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SNEHOVÉ SOCHY
Na legendárnej hore je vybudovan!ch 
nieko"ko informa#n!ch panelov o$obci 
%umiac, Horehroní, ale aj o$Nízkych 
Tatrách. V$t!chto d&och sa v'ak spolu 

so smerovníkmi premenili na bielych 
obrov. Strojcom t!chto nádhern!ch 
snehov!ch útvarov sú siln! vietor, 
námraza a$sneh, ktoré obalia do bielé-

ho obalu v'etko, #o tr#í 
nad terénom.  Prevádz-
kovatelia budovy v'ak 
z$toho takí nad'ení nie 
sú. „Táto námraza má 
stovky kíl a$ je obrov-
skou zá(a)ou pre napí-
nacie laná aj samotnú 
budovu. Ve"mi nebez-
pe#ná bude, ke* za#ne 
opadáva(,“ prezradil  
technik, ktor! sem cho-
dí kontrolova( prístroje 
i$sto)iar.

Na Krá!ovu ho!u zavítali
Nízke Tatry vyzdobila mrazivá  

sne"ní obri!
Autor: iglu    I!   Foto: autor
NÍZKE TATRY - V!Níz-
kych Tatrách je to ako 
v!rozprávke. Biele zasne-
"ené kon#iare, teplota 
pod nulou, modrá oblo-
ha a!slnko. Presne také-
to po#asie panuje v!t$ch-
to d%och na Krá&ovej 
holi vo v$'ke 1!946 m 
n. m. Sneh a!vietor 
premenili tento po-
ves(ami o'&aha-
n$ kopec na #arovné 
miesto a!dokonca vy-
tvorili ve&mi bizarné 
útvary. útvary.

VYH!ADÁVAN" KOPEC 
Poves(ami opraden! kopec patrí k$najpútavej'ím turis-
tick!m cie"om aj v*aka ú)asn!m v!h"adom na v'etky 
svetové strany. Turisti ho nav'tevujú nielen v$lete, ale 
aj v$zime. „Hovorí sa, )e tu nefúka maximálne 5 dní 
v$roku. Ak je to pravda, tak u) do konca roka mu-
sí hore stále fúka(, lebo u) skoro t!)de& je tu 
bezvetrie,“ vraví Michal (48), ktor! si na vrchol 
vy'liapal v$novembri, ale aj teraz. 

Autor: red  I!   Foto: tasr, zoo bratislava

BRATISLAVA/KO%ICE - Zoznámte sa! V ko!ickej i bratislavskej 
zoo sa te!ia z prv"ch tohtoro#n"ch prírastkov. K"m v metro-
pole v"chodu obrovskú rados$ zaprí#inilo narodenie rozto-
milého sam#eka ovce kamerunskej, v hlavnom meste priví-
tali mlá%atko lamy krotkej. Mal" baran#ek roz!íril devä$-
#lenné stádo, ktoré sa skladá zo siedmich samíc a dvoch ba-
ranov. Na svet ho priviedla 10-ro#ná mamina pochádzajúca 
zo Zoo Vy!kov, jeho otcom je !es$ro#n" baran pôvodom z Ma-
%arska. O svojho potomka sa vzorne starajú aj rodi#ia lamy 
krotkej. Mama Nieves sa od syn#eka Lorenza nepohne ani na 
krok a o ich bezpe#ie sa stará hrd" otecko Bogyó. 

Nové prírastky v na#ich zoo

Toto sú prvé mlá$atká  
Narodil sa: 1. januára 
Pôvod: Kamerun
Ak" bude, ke% vyrastie:
D&'ka: 80  - 85 cm
V"!ka: 60 - 70 cm
Hmotnos$: 25 a) 35 kg
D&'ka 'ivota: 12 a)15 rokov 
Potrava: spása trávy, lístie 
a ovocie zo stromov

Narodil sa: 10. januára
Pôvod: Bolívia, Peru
Ak" bude, ke% vyrastie:
D&'ka: 92 - 160 cm
V"!ka: 110 - 150 cm 
Hmotnos$: 130 a) 155 kg
D&'ka 'ivota: 20 rokov
Potrava: spása stredné 
a) dlhé trávy

Sam%ek 
lamy krotkej

Baran%ek ovce 
kamerunskej 

N

Mal" Lorenzo 
sa neodlepí od mamy. 
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Zbor väzenskej a! justi"nej 
strá#e potvrdil, #e momen-
tálne majú 1! 274 odsúde-
n$ch. Kapacita je na%alej 
dosta"ujúca, ke%#e ústav je 
vytvoren$ pr1 433 väz&ov. 
„Antigénové testovanie 
potvrdilo prítomnos! CO-
VID-19 u" 164 odsúden#ch, 
kt o r í  b o l i  i z o l o va n í 
a"umiestnení do karantény. 
Testovanie %alej kontinuál-
ne prebieha,“ uviedla hovor-
ky&a Zboru väzenskej a!jus-
ti"nej strá#e Monika Kacvin-
ská. 

Majú dezinfekciu?
Odsúdení v'ak tvrdia nie"o 
iné. „Testovali nás zatia( len 
jedenkrát. Neviem, "i je to-
to dosta"ujúce a! "i je to 
v!poriadku pri takom mno#-
ste, aké nás tu je. Chodíme 
spolo"ne do jedálne, kde sa 
vlastne vírus objavil, a!od-
tia( to v'etci chytili. Nemá-
me #iadne dezinfek"né pro-
striedky, ktoré by nám ústav 
dal. Musíme si v'etko kupo-
va) a!kto nemá peniaze, ne-
má $ancu na dezinfekciu,“ 
prezradil ! odsúden$ Pe-
ter! (35). Vedenie väznice 
v'ak tvrdí nie"o iné. „Platí, 
#e na základe pokynu riadi-
te(a ústavu sa majú vyko-

náva) dezinfekcie pravidel-
ne. Okrem toho sú pravidel-
ne vy#iarené germicídnym 
#iari"om spolo"né priesto-
ry,“ zdôraznila hovorky&a.

Pozitívne testovaní väzni 
tvrdia, #e starostlivos) 
o!nich je minimálna. „Je to 
tu katastrofálne. Sme síce 
izolovaní, ale nikto sa tu 
o"nás nestará. Raz za de% 
príde lekár, ktor# vám dá 
nie&o na horú&ku. 'iadne 
vitamíny, (iadna pomoc, 
ni&. Jeden odsúden$ ledva 
stál na nohách. Ke% mu le-
kár odmeral teplotu, mal 
36 °C. Ke% si ju v'ak odme-
ral svojím teplomerom, mal 
39 stup&ov,“  prezradil od-
súden$ Jozef (28), ktor$ 
koronavírus prekonal. 

Smr! väz%a
Príbuzní odsúden$ch hovo-
ria, #e sa mali nakazi) v!je-
dálni, kam chodili spolo"ne 
jes). „Odsúdení, ktorí boli 
pozitívne testovaní, resp. 
vykazovali prejav mo#ného 
ochorenia, boli izolovaní 
a!umiestnení do karantény, 
kde im je poskytovaná 
strava. Odsúdení pozitívni, 
resp. s!príznakmi ochorenia 
boli doposia( umiestnení 
na 'tyri karanténne oddie-
ly,“ doplnila Kacvinská. 
V!zariadení u# zaznamena-
li jedno náhle úmrtie, no "i 
ho spôsobil koronavírus, 
ur"í a# pitva. „Potvrdzuje-
me, #e 10. januára 2021 do-
'lo v!poobed&aj'ích hodi-
nách k! náhlemu úmrtiu 
63-ro"ného odsúdeného. 
O!udalosti boli vyrozumení 
príbuzní a príslu'ná zlo#ka 
Policajného zboru, a!dozo-
rov$  prokurátor. Jed-
nozna"ná prí"ina úmrtia 
bude identifi kovaná po vy-
konaní patologicko-anato-
mickej pitvy,“ potvrdila ho-
vorky&a. 

Smr! väz%%%%%%%a
Príbuzní odsúden$ch hovo
SSmr! vääz

Zomrel 
väze! († 63) 
na COVID?

Autor: ver    I!   Foto: tasr, anc
HRN*IAROVCE NAD PARNOU - Situácia s"COVID-19 je mi-
moriadne zlá aj vo väznici v"Hrn&iarovciach nad Parnou 
(okr. Trnava). Z"1"274 odsúden#ch sa nakazilo u( 164 
väz%ov. Odsúdení sa boja, (e tento po&et pôjde rapíd-
ne nahor. Nemajú vraj dezinfek&né prostriedky a"chorí 
tvrdia, (e starostlivos! o"nich je mizivá. Vo väzení na-
vy$e zomrel jeden odsúden# († 63). )i bolo prí&inou je-
ho smrti ochorenie COVID-19, ur&í a( pitva.

V Hrn!iarovciach je nakazen"ch 
164 odsúden"ch

 zima
! v$'ka: 1!946 m n. m.
! tretí najvä"'í kopec Nízkych Tatier
!  pomenovan$ po uhorskom krá(ovi Ma-

tejovi Korvínovi
! na vrchole je vysiela" vysok$ 137,5 m
!  nerastie tam v'ak #iadny strom, ako sa 

spieva v!známej pesni"ke

KRÁ!OVA HO!A

NAJVY""IE POLO#EN$ VYSIELA% 
To, #e ste na tomto vrchu, pochopíte v%aka vysiela"u, ktor$ 
tu stojí u# od roku 1960. Vidie) ho u# z!dia(ky z!viacer$ch sme-
rov, a!tak si tento vrchol ur"ite nepopletiete.  Vysiela odtia( 
5 rozhlasov$ch staníc, 3 televízie a!nieko(ko digitálnych mul-
tiplexov. S!nadmorskou v$'kou 1!946 m n. m. ide o!najvy''ie 
polo#en$ sto#iarov$ vysiela" v!strednej Európe. Socialistická 
budova vysiela"a, ktorú v zime spolu so sto#iarom pokr$va-
jú haldy snehu, slú#i aj ako úto"isko pred vetrom a!ne"asom.  

 v roku 2021!

Ko&ice
Prítomnos! mamy si 

u(íva aj rozko$n# baran&ek.
Za múrmi väznice v Hrn&iarovciach
nad Parnou sa nakazilo u( 164 väz%ov. 
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