a neďaleké blesky. Najdôležitejší je podľa Martiny 
štart lietadla a potom bezpečné pristátie. Vo vzduchu sa nebojí a aj ona tvrdí, že lietanie je najbezpečnejšou 
možnou dopravou. „Mnoho ľudí má takú predstavu o mojej práci, že neustále cestujem. Ja však poznám skôr 
hotely a letiská. Nie je to práca pre každého, najmä ak túžite po rodine,“ tvrdí Martina, ktorá navyše ešte pracuje 
aj na bratislavskom letisku. Okrem profesie pilotky školí nových riadiacich letovej prevádzky. „Na katastrofy sme 
trénovaní. Na simulátore sme si prešli všetky možné situácie od požiaru lietadla cez dym v kokpite až po 
nefunkčnosť motorov. Ak je pilot trénovaný, musí zvládnuť každú jednu situáciu,“ tvrdí obdivuhodná mladá žena. 
Európske letiská pozná výborne. Páči sa jej Olbia na Sardínii, ale obdivuje aj naše popradské letisko 
s nádherným výhľadom. Medzi jej obľúbené letiská patrí aj švajčiarsky Sion v Alpách. Tvrdí, že jej povolanie je 
možno sexi, ale nie každý partner dokáže akceptovať to, že ste polovicu mesiaca niekde preč. Martina má vyše 
roka partnera, ktorý robí takisto na letisku a má pre jej prácu pochopenie. Túži po tom, aby mohla pilotovať 
lietadlo na väčšie vzdialenosti, no Airbus či Boeing ju až tak veľmi nelákajú pre anonymitu a preto, že kontakt 
s pasažiermi je minimálny. Vo svojom voľnom čase sa Martina takisto nenudí. Nebehá však po obchodoch či 
drinkoch s kamarátkami. „V rámci voľného času lietam na vetroňoch. Je to pre mňa úžasný relax. Spolieham sa 
totiž iba sama na seba. Rada lyžujem, no musím si dávať pozor, aby som sa nedolámala, to by som nemohla 
lietať,“ uzatvára Martina. 

foto: 
Martininou slabosťou sú vetrone. 
Voľný čas trávila pri lietadlách od detstva vďaka otcovi. 
Za poskytnutie priestorov na fotenie ďakujeme showroomu Elmina. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (20. december): Slovenská Tisport liga aj šprint 
žien 

[20.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/426789/sportove-udalosti-dna-20-december-slovenska-tisport-liga-aj-sprint-
zien 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
14:15 Svetový pohár - šprint žien (7,5 km, Annecy) / ONLINE >> 
FUTBAL - 18. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
21:00 SD Eibar – Granada CF 
FUTBAL - 17. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
20:30 TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund 
FUTBAL - 17. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
20:45 ACF Fiorentina – AS Rím 
FUTBAL - 20. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
18:00 MKS Cracovia Kraków – Śląsk Wrocław 
18:00 Pogoń Szczecin – Korona Kielce 
20:30 Zagłębie Lubin – Légia Varšava 
HOKEJ - 32. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Nové Zámky / ONLINE >> 



18:00 Dukla Trenčín – DVTK Miškovec / ONLINE >> 
18:00 HKM Zvolen – HK Nitra / ONLINE >> 
18:00 HC 07 Detva – MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:00 HK Dukla Michalovce – HC Košice / ONLINE >> 
18:30 HK Poprad – HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
HOKEJ - 29. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
17:30 HK Gladiators Trnava – HK Skalica 
18:00 HK Martin – HC Topoľčany 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom – HK Spišská Nová Ves 
18:00 MsHK Žilina – HK 95 Považská Bystrica 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Boston Bruins – New York Islanders 
01:00 Tampa Bay Lightning – Dallas Stars 
01:00 Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres 
01:00 Columbus Blue Jackets – Los Angeles Kings 
01:30 Ottawa Senators – Nashville Predators 
02:00 Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks 
03:00 Colorado Avalanche – Carolina Hurricanes 
03:00 Calgary Flames – Montreal Canadiens 
03:30 Arizona Coyotes – Minnesota Wild 
04:00 Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights 
sobota: 
01:00 Florida Panthers – Dallas Stars 
01:00 New Jersey Devils – Washington Capitals 
01:00 New York Rangers – Toronto Maple Leafs 
03:00 Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 
19:00 Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 
19:00 New York Islanders - Anaheim Ducks 
20:00 Minnesota Wild - Winnipeg Jets 
HOKEJ - KHL: 
17:30 Spartak Moskva – HK Soči 
17:30 Viťaz Podoľsk – Barys Nur-Sultan 
HOKEJ - 28. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:30 PSG Berani Zlín – HC Vítkovice Ridera 
17:30 HC Škoda Plzeň – HC VERVA Litvínov 
17:30 Rytíři Kladno – Mountfield HK 
18:00 HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 
18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 
18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Energie Karlovy Vary 
BASKETBAL - NBA: 
01:30 Atlanta Hawks - Utah Jazz 
02:00 Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 
02:30 San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 
04:30 Los Angeles Clippers - Houston Rockets 
sobota: 
01:00 Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies 
01:00 Indiana Pacers - Sacramento Kings 
01:30 Boston Celtics - Detroit Pistons 
01:30 Toronto Raptors - Washington Wizards 
02:00 Miami Heat - New York Knicks 
02:00 Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 
02:00 Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 
03:00 Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 
04:00 Portland Trail Blazers - Orlando Magic 
04:30 Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 
23:00 Charlotte Hornets - Utah Jazz 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
19:00 VK Mirand PU Prešov - COP Trenčín 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Problém s unimobunkou v Gelnici 
[19.12.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Miloš Kaniak] 

 
 



Miloš Kaniak, moderátor: „Mesto Gelnica musí vyriešiť nezvyčajný problém. Na mestský pozemok pred 
niekoľkými týždňami presťahoval domáci obyvateľ unimobunku, v ktorej žije štrnásť rómskych obyvateľov. Mesto 
spolu s úradom splnomocnenca hľadajú riešenie.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Vodič traktora ťahal unimobunku, kde býva štrnásťčlenná rodina, zo 
súkromného pozemku približne päťsto metrov. V tom čase sa v domčeku kúrilo v peci. Opisuje obyvateľka 
unimobunky Zuzana Horváthová.“ 

Zuzana Horváthová, obyvateľka unimobunky: „Dal tam tie laná a zapojil a my sme boli v unimobunke aj s 
deťmi aj manžel a 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.“ 

Marie Balážová Melníková: „Spolumajiteľ pozemku, na ktorom stála maringotka, Peter Hadbavný sa bráni.“ 
Peter Hadbavný, spolumajiteľ pozemku: „Som im povedal, nech zahasia oheň a nech idú von.“ 
Marie Balážová Melníková: „Vodič traktora odtiahol maringotku na mestský pozemok. Radnica sa preto v 

prípade obrátila na políciu, ktorá v tejto súvislosti prijala dve trestné oznámenia. Obe vyhodnotila ako priestupky. 
Vec odovzdala Okresnému úradu v Spišskej Novej Vsi. Mesto hľadá riešenie v spolupráci s Úradom 
splnomocnenca pre rómske komunity. Primátor Gelnice Dušan Tomaško.“ 

Dušan Tomaško, primátor mesta Gelnica: „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.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza má Gelnica 
dlhodobo problém s priestormi na bývanie.“ 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: „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 začlenenie do spoločnosti. Či sa to však podarí aj Gelnici, nateraz nevedno.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Do spišskonovoveskej nemocnice priviezli vyše šesť desiatok postelí 
[19.12.2019; webnoviny.sk; Zdravotnícke zariadenia; 08:51; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/do-spisskonovoveskej-nemocnice-priviezli-vyse-sest-desiatok-
posteli/ 

 
 

Vyše šesť desiatok intenzivistických a elektricky polohovateľných lôžok za vyše 275-tisíc eur priviezli v stredu 
so spišskonovoveskej nemocnice. Postupne ich počas celého dňa personál montoval a po odskúšaní a 
dezinfekcii umiestňoval na jednotlivé oddelenia. Nákup lôžok bol spolufinancovaný z eurofondov. 

„Lôžka pre pacientov sú po dodaní nového počítačového tomografu druhá časť vybavenia, ktoré 
spolufinancujeme z eurofondov. Celkovo 64 postelí sme umiestnili na OAMIS, pediatrickú JIS, urgentný príjem, 
chirurgické a traumatologické oddelenie,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves Renáta 
Šuláková. 

Postele boli dodané spoločne s novými matracmi a ďalším príslušenstvom. Najväčšia časť z celkovo 
schváleného objemu takmer 2,5 milióna eur bude dodaná v priebehu budúceho roka. 

Na budúci rok pribudne aj ďalšie vybavenie 
V nemocnici má budúci rok vďaka eurofondom pribudnúť ešte ďalšie medicínske vybavenie, napríklad nové 

anestéziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly a svetlá či artroskopická veža. 
„Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania 

nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ podotýka Šuláková. 
Nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie, vrátane jednotiek intenzívnej 

starostlivosti. Pribudnú tak napríklad monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory. 
„Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou 

hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom lepšie 
zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka. 

Podiel vlastných financií siete nemocníc Svet zdravia na eurofondových projektoch predstavuje minimálne 
desať percent. Súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Cesty a horské úseky sú zjazdné, na Orave je však zvýšené riziko poľadovice 
[19.12.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/cesty-horske-useky-su-zjazdne-orave-vsak-zvysene-riziko-
poladovice/1993473 



 
 

Bratislava 19. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je 

suchý až vlhký. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke 
Ilustračné foto 
Vodičov však upozorňuje, že v oblasti Trstenej a Dolného Kubína ich môže čakať mrznúce mrholenie a je 

zvýšené riziko vzniku poľadovice. Takisto uvádza, že hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa objavila v lokalitách 
Dolný Kubín, Spišská Stará Ves, Spišská Nová Ves, Haligovce a Stará Ľubovňa. S dohľadnosťou do 100 – 200 
metrov sa hmla vyskytuje v prevažnej časti stredného a východného Slovenska. 

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V 
hornatejších oblastiach sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného snehu do 1-2 cm. Horské priechody na 
území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na horskom priechode Chorepa je 
miestami utlačený sneh do hr. 1 cm. 

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Príslop (cesta I/78), 
horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský 
priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, 
ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. PRÁVE TERAZ Premávka v Bratislave a okolí je spomalená, rátajte so 
zdržaním 

[19.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1847119/PRAVE-TERAZ-Premavka-v-Bratislave-a-okoli-je-spomalena–ratajte-
so-zdrzanim 

 
 

BRATISLAVA – So zdržaním desať až 25 minút musia vo štvrtok ráno rátať vodiči na bratislavských cestách a 
na vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Stella Centrum a Zelená 
vlna RTVS. 

Vodiči si počkajú 25 minút v Ivanke pri Dunaji, v smere z Bernolákova do Bratislavy. Zdržanie do 20 minút 
čaká vodičov na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do 
mesta. 

Vodiči si 20 minút počkajú aj na Hradskej v smere z Vrakune, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred 
Prístavným mostom v smere od Senca, z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, medzi Mostom pri 
Bratislave a Hornými Dielmi a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. V Bratislave na Račianskej v 
smere do mesta sa vodiči zdržia 15 minút. 

Cesty a horské úseky sú zjazdné, na Orave je však zvýšené riziko poľadovice 
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je 

suchý až vlhký. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke. Vodičov však upozorňuje, že v oblasti 
Trstenej a Dolného Kubína ich môže čakať mrznúce mrholenie a je zvýšené riziko vzniku poľadovice. 

Takisto uvádza, že hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa objavila v lokalitách Dolný Kubín, Spišská Stará 
Ves, Spišská Nová Ves, Haligovce a Stará Ľubovňa. S dohľadnosťou do 100 - 200 metrov sa hmla vyskytuje v 
prevažnej časti stredného a východného Slovenska. 

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V 
hornatejších oblastiach sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného snehu do 1-2 cm. Horské priechody na 
území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na horskom priechode Chorepa je 
miestami utlačený sneh do hr. 1 cm. 

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Príslop (cesta I/78), 
horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský 
priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, 
ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Jakub Vojtuš píše zaujímavý futbalový príbeh: Strieľa góly, no pečiatkoval aj 
žrde a brvná 

[19.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 



 
https://sport.aktuality.sk/c/426716/jakub-vojtus-pise-zaujimavy-futbalovy-pribeh-striela-goly-no-
peciatkoval-aj-zrde-a-brvna-fortuna-liga 

 
 

Róbert Čapla 
Jakub Vojtuš píše zaujímavý futbalový príbeh. Rodák zo Spišskej Novej Vsi je druhý najmladší hráč v histórii 

Slovenska, ktorý nastúpil na ligový zápas v najvyššej súťaži. 
Útočník FC Academica Clinceni JAKUB VOJTUŠ si angažmán v Rumunsku pochvaľuje 
Svoj debut v žilinskom drese absolvoval 24. októbra 2009 v zápase v Senici, keď mal 16 rokov a dva dni. 

Potom zamieril do akadémie Interu Miláno. Hovorilo sa o prestupovej čiastke 550-tisíc eur. Bol v chorvátskej, 
portugalskej, rumunskej a poľskej súťaži. Bývalý mládežnícky reprezentant strávil aj rok a pol v Trnave. 

V lete sa 26-ročný útočník vrátil do Rumunska, do konca sezóny ho získala Academica Clinceni. U nováčika 
je Jakub Vojtuš so šiestimi gólmi najlepší strelec tímu. Klub založili v roku 2005, keď sa zlúčil s CS Buftea, ktorý 
sa zmietal vo výrazných finančných problémoch a negatívne sa zapísal aj do histórie. 

Pred siedmimi rokmi v predkole Rumunského pohára nastúpil len s tínedžermi a utŕžil debakel 0:31, keď v 
prvom polčase dostal 19 gólov. Prezident klubu CS Buftea Stephen Stana vtedy po prehre len smutne 
konštatoval: „Najradšej by som sa prepadol od hanby.“ 

S Jakubom Vojtušom sme sa porozprávali aj o tom, ako to v Rumunsku vyzerá dnes. 
V klube si mädlia ruky, že získali Slováka, ktorý sa presadzuje v koncovke? 
„Vedenie nováčika hľadalo hrotového hráča. Dostal som ponuku a zatiaľ ide všetko podľa plánu. Som zdravý, 

spokojný a strieľam góly. Mal som obdobie, že som pečiatkoval brvná a žrde, presných zásahov mohlo byť aj 
viac. Preferujeme aktívny štýl, takže nestojím len niekde na poliacej čiare a čakám na prihrávku, ako útočník sa 
intenzívne zapájam aj do defenzívy. Sme mladý kolektív, nachádzame sa na priečkach tesne nad pásmom 
zostupu a prvoradou úlohou je záchrana.“ 

Jakub Vojtuš Zdroj: instagram.com/jak_ub77/ 
Aký dojem máte z rumunskej súťaže? 
„Na jar som bol v druhej lige v Poľsku, ktorá je fyzicky náročná. Zarobíte slušné peniaze, finančne by som 

povedal, že niekde na úrovni Žiliny. Rumunská súťaž nie je taká náročná a pozitívne je, že sa veľa propaguje. 
Každý zápas je v priamom prenose a ročne dostávajú kluby za televízne práva sumu viac ako jeden milión 
dvestotisíc eur. Treba povedať aj to, že krajina sa intenzívne pripravuje na budúcoročné majstrovstvá Európy. 
Niektoré zápasy sa hrajú na Národnom štadióne v Bukurešti. O organizačnú stránku sa nebojím, skôr som 
zvedavý, ako sa vyrovnajú s veľkými a častými kolónami na cestách. Napriek tomu, že zväz po kvalifikačnom 
zápase Rumunsko – Švédsko dostal za rasistické pokriky pokutu, v lige sa nič také nevyskytuje a som 
presvedčený, že sa tak nestane ani na európskom šampionáte.“ 

S rumunským futbalom skúsenosti už máte, v sezóne 2015/16 ste boli v mužstve Universitatea Kluž. Môžete 
to porovnať? 

„Universitatea Kluž má storočnú históriu, ale po mojom príchode nebol klub finančne v dobrej kondícii. Prišlo 
aj pomerne búrlivé obdobie. Dlhy sa prehlbovali a klub sa dostal do platovej neschopnosti, postupne sa prepadol 
sa až do štvrtej ligy a vyhlásil bankrot.“ 

Po odchode z Klužu ste zostali dlhšie bez futbalu. Čo sa stalo? 
„Akurát som prestúpil do druholigovej poľskej Legnice a hneď v prvom prípravnom zápase na sústredení proti 

Rotherhamu United som pocítil anglickú tvrdosť. Hralo sa zhruba päť minút, keď ma jeden obranca v sklze nabral 
takou intenzitou, že mi potrhal všetky väzy v kolene. Odpísal mi moju pravú, streleckú nohu. Podstúpil som 
operáciu, dostal som nový predný väz a do súťažného zápasu som naskočil po desiatich mesiacoch. Návrat na 
futbalovú scénu bol pozitívny, na jar 2017 som strelil sedem gólov v 12 kolách.“ 

ZVIERALO MU SRDCE 
Začiatkom decembra celé Slovensko so zatajeným dychom a smútkom sledovalo obrovskú tragédiu na 

sídlisku v Prešove. Pred jednou hodinou poobede vybuchol plyn v 12-podlažnej budove na Mukačevskej ulici. 
Výbuch bol taký silný, že niektoré byty roztrhlo a časti panelov padali na zaparkované autá pred panelákom. 
Poškodené boli aj viaceré bytovky v okolí. Zatiaľ je oficiálne potvrdených sedem mŕtvych a jedna osoba je stále 
nezvestná. 

„Moja snúbenica je práve z Prešova a smutné udalosti som intenzívne sledoval. Je mi nesmierne ľúto, čo sa 
stalo. Až mi zvieralo srdce, keď som videl tú ničivú pohromu a keď sa spomínali aj obete na životoch. Niečo 
hrozné, že k tomu prišlo. Oceňujem obrovskú solidaritu na Slovensku, aj za hranicami. Mnohí sa snažia pomôcť, 
ako vedia. Aj ja som na zriadený účet mesta prispel obetiam tragédie,“ povedal Jakub Vojtuš. 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Liga 1 / 22. kolo 
1 
X 
2 
FC Botosani Botosani 
19:00 



19.12.2019 
Dinamo Bukurešť Bukurešť 
1.85 3.34 3.98 
Astra Giurgiu Astra Giurgiu 
16:30 
20.12.2019 
FC Clinceni FC Clinceni 
1.54 3.85 5.50 
CS Gaz Metan Medias Gaz Metan 
19:30 
20.12.2019 
FC Viitorul Constanta Constanta 
2.71 3.12 2.50 
FC Hermanstadt Hermanstadt 
13:30 
21.12.2019 
Politehnica Iai Poli Iasi 
2.08 2.97 3.65 
Voluntari Voluntari 
19:00 
21.12.2019 
CFR Kluž Kluž 
6.94 4.32 1.40 
Sepsi OSK Sepsi OSK 
16:00 
22.12.2019 
Chindia Targoviste Chindia Targoviste 
1.91 3.20 3.95 
FC Steaua Bukurešť FCSB 
19:00 
22.12.2019 
Un.Craiova Un.Craiova 
2.03 3.16 3.56 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Liga 1 >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
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9. Na Spiši napadli staršiu ženu, hlavný aktér útoku je obvinený 
[19.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-spisi-napadli-starsiu-zenu-hlavny-akter-utoku-je-obvineny-cl728363.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na Spiši brutálne napadli ženu, podľa polície je už hlavný aktér útoku obvinený. Polícia na sociálnej sieti 

informovala, že skupina štyroch … 
Spišská Nová Ves 19. decembra (TASR) - Na Spiši brutálne napadli ženu, podľa polície je už hlavný aktér 

útoku obvinený. Polícia na sociálnej sieti informovala, že skupina štyroch maloletých osôb napadla staršiu ženu. 
Bližšie informácie k lokalite, kde sa útok stal, nateraz nešpecifikovala. 

K útoku malo dôjsť v stredu (18.12.) večer. “Rýchlym zásahom polície boli všetky osoby bezprostredne po 
skutku zadržané,” uvádza Policajný zbor s tým, že na prípade stále pracuje a informáciu bude neskôr 
aktualizovať. 

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

 
 

10. Štyria maloletí na Spiši brutálne napadli staršiu ženu 
[19.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22287351/styria-maloleti-na-spisi-brutalne-napadli-starsiu-zenu.html 



 
 

Hlavný aktér útoku je obvinený. 
Správu aktualizujeme 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Spiši brutálne napadli ženu, podľa polície je už hlavný aktér útoku obvinený. 
Polícia na sociálnej sieti informovala, že skupina štyroch maloletých osôb napadla staršiu ženu. 
Bližšie informácie k lokalite, kde sa útok stal, nateraz nešpecifikovala. 
Útoku sa stal v stredu 18. decembra večer. 
“Rýchlym zásahom polície boli všetky osoby bezprostredne po skutku zadržané,” uvádza polícia. 
Na prípade stále pracuje a informáciu bude neskôr aktualizovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Odetý v kožuchu fabulácií 
[19.12.2019; pravda.sk; Blogy; 00:00; darinarufusova] 

 
https://darinarufusova.blog.pravda.sk/2019/12/19/odety-v-kozuchu-fabulacii/ 

 
 

To, že často je najlepšou zbraňou primátora Polačeka fabulácia, už mnohí vieme. O tom som ho usvedčila aj 
v mojom predchádzajúcom blogu. (Jeden z príkladov: na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva medzi 
SVOJE úspechy označil dosiahnutie prvej priečky transparentnosti verejných podnikov, JEHO mestského podniku 
TEHO. Na prvom mieste sa však podľa TIS umiestnil podnik štátny a to Tepláreň Košice.) 

V rozprave k zvýšeniu sadzieb daní z nehnuteľností a odpadu sa dookola odvolával na „vládne balíčky“. Tiež 
tvrdil, že obdobný postup, ich výrazného zvyšovania, zvolili samosprávy „naprieč celým Slovenskom“. To, že 
porovnával Trnavu, Bratislavu a Nitru je tak mimo, ako keď mládež v bytovom dome nad nami netrafila z okna 
tyčku a všetko sme mali na našom balkóne (istotne veľmi chceli trafiť tú trávu pod domom tak, ako pán primátor 
chcel trafiť správne argumenty, len nevyšlo). Hovoriť o krajoch na západnom Slovensku je totál od veci. Veď aj 
samotný župan Trnka viackrát vravel o regionálnych rozdieloch na Slovensku a sú si tohto faktu vedomí aj 
predstavitelia Vlády SR. Preto je napríklad vyčlenený balík v rámci „programu podpory menej rozvinutých a 
zaostalých regiónov“. Rozprávajme preto prosím LEN o Košickom kraji a pozrime sa na samosprávy „naprieč 
našim krajom“. Máme tu mestá, ktoré dlhodobo patria k oblastiam s vyššou mierou nezamestnanosti, než mesto 
Košice. Určite v nich nebol rast daní z príjmov fyzických osôb tak výrazný, ako posledné obdobie v meste Košice. 
Áno, mohli by sme porovnávať rozsah kompetencií, veľkosť mesta a teda aj povinností, napríklad dĺžku 
spravovaných chodníkov, či ciest v Košiciach a niekde v Rožňave. Na druhú stranu váh, si však položme práve 
menej obyvateľov a teda aj nižšie daňové príjmy. O výške HDP týchto menších miest ani nehovorím. 

Napriek tomu v dôvodovej správe k VZN o miestnych daniach a odpadoch v Rožňave sa dočítate, že sadzby 
daní sa na rok 2020 zvyšujú LEN o mieru inflácie. Tá bola spolu za roky 2017 a 2018 na úrovni 3,8%. Presne o 
tieto percentá dvihli sadzby. 

Poďme ďalej do ešte hornatejších oblastí, kde aj toho snehu je tak nejako viac, ako v Košiciach. Pozrime sa 
na mesto Spišská Nová Ves. V tomto okresnom meste sa sadzby daní na rok 2020 v prípade bytov a domov 
zvýšili o prijateľných 15%, daň za odpad o 8 eur, teda na 23,97 eur. Naďalej však majú práve v tomto meste 
jednu z najnižších sadzieb tejto dane. Tu opäť Polaček zavádzal keď tvrdil, že Košice majú spomedzi samospráv 
jednu z najnižších daní. V Spišskej Novej Vsi navyše schválili úľavu až 50% na daň za odpad už pre obyvateľov 
nad 62 rokov. Napriek tomuto „nedramatickému“ dvíhaniu daní v meste počítajú aj s investičnými akciami 
rozsiahleho charakteru. Podľa rozpočtu schváleného poslancami 12.12.2019 sa počíta s významným čerpaním 
externých zdrojov no a v rezervnom fonde bude ku koncu roka vyše pol milióna eur. Úverové zaťaženie mesta len 
mierne presiahne 20%. Na mňa toto gazdovanie urobilo vcelku slušný dojem. 

Poďme však ďalej naprieč krajom, na východ . Ako je to v meste Michalovce? (Len na okraj spomeniem, že v 
ňom ostala vládnuť podľa Polačeka „diktatúra smeru“). Daň za odpad tu vzrastie o 4 eurá na rok a daň z 
nehnuteľností vyrastie približne o 5 %. Teda ani tu vládne balíčky nenarobili takú paseku, ako v Košiciach. V 
mojom rýchlom pátraní ide teda o ďalšie mesto, kde zvýšili dane skôr symbolicky a nie priam likvidačne, ako i 
nás. Dane dvíha naozaj aj Trebišov. Príklad, pre byty a domy a nebytové priestory upravili sadzbu z 0,19 eur na 
0,23 eur za „štvorák“. Vyšiel mi po prepočte nárast o zhruba 21%. I tak vcelku akceptovateľné. Odhadujem, že 
veľmi podobné by to bolo v ďalších mestách v kraji. Len už tak nejako „nebirujem“. Dosť mám už teraz pri 
pomyslení, koľká faloš a fabulácia bola na rokovaní nakydaná, aby oblbli poslancov. 

Do pozornosti by som chcela dať dokument Podnikateľskej aliancie Slovenska z roku 2016. V ňom sa okrem 
iného konštatuje, že je obvyklé zvyšovať dane rok po komunálnych voľbách (načasovanie teda sedí bez ohľadu 
na vládne balíčky). K tomu ale v určení sadzieb na rok 2016 nedošlo. Blížili sa parlamentné voľby, kam mnohí 
primátori a starostovia kandidovali. V roku 2016 tak narástli dane viac na východe Slovenska, ale len v priemere o 
3 až 6 percent. Najzaujímavejším postrehom je konštatovanie, že mesto Košice už vtedy malo jednu z najvyšších 
sadzieb daní pre podnikateľské subjekty! Ide teda o drzé, zopakujem to, o drzé zavádzanie primátora na rokovaní 
parlamentu, že ich máme dlhodobo najnižšie. 



V obdobnej a novšej analýze tejto aliancie „Dane z nehnuteľností sa tento rok takmer nepohli…..“, tentokrát 
spred dvoch rokov, je priam úsmevný graf. 

Zdroj: Podnikateľská aliancia Slovenska 
Všimnite si prosím, kde sa na grafe nachádza mesto Košice. Sme na pravej strane grafu. V rámci priemeru 

celého SLOVENSKA sme so sadzbami daní na rok 2018 pri byte so sedemdesiatimi štvorákmi, boli na treťom!!! 
mieste. Teda hneď za okresom Bratislava I a Bratislava IV. Tretia Najvyššia sadzba! V prípade podnikateľov s 
výrobnými priestormi a pozemkom sme boli na piatom! mieste v rámci Slovenska. Ktoré dane teda máme 
najnižšie???? Pripravil mu niekto tieto dristy, alebo len kopíroval kamošov z pravice? Myslím, že musel fabulovať, 
aby mu všetky návrhy pohodlne prešli. Zistili si vôbec poslanci, čo dvihli svoje paprče za zvýšenie daní všetky 
predkladané okolnosti? Overili si niekde fakty uvedené v dôvodovej správe? Nemyslím! Vedia o tom, čo som ja 
zistila, len tak od hnevu za pár hodín? Nuž okrem Saxu, Djordjeviča, Lesňáka, či Ihnáta a Špaka, málokto dokázal 
vecne argumentovať. Pátrať po pravde, aby sa ne-potvrdili dramatické a klamlivé vyjadrenia Polačeka o 
najnižších sadzbách v našom meste, sa nechcelo nikomu. Nikomu z KDH! Nikomu z Nefungujúcich Košíc, 
nikomu z odídených z KAN. Len sa poklonkovať Jarkovi! Len o to im išlo. 

Pozmeňujúcim návrhom od grupy okolo KDH a Nefungujúcich Košíc sa ešte veľmi odborne! navýšili sadzby 
pre obyvateľov v bytoch. Má to priniesť namiesto plánovaných 9,5 milióna eur, vyše 11 miliónov eur. Iróniou na 
celej kolekcii kožuchov z fabulácií je, že módneho návrhára Polačeka v tom podporil aj starosta mestskej časti 
Luník IX. Práve tu sa len nedávno muselo odviesť vyše 700 ton odpadu spod okien bytovky (obyvatelia, ktorí ich 
tam nahádzali sa len prizerali). Za desaťtisíce eur to urobila externá firma z našich peňazí! Zaujímalo by ma, aký 
je výber daní z odpadu na tomto sídlisku. Koľko neplatičov je v tomto území a aké sú nedoplatky na daniach v 
tomto neslávne slávnom sídlisku. Toto mal byť v prvom rade nástroj Polačeka na zlepšenie finančnej situácie! 
Zefektívniť výber daní a kontrolu. Rovnako tak je zarážajúce, že tímu na magistráte unikajú čierne duše na 
umeleckých školách, ktoré dotuje. Súkromnej umeleckej škole platíme dotáciu za neexistujúcich žiakov. Príde na 
to až hlavný kontrolór mesta a nie odbor školstva. Škandalózne ničnerobenie. Na otázku, aké príjmu opatrenia, 
aby sa to nestávalo, len Polaček kuká na súdruha Gibódu. 

Ako vlastne čaroval tím primátora Polačeka s predloženými číslami, vedia len oni. Žeby v Rožňave, 
Michalovciach, či Spišskej Novej Vsi, nemali obedy zadarmo? Nemajú rekreačné poukazy, nemajú chodníky a 
cesty, nesvietia, nekúria…. Len tak si chudáci živoria s trápnym 3,8 % navýšením daní? V Košiciach by také 
zvýšenie nijak raz nestačilo. 

Náš primátor mal trendový kožuch z fabulácií ušitý už v lete, (keď nás otravovala agentúra s otázkami, či 
súhlasíme so zvýšením daní) . Náš primátor je vlastne taká úsmevná módna ikona. Jeho módny kúsok by určite 
ocenila aj módna polícia. Len škoda, že ho zaplatíme my všetci! 

Tag: dane, Djordjevič, Ihnát, Lesňák, Michalovce, Rožňava, Saxa, Špak, Spišská Nová Ves, Trebišov 
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12. Modernizácia nemocnice na Spiši z eurofondov pokračuje 
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Na snímke nadštandardne zariadená izba na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v 
Spišskej Novej Vsi 4. decembra 2014. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Podiel vlastných financií siete nemocníc na eurofondových projektoch predstavuje minimálne desať percent a 
súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu. 

Spišská Nová Ves 19. decembra (TASR) – Viac ako šesť desiatok postelí pribudlo v spišskonovoveskej 
nemocnici. Ide o intenzivistické a elektricky polohovateľné lôžka za vyše 275.000 eur, ich nákup bol 
spolufinancovaný z eurofondov. „Lôžka pre pacientov sú po dodaní nového počítačového tomografu druhou 
časťou vybavenia, ktoré spolufinancujeme z európskych zdrojov. Celkovo 64 postelí sme umiestnili na OAMIS 
(Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti), pediatrickú jednotku intenzívnej 
starostlivosti, urgentný príjem, chirurgické, traumatologické a ortopedické oddelenie. Postele boli dodané 
spoločne s novými matracmi a ďalším príslušenstvom,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová 
Ves Renáta Šuláková. Najväčšia časť z celkovo schváleného objemu peňazí vo výške takmer 2,5 milióna eur 
bude prefinancovaná v priebehu budúceho roka. Nemocnica už v septembri vďaka eurofondom predstavila nové 
pracovisko počítačovej tomografie (CT). Rádiológovia majú od konca augusta k dispozícii CT technológiu s oveľa 
rýchlejším a presnejším zobrazovaním. Radiačná záťaž sa navyše v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre 
pacientov znížila o viac ako polovicu. Projekt v hodnote takmer 400.000 eur je prvou časťou veľkej modernizácie 
medicínskeho vybavenia, ktorá sa postupne realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku. Nemocnica 
súčasne sprevádzkovala novú recepciu v rádiologickom oddelení. „Na budúci rok vďaka eurofondom pribudne 
ešte ďalšie medicínske vybavenie, napríklad nové anesteziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, 
operačné stoly a svetlá či artroskopická veža. Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu 
chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ 
doplnila Šuláková s tým, že nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie vrátane 
jednotiek intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak napríklad monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické 



lôžka či inkubátory. „Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s 
nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha 
novorodencom lepšie zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka. Podiel vlastných financií siete 
nemocníc na eurofondových projektoch predstavuje minimálne desať percent a súkromný prevádzkovateľ 
pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu. 
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13. Do nemocnice v Spišskej Novej Vsi pribudlo viac ako 60 lôžok za 275 tisíc 
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Poprad 19. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič) 
V nemocnici v Spišskej Novej Vsi vďaka eurofondom pokračujú v modernizácii vybavenia, počas tohto 

týždňa tam pribudlo viac ako šesťdesiat intenzivistických a elektricky polohovateľných lôžok za vyše 275 tisíc eur. 
Na nákup medicínskeho vybavenia získala nemocnica nenávratný finančný príspevok celkovo vo výške 2,5 
milióna eur 

Ilustračné foto 
„Lôžka pre pacientov sú po dodaní nového počítačového tomografu druhá časť vybavenia, ktoré 

spolufinancujeme z eurofondov. Celkovo 64 postelí sme umiestnili na oddelenie anestéziológie a multiodborovej 
intenzívnej starostlivosti (OAMIS), pediatrickú JIS, urgentný príjem, chirurgické a traumatologické oddelenie. 
Postele boli dodané spoločne s novými matracmi a ďalším príslušenstvom,“ uviedla riaditeľka nemocnice Renáta 
Šuláková. 

Nemocnica ešte v septembri vďaka eurofondom predstavila nové pracovisko počítačovej tomografie (CT). 
Rádiológovia majú už od konca augusta k dispozícii CT technológiu s oveľa rýchlejším a presnejším 
zobrazovaním. Radiačná záťaž sa navyše v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre pacientov znížila o viac 
ako polovicu. Projekt v hodnote takmer 400 tisíc eur bol prvou časťou veľkej modernizácie medicínskeho 
vybavenia, ktorá sa postupne realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku. Nemocnica súčasne 
sprevádzkovala novú recepciu v rádiologickom oddelení. 

Za pomoci európskych peňažných prostriedkov má v nemocnici na budúci rok pribudnúť ešte ďalšie 
medicínske vybavenie, napríklad nové anestéziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly aj 
svetlá či artroskopická veža. „Pomôže nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú mini invazívnu chirurgiu, ktorá 
prispieva k zníženiu trvania nutnej rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ vysvetlila 
Šuláková. 

Nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie, vrátane jednotiek intenzívnej 
starostlivosti. Pribudnú tam napríklad monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory. 
„Ročne sa na Slovensku rodí čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou 
hmotnosťou a predčasne narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom lepšie 
zvládnuť náročný proces adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka. 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí do siete nemocníc Svet zdravia. Podľa komunikačnej špecialistky Jany 
Fedákovej predstavuje podiel vlastných financií siete nemocníc na eurofondových projektoch minimálne desať 
percent. Súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu. 
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14. Na Spiši napadli staršiu ženu, hlavný aktér útoku je obvinený 
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Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa 
Rýchlym zásahom polície boli všetky osoby bezprostredne po skutku zadržané. 
,aktualizované 
Spišská Nová Ves 19. decembra (TASR) - Na Spiši brutálne napadli ženu, podľa polície je už hlavný aktér 

útoku obvinený. Polícia na sociálnej sieti informovala, že skupina štyroch maloletých osôb napadla staršiu ženu. 
Bližšie informácie k lokalite, kde sa útok stal, nateraz nešpecifikovala. K útoku malo dôjsť v stredu (18.12.) večer. 
“Rýchlym zásahom polície boli všetky osoby bezprostredne po skutku zadržané,” uvádza Policajný zbor. Krajská 



policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová doplnila, že lúpežné prepadnutie v blízkosti železničnej stanice pri 
obci Richnava, okres Gelnica, polícii oznámili krátko po 18. hodine. „Na miesto boli okamžite vyslané policajné 
hliadky, ktoré po príchode našli poškodenú 60-ročnú ženu s rozsiahlymi zraneniami, ktorej až do príchodu 
záchranárov poskytli predlekársku prvú pomoc. Zároveň získali informácie o popise a možnom pohybe 
podozrivých osôb, ktoré by mohli mať na uvedenej lúpeži priamu účasť,“ uviedla hovorkyňa. V blízkom okolí 
hliadky z Krompachá vypátrali štyri podozrivé maloleté osoby vo veku 14, 13 a 11 rokov. Ďalšími vykonávanými 
procesnými úkonmi zistili, že jedna z podozrivých osôb, 13-ročný Erik, poškodenú ženu, v čase, keď prechádzala 
cez most ponad rieku Hornád, zozadu fyzicky napadol, v dôsledku čoho spadla na zem. Potom ju 14-ročný 
Jaroslav opäť sotil, žena sa zachytila zábradlia, no on jej šliapol na ruku. „Poškodená sa pustila a spadla z mosta 
z trojmetrovej výšky. Brutalita mladíkov sa však stupňovala. Jaroslav niekoľkokrát skočil na jej ležiace telo a 
odcudzil jej mobilný telefón a veci osobnej potreby, ktoré mala pri sebe. Tretí a najmladší z chlapcov sa tejto 
brutálnosti prizeral a dávala pozor, či sa k miestu niekto nepribližuje,“ priblížila incident Ivanová s tým, že 
následne všetci spoločne ušli do blízkej miestnej osady. Mladíci sa však vzápätí na miesto vrátili aj s ďalším 
kamarátom, aby prehľadali miesto ešte raz, či tam z lupu niečo nenechali. Tam ich už všetkých štyroch 
krompašskí policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na útvar Policajného zboru. Tam sa u nich našli a 
zaistili veci patriace poškodenej žene. Podľa predbežného vyjadrenia lekárov žene spôsobili ťažké zranenia, z 
ktorých sa bude liečiť minimálne 42 dní. Vzhľadom na rozsah zranení a závažnosť tohto brutálneho činu, vec 
prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ten 14-
ročného Jaroslava, hlavného aktéra, obvinil z obzvlášť závažného zločinu lúpeže, a krajský policajný vyšetrovateľ 
zároveň spracuje podnet na jeho väzobné stíhanie. „Za tento čin hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov, 
mladistvej osobe sa trestná sadzba znižuje na polovicu. Navyše, ide o mladistvú osobu, ktorá sa aj napriek 
svojmu nízkemu veku, už v minulosti dopustila trestnej činnosti,“ upozornila hovorkyňa. Polícia bude zároveň 
skúmať aj prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť rodičov pre podozrenie z trestného činu ohrozovania mravnej 
výchovy mládeže. Jaroslavových maloletých spolupáchateľov, ktorí vzhľadom na svoj vek nie sú trestne 
zodpovední, po vykonaní procesných úkonov prepustili na slobodu. „V žiadnom prípade nebudeme tolerovať 
násilné správanie jednotlivcov. Tento prípad je o to zarážajúcejší, že takéhoto brutálneho konania sa dopustili 
deti,“ uzavrela Ivanová. 
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24hod.sk Z domova 
Na snímke nadštandardne zariadená izba na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v 

Spišskej Novej Vsi 4. decembra 2014. 
Spišská Nová Ves 19. decembra (TASR) – Viac ako šesť desiatok postelí pribudlo v spišskonovoveskej 

nemocnici. Ide o intenzivistické a elektricky polohovateľné lôžka za vyše 275.000 eur, ich nákup bol 
spolufinancovaný z eurofondov. „Lôžka pre pacientov sú po dodaní nového počítačového tomografu druhou 
časťou vybavenia, ktoré spolufinancujeme z európskych zdrojov. Celkovo 64 postelí sme umiestnili na OAMIS 
(Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti), pediatrickú jednotku intenzívnej 
starostlivosti, urgentný príjem, chirurgické, traumatologické a ortopedické oddelenie. Postele boli dodané 
spoločne s novými matracmi a ďalším príslušenstvom,“ uviedla riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová 
Ves Renáta Šuláková. 

Najväčšia časť z celkovo schváleného objemu peňazí vo výške takmer 2,5 milióna eur bude prefinancovaná v 
priebehu budúceho roka. Nemocnica už v septembri vďaka eurofondom predstavila nové pracovisko počítačovej 
tomografie (CT). Rádiológovia majú od konca augusta k dispozícii CT technológiu s oveľa rýchlejším a 
presnejším zobrazovaním. Radiačná záťaž sa navyše v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pre pacientov 
znížila o viac ako polovicu. Projekt v hodnote takmer 400.000 eur je prvou časťou veľkej modernizácie 
medicínskeho vybavenia, ktorá sa postupne realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku. Nemocnica 
súčasne sprevádzkovala novú recepciu v rádiologickom oddelení. 

„Na budúci rok vďaka eurofondom pribudne ešte ďalšie medicínske vybavenie, napríklad nové 
anesteziologické prístroje, digitálny röntgen a ultrazvuk, operačné stoly a svetlá či artroskopická veža. Pomôže 
nám to rozšíriť aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, ktorá prispieva k zníženiu trvania nutnej 
rekonvalescencie pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ doplnila Šuláková s tým, že nové prístrojové 
vybavenie dostane aj detské a novorodenecké oddelenie vrátane jednotiek intenzívnej starostlivosti. Pribudnú tak 
napríklad monitory vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či inkubátory. „Ročne sa na Slovensku rodí 
čoraz väčší počet patologických novorodencov, najmä detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a predčasne 
narodených detí. Špeciálne prístrojové vybavenie pomáha novorodencom lepšie zvládnuť náročný proces 
adaptácie,“ zdôvodnila riaditeľka. 

Podiel vlastných financií siete nemocníc na eurofondových projektoch predstavuje minimálne desať percent a 
súkromný prevádzkovateľ pokrýva aj všetky potrebné náklady na stavebnú prípravu. 



Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na Spiši brutálne napadli ženu, podľa polície je už hlavný aktér útoku obvinený. 
Polícia na sociálnej sieti informovala, že skupina štyroch maloletých osôb napadla staršiu ženu. Bližšie informácie 
k lokalite, kde sa útok stal, nateraz nešpecifikovala. 

K útoku malo dôjsť v stredu (18.12.) večer. “Rýchlym zásahom polície boli všetky osoby bezprostredne po 
skutku zadržané,” uvádza Policajný zbor s tým, že na prípade stále pracuje a informáciu bude neskôr 
aktualizovať. 

13-ročný Erik ženu sotil na zem, 14-ročný Jaroslav ju potom tiež sotil, poskákal jej po ruke, a žena spadla z 
mosta z 3-metrovej výšky. Potom jej poskákal po ležiacom tele, okradli ju a ušli, no vrátili sa, či náhodou ešte 
niečo nezabudli. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Študenti vranovského Cirkevného gymnázia: My sme to V-Y-H-R-A-L-I-! 
[18.12.2019; vranovske.sk; č. 42; 00:00; Imrich Makó] 

 
http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2019-50-studentivranovskeho-cirkevneho-gymnazia-my-sme-to-
vyhrali/ 

 
 

ak toto sme si v piatok 13. decembra 2019 zakričali pri vyhlasovaní výsledkov celoslovenskej súťaže 
EUROSCOLA 2020 v Bratislave na Palisádach. 

Projekt pripravila pre školy Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. No a víťazmi 13.ročníka sme sa 
stali MY!!! Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. 

Konkurencia silná! Aktivít mnoho! Kreativita mimoriadna! Súperenie fair-play! Motivácia veľká! 
Ako víťazi sme získali dvojdňový pobyt priamo v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spolu 20 našich 

študentov a 2 učitelia zasadnú v dňoch 29. - 30. mája 2020 do lavíc europoslancov s ostatnými mladými z 
ostatných krajín Európskej únie. Bude to simulované zasadnutie, kde sa bude diskutovať, navrhovať, riešiť, 
oponovať, pripomienkovať, schvaľovať… Presne tak, ako to naozaj robia europoslanci našej únie. 

Slávnostného vyhlasovania výsledkov sa v Bratislave zúčastnili europoslanci Ivan Štefanec, Róbert Hajšel a 
Michal Wiezik. Podľa slov Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie európskeho parlamentu na 
Slovensku sa do projektu zapojilo v tomto roku celkom 21 škôl z celého Slovenska. Dominovali východniari, lebo 
až 8 škôl bol z Prešovského samosprávneho kraja. Najviac ohýbanou témou bola téma klimatických zmien a 
zamyslenie sa mladých ľudí nad tým, čo môže urobiť Európska únia pre nich, ale aj čo môžu mladí dať Európskej 
únii. K najlepšej jedenástke škôl sa prihovorili jednotliví europoslanci. Boli nadšení prístupom študentov k tejto 
súťaži, vyzdvihli ich mimoriadnu kreativitu a kvalitu podaných projektov. No a podľa slov členky poroty a hlavnej 
organizátorky práve náš projekt “bol odsúdený na úspech”. Naozaj bol perfektný a to hlavne vďaka nášmu tímu 
Euroškolákov z II.AG a koordinátorom. Našu školu zastupovali pri vyhlasovaní výsledkov Eugénia Ficková, Klára 
Halasová, Tomáš Vida, Daniel Makranský a koordinátori projektu, Ing. Jozef Varga a Ing. Bernardína Jedináková. 
Ako víťazný tím sme prezentovali jednotlivé aktivity nášho projektu. 

Pobyt v Bratislave sme si naozaj užili. Prezradíme, že nechýbali napr. spoločné raňajky v “mekáči ”, 
prehliadka historického centra mesta a prezidentského paláca. Zavítali sme aj na hrad a na hradné nádvorie, kde 
sú nádherné jasličky a živé zvieratká pri Betleheme, nechýbali fotky pri budove nášho parlamentu a cestou aj 
úrad vlády, ministerstvá, národná banka… 

Víťazné školy programu EUROSCOLA 2020: 
1. Cirkevná spojená škola - Vranov nad Topľou 
2. Cirkevná spojená škola - Humenné 
3. Gymnázium - Spišská Nová Ves 
4. Obchodná akadémia - Bratislava 
5. Stredná odborná škola - Snina 



6. Obchodná akadémia - Lučenec 
7. Gymnázium Alberta Einsteina - Bratislava 
8. Obchodná akadémia - Šurany 
9. Súkromné gymnázium - Žilina 
10. Gymnázium - Pezinok 
11. Gymnázium - Tvrdošín 
http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2019-50-studentivranovskeho-cirkevne ho-gymnazia-my-sme-to-vyhrali/ 
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18. Liečivý zvuk zvonov 
[16.12.2019; Eurotelevízia; DOKUMENT; s. 74,75,76; Karol Varga] 

 
 

Znejú na kostoloch aj na stráňach 
Zvolávajú ľudí k modlitbám, ohlasujú výnimočné udalosti a ich zvuk nás hneď naladí DUCHOVNÚ nôtu. Zvony 

majú pohnutú históriu a údajne aj uzdravujúce schopnosti. 
Zvony pozná ľudstvo odnepamäti. Pôvodne mali súdkový tvar. V takejto podobe ich dodnes používajú 

napríklad v Číne, odkiaľ pravdepodobne pochádzajú (ako bicí hudobný nástroj sa tam používali už 3000 rokov 
pred Kristom). Pôvodne nemali srdce, ktoré bilo zvnútra, ale do stojaceho zvonu zvonku udierala drevená klada. 

Zlatý vek zvonárov 
Podľa materiálu a spôsobu výroby sa zvony delia na plechové (kované) a spiežové (liate). Plechové u nás 

využívali najmä hospodári a bačovia. Dávali ich na krk zvieratám, aby sa im na paši nezatúlali a aby hlasitým 
hlaholom odplašili divú zver. Výrazný nárast zvonárov na našom území dokladajú staré dokumenty koncom 13. 
storočia po tatárskom vpáde. Zvonolejárstvo sa hojne rozšírilo najprv v Košiciach a Spišskej Novej Vsi. V čase 
vojny museli zvonolejári odlievať aj delá. Na kostoloch vtedy nechávali len po jednom zvone, ostatné roztavili a 
premenili na vojnový arzenál. Išlo o veľmi necitlivý zásah do cirkevných radov a v mnohých kostoloch slúžili za 
odobraté zvony smútočné bohoslužby. Pred zhodením z veže zvon naposledy hodinu zvonil. 

Tajné prísady 
V 10. storočí pápež Ján XIII. prvýkrát posvätil zvon tak, že mu dal aj meno a práve v tom čase bolo uvedené 

ranné, poludňajšie a večerné zvonenie ako znamenie na modlenie. Zvony okrem toho plnili dôležitú časomernú 
funkciu, ohlasovali požiare, povodne, nepriateľské nájazdy a burcovali k pomoci. Podľa povier zvuk zvona 
dokonca zaháňa zlých duchov aj živelné pohromy. 

Každá zvonolejárska rodina mala svoj tajný recept na výrobu zvonov. Hlavnou zložkou bola meď, no okrem 
nej do zliatin pridávali cín, olovo či nikel - každý podľa svojej „chuti". Jedným z najvýznamnejších zvonolejárov bol 
Jozef Pozdech (1811 -1878), rodák z Hrnčiaroviec pri Trnave, ktorý však pôsobil v Pešti. Jeho zvony, za ktoré 
dostal mnoho ocenení, zneli vo všetkých významných kostoloch v Uhorsku. 

Ako naladiť zvon 
Zvony oddávna odlievali z bronzu (zmesi medi a cínu), lebo táto zliatina je pevná a mimoriadne zvučná. Práve 

cín dodáva medi zvučnosť, ale jeho podiel musí byť správne vypočítaný - keby ho bolo priveľa, zvon by bol príliš 
krehký. Dobrý zvon znie aj dve minúty a zvyčajne je ladený v „melancholickej" molovej stupnici. Do nástupu 
elektrifikácie sa zvonilo ručne, no ešte aj dnes nedajú v mnohých zvoniciach na ručné zvonenie dopustiť a pomoc 
techniky odmietajú. Navyše, pri elektrickom zvonení sa zvony oveľa rýchlejšie opotrebúvajú. Iným extrémom sú 
kostoly bez zvonov, kde tlačidlo spúšťa nahrávku so zvonením. 

Kruté obety 
V honbe za dokonalým zvukom zvonu sa ľudia uchyľovali k rôznym, často doslova morbídnym skutkom. V 

Kórei majú od roku 771 zvon, pri odlievaní ktorého (aspoň podľa miestnej legendy) vhodili do roztavenej zmesi 
dieťa, aby zvon získal dušu a dobrý zvuk. A to len preto, že ten predchádzajúci sa nevydaril a neznel tak, ako 
mal. Malé dievča zomrelo z nezmyselnej túžby aby sa jeho hlas preniesol do obrovského zvonu. Podľa povestí 
mnoho ľudí zomrelo v roztavenej zvonovine aj v našich končinách - často išlo o pomstu za neveru alebo 
neposlušnosť. Pritom je jasné, že zvuk zvona môže ovplyvniť jedine jeho konštrukcia. 

Zvuční rekordmani 
Zvonolejárstvo sa postupne z nášho územia vytrácalo, najdlhšie vydržala dielňa bratov Fischerovcov v Trnave 

- založili ju v roku 1630. Ich dielom sú napríklad zvony z evanjelického kostola. Dnes je v Európe približne len 
tucet zvonolejárskych firiem. Na Slovensku toto remeslo držia nažive napríklad otec a syn Trvalecovci, ktorí 
vyrobili zvon aj pre pápeža Františka. Žijú v Žarnovickej Hute a ich rodinná firma je jediná, ktorá má u nás 
certifikát na tradičnú výrobu zvonov. 

Najslávnejšou zlievarňou na zvony, ktorá funguje dodnes, je Whitechapel v Londýne. Postavili ju počas vlády 
kráľovnej Alžbety I. v roku 1570. Práve tam vyrobili slávne zvony Liberty a Big Ben. Najväčším vyzváňajúcim 
zvonom na svete je 15-tonový zvon z Kostola sv. Františka Saleského v Cincinnati - musia ho rozozváňať niekoľkí 
skúsení zvonári naraz. V známej parížskej katedrále Notre Dame, ktorú preslávil román Victora Huga Zvonár u 
Matky božej, váži najväčší zvon 14 ton. Na Slovensku sa nachádza približne 13-tisíc zvonov. Jeden z najťažších 
je v Bardejove a váži osem ton. 

S naším telom robia zázraky 



Keď sa zvukové vlny dostanú k našim ušiam, premenia sa na elektrické signály, v tejto podobe putujú do 
mozgu a jeho prostredníctvom vyvolávajú reakcie v našom tele. Spúšťajú totiž viaceré impulzy, okrem iného 
vylučovanie hormónov (najmä dopamínu a oxytocínu), ktoré odbúravajú stres, posilňujú imunitu, zlepšujú náladu 
a vyvolávajú pocity lásky. 

Ukrajinská geofyzička Pavlina Kirienko počas mnohoročného výskumu zistila, že zvon je vlastne generátorom 
energie, ktorý vydáva veľké množstvo rezonančných ultrazvukových vĺn prenikajúcich do vnútornej štruktúry 
organizmu človeka, čím zlepšuje stav krvi a ciev. 

Ničia všetko zlé 
Podobné účinky ako zvony majú aj tibetské spievajúce misy. Ide o tradičný ľudový nástroj zo zliatiny siedmich 

kovov, ktorý nepálski liečitelia používali už 3 000 rokov pred Kristom na meditáciu, harmonizáciu i uzdravovanie. 
Misy sa rozoznievajú kruhovým trením paličkou obalenou v koži. Ich špecifikom je, že nevibrujú len na svojej 
základnej frekvencii, ale vytvárajú aj alikvótne (sprievodné) zvuky, ktorých kmitočet je celočíselným násobkom 
základného tónu. Takto vzniká celé spektrum harmonických zvukov (aj mimo počuteľného spektra), ktoré majú 
vplyv na ľudské telo, psychiku, energiu aj na okolité prostredie. 

Japonskí vedci zistili, že vibrácie, ktoré vytvára zvon, čistia okolitý priestor od patogénov - doslova sterilizujú 
vzduch. Pri dlhodobých experimentoch umiestňovali rôzne druhy vírusov do pohára s vodou, ktorý potom postavili 
pod zvon. Výsledok: až 90 % vírusov zahynulo. O niečo slabší účinok mal nahratý zvuk zvonov, ktorý znel z 
reproduktorov: zničil 50 % vírusov. Keďže ľudský organizmus z väčšej časti pozostáva z vody, vibrácie zvuku 
zvonov naň majú významný antivírusový vplyv. Zdá sa, že zvon funguje ako ladička, ktorá dáva možnosť 
organizmu naladiť sa na zdravie, a tým zvyšuje jeho odolnosť proti chorobám. Vo vyladenom organizme sa totiž 
spúšťajú samoliečiace pochody. Nízke tóny upokojujú a pôsobia ako prirodzené anestetikum, vysoké tóny zase 
aktivizujú nervový systém a navracajú organizmus do pôvodnej integrity. 

Ako sa vyrábajú zvony? 
Zvony sa rodia v zlievarňach, no pred ich odlievaním sa musí precízne vypočítať ich tvar, aby vydávali 

požadovaný tón. Následne sa pripraví vnútorná a vonkajšia forma zo špeciálnej zmesi hliny, do ktorej niektorí 
zvonolejári pridávajú pivo pre lepšiu priľnavosť alebo konský trus pre lepšie odvetranie plynov. Obe formy sa 
vypália a po vychladnutí sa medzi ne naleje roztavený kov - väčšinou sa používa bronz, čiže zmes medi a cínu, 
približne v pomere 80:20. Niektorí majstri do zliatiny pridávali aj striebro alebo zlato. Pec je rozpálená na 1 150 
stupňov Celzia, čo predstavuje tavný bod medi a cínu, ktoré sa nachádzajú v zliatine. Potom sa odstránia kovové 
nečistoty a kov sa dva dni ochladzuje. Nakoniec sa zbrúsia hrany zvonu. Celý proces trvá niekoľko týždňov až 
mesiacov. 

Pripravil: Karol Varga Foto: Profimedia (1), Shutterstock (4) 
—- 
Vedeli ste…? 
Veda o zvonoch sa nazýva kampanoiógia. 
Najstaršie dodnes slúžiace zvony na Slovensku majú vyše 700 rokov. 
Zvonenie má viacero fáz - rozbeh, priebeh a záver a rozoznáva sa aj viacero druhov zvonenia. 
Pri úmrtnom zvonení „na hranu" udiera srdce zvonu len na jednu stranu - pomaly a pietne. 
Foto: 
V čínskych zvonoch nebije srdce zvnútra, ale rozoznieva ich drevená klada zvonka 
Najväčším zvonom v histórii bol moskovský Cár Kolokol z roku 1735 - mal priemer šesť metrov a vážil 216 ton 
Zvuk zvonov, činelov alebo tibetských mís má na naše telo blahodarné účinky 
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