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Lucia KOREČKOVÁ, redaktorka:  

"V Košiciach platí tretí stupeň povodňovej aktivity. Vyhlásil ho dnes predpoludním primátor 
Richard RAŠI. Po výdatných dažďoch totiž zaplavilo niekoľko oblastí v mestskej časti Poľov a voda sa 
dostala aj do košického útulku zvierat. V Šaci voda podmočila nevyužívanú budovu. Aktuálne 
v Košiciach zasadá povodňová komisia.  

Bratislava a Praha sú v týchto dňoch ťažko skúšané extrémnymi vrtochmi počasia. Kým podľa 
správ hydrológov česká metropola má to najhoršie za sebou, Dunaj má v Bratislave dosiahnuť 
maximum zajtra. V oboch mestách študuje veľké množstvo študentov aj z východného Slovenska. 
Jeden z nich, Vlado, nám opísal situáciu v Bratislave."  

Vlado, študent v Bratislave:  

"Jednoducho, je veľa ľudí, ktorí sa chodia na to pozerať a je to skôr taká atrakcia, je to zaujímavé, 
Dunaj je vysoko, doteraz tak vysoko nebol. Loďky a botely, ktoré sú popri nábreží sú veľmi vysoko, 
normálne vyzerajú jak budovy, doprava nie je skoro vôbec postihnutá, aspoň v Starom Meste 
a v Bratislave, čo sa týka odľahlých častí, to už neviem, tam je to zrejme trošku iné, viem, že Devín je 
zaplavený a tam sú oveľa väčšie problémy."  

L. KOREČKOVÁ:  

Množstvo vysokoškolákov máme aj v Prahe. Takým je aj Košičan Peľo."  

Peťo, študent v Prahe:  

"No teraz to tu už vyzerá celkom dobre, celých päť dní vlastne boli v kuse zrážky, pršalo a tá 
hladina vlastne stúpala enormne rýchlo. Napriek tomu tá situácia si myslím, že zo strany tých 
bezpečnostných zložiek bola zvládnutá veľmi dobre, povodne či už v centre, alebo v tej časti kde sa 
nachádzam ja, prakticky nenarobili nejaké výraznejšie škody."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Voda však v posledných dňoch významne komplikovala dopravu po stovežatej, a to najmä 
premávku metra, ktoré tvorí gro prepravy cestujúcich."  

Peťo:  

"No a v tých ranných hodinách, špičkových a poobedňajších, tam bol dosť veľký zmätok, bolo to 
nahradené, to metro, tými pozemnými vozidlami električkovej a autobusovej dopravy. A myslím, že tie 
spoje chodili tak v intervaloch jeden a pol minúty. Ale samozrejme, že nie sú zvyknutí, takže ten chaos 
tam bol mierny, ale napriek tomu si myslím, že oni to zvládli celkom dobre."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Podľa najnovších informácií už len zhruba 20 centimetrov chýba, aby hladina Dunaja dosiahla 
v Bratislave výšku 10 metrov. Niektorých obyvateľov Petržalky už pripravujú na evakuáciu.  

A teraz na inú tému. Prejazd cez Jahodnú obmedzia automobilové preteky. Morris Cup Jahodná 
uzavrie podľa predsedu organizačného výboru Petra SCZESCZINU úsek od železničného priecestia 
na Alpinke až po Košickú Belú."  

Peter SCZECZINA, predseda organizačného výboru Morris Cup Jahodná:  

"Tá uzávierka bude v sobotu od 6 hodín 30 do 19. hodiny, to isté v nedeľu."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Cez Jahodnú budú organizátori púšťať iba pravidelné autobusové spoje a v prípade nutnosti 
záchranné zložky. Vodičom odporúčajú obchádzkovú trasu, na ktorú upozorní aj dopravné značenie."  

P. SCZECZINA:  

"Cez Družstevnú, Kysak, osobné vozidlá cez Malú Lodinu okolo priehradného múru sa dostanú na 
most pri Ružíne a stamade už vedia aj do Belej aj ďalej."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Pre nákladnú dopravu odporúčajú organizátori tento víkend cestu z Kysaku na Obišovce, Prešov 
a Margecany.  

Štatistický úrad dnes otvoril dvere verejnosti. Všetky krajské pobočky úradu v rámci dňa 
otvorených dverí prezentujú svoju činnosť. Riaditeľka košickej pobočky Anna JANUSOVÁ."  

Anna JANUSOVÁ, riaditeľka krajskej pobočky Štatistického úradu, Košice:  

"Prezentácie o základných úlohách, ktoré Štatistický úrad zabezpečuje, o prostriedkoch, ktoré na to 



využíva. O legislatíve, niečo zo spôsobu publikovania získaných, spracovaných štatistických 
informácií."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Ak nim patrí aj spracovanie posledného sčítania obyvateľov z roku 2011. Na zaujímavé údaje sme 
sa opýtali Adriany KAŠKOVEJ, krajskej gestorky sčítania obyvateľstva. Vzdelanostná úroveň podľa 
výsledkov sčítania na celom Slovensku stúpla."  

Adriana KAŠKOVÁ, pracovníčka Štatistického úradu, pobočka Košice:  

"Absolútne najviac obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním bolo v okrese Michalovce. Zároveň 
poklesol podiel obyvateľov so vzdelaním najnižšieho stupňa, to znamená základným, učňovským 
a obyvateľov aj teda bez vzdelania."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Sčítanie spred dvoch rokov tiež ukázalo, že spomedzi krajov sú na tom obyvatelia Košického 
najhoršie, čo sa týka počítačových zručností. Za posledných desať rokov vzrástol počet slobodných 
a pochopiteľne klesol podiel ženatých a vydatých."  

A. KAŠKOVÁ:  

"Čo sa týka počtu rozvedených, tak za desať rokov kraj dosiahol prvenstvo v rámci Slovenska. 
Najvýraznejšie vzrástol o 4,7 na 8,7 percent v rámci Slovenska."  

L. KOREČKOVÁ:  

"Z výsledkov sčítania vyplýva, že počet obyvateľov Košického kraja je takmer 800 000. K rómskej 
národnosti sa prihlásilo len niečo vyše 4,5 percenta obyvateľov."  

 


