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zlievača – obsluhu automatizovaného odlievania 
v nepretržitej prevádzke

Náplň práce: obsluha automatického tlakového lisu, orezávanie odliatkov 
na orezávacom lise, obsluha výrobnej linky s CNC opracovaním, obsluha 
tryskacieho zariadenia

ženy na strojové a ručné opracovanie  
a kontrolu odliatkov v nepretržitej prevádzke

Náplň práce: orezávanie odliatkov na orezávacom lise, CNC opracovanie, 
obsluha omieľacieho zariadenia, 100% kontrola, pilovanie
Požadujeme: ukončené stredoškolské vzdelanie (výučný list alebo maturita), 
výhodou je technický smer, vzdelanie a prax v odbore strojárstvo výhodou, 
zodpovednosť, cieľavedomosť, aktívny prístup k práci
Ponúkame: zamestnanie v stabilnej a perspektívnej spoločnosti, možnosť 
odborného rastu, bezplatná doprava do zamestnania, bohatý sociálny program

Žiadosť o prijatie do zamestnania s pripojeným profesným životopisom 
zasielajte na adresu:

Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad
Tel. kontakt: 052 / 7864 224

Nemecko- slovenská spoločnosť
zameraná na výrobu precíznych
         hliníkových odliatkov

hľadá

Október i celý rok 2016 sa nesie 
pre malý kežmarský hotel Hviezdos- 
lav v znamení ocenení. K minu-
lotýždňovému európskemu titulu 
HOST OF THE YEAR, ktorý ude-
ľuje Asociácia historických hotelov 
Európy mu v sobotu pribudlo oce-
nenie Luxury Boutique Hotel 2016 
(country winner), ktorý za neúčasti 
zástupcu hotela Hviezdoslav pre-

Hviezdoslav - malý hotel s veľkým srdcom

Rok 2014 poznačila smutná udalosť. Vtedy nás navždy 
opustila lyžiarska legenda Vlado Krajňák (snímka ČTK). 
Celý svoj život zasvätil lyžovaniu, to sa mu stalo osudné 
na svahu v Bachledovej doline. Na Skalnatej chate sme 
sa rozhodli vzdať mu hold, pripomenúť si jeho životný 
príbeh, úspechy a zážitky, ktoré sme s ním mali možnosť 
zažiť. 

Je pre nás o to vzácnejšie, že pozvanie prijala i jeho 
dcéra Danka Ferulíková a brat Oto. Práve on, vždy usmiata žijúca lyžiar-
ska legenda (91), sa vo svojom úctyhodnom veku pripravuje na nasledu-
júcu lyžiarsku sezónu. 

Srdečne pozývame všetkých na Skalnatú chatu 17. novembra o 11. ho-
dine. Aktuálne informácie: www.skalnatachata.sk.  

Lyžiarske legendy na Skalnatej chate

vzal počas slávnostného galavečera 
na výročnej 10. ceremónii v hoteli 
St. Regis, Doha v Katare prezident 
Asociácie historických hotelov 
Slovenska Dr. Ján Svoboda. Ten v 
Katare zastupoval hotel Elizabeth 
(ocenený ako region winner v ka-
tegórii Luxury Romantic Hotel). 

Hviezdoslav potvrdil, že i sloven-
ské hotely v kvalite služieb dosahu-

jú svetovú úroveň a môžu konku-
rovať svetovej špičke, keď počtom 
hlasov predstihol i také hotely ako 
sú 5-hviezdový London Hilton 
Park Lane, či Nassima Royal Hotel 
v Dubaji. 

Celkovým víťazom sa stal dubaj-
ský Armani Hotel. 

„Nesmierne si vážime ocenenie 
World Luxury Hotel Award, ďaku-
jeme našim priaznivcom z celého 
sveta a ďakujeme pracovníkom ho-
tela, ktorí si svojim prístupom zís-
kali sympatie hlasujúcich. Je to pre 
nás veľká zodpovednosť a výzva do 
budúcnosti. Veríme, že vysoký štan-
dard služieb, ktoré hotel poskytuje, 
nielen udržíme, ale budeme i naďa-
lej zvyšovať a pritom si zachováme 
naše motto“ MALÝ HOTEL S VEĽ-
KÝM SRDCOM“, povedala Mgr. 
Sylvia Holopová, riaditeľka Bou-
tique hotela Hviezdoslav.

Inštitút pre ekonomické a sociál- 
ne reformy (INEKO) predstavil výs- 
ledky hodnotenia slovenských ne-
mocníc. Ocenenia Nemocnica roka 
2016 udeľoval v dvoch kategóriách 
-  štátne univerzitné a fakultné ne-
mocnice a všeobecné nemocnice. 

Nemocnice boli hodnotené 
v oblasti spokojnosti pacientov, 
kvalite poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, hospodárení a v 
transparentnosti.

Štyri nemocnice z nášho regiónu 
sa ocitli v prvej desiatke najlepších 
všeobecných nemocníc na Sloven-
sku. Prvá priečka v celoslovenskom 
hodnotení patrí Ľubovnianskej ne-
mocnici, neziskovej organizácii, ako 
tretia najlepšia bola hodnotená Ne-
mocnica Poprad, a. s., siedme naj-
lepšie výsledky patria Všeobecnej 
nemocnici s poliklinikou Levoča,  
a. s. a prvú desiatku uzatvára Ne-
mocnica Dr. Vojtecha Alexandra  
v Kežmarku, nezisková organizácia. 

Naše nemocnice
v prvej desiatke

Tamásom Mezőffym, 
európskym majstrom floristom

Je aktuálnym majstrom Eu-
rópy vo floristike a svoje ume-
nie predviedol aj nedávno na 
majstrovstvách Slovenska Vic-
toria Regia 2016. Už v detstve 
nadviazal priam mysteriózny 
kontakt so svetom rastlín a už 
ako 15-ročný sa zúčastnil prvej 
floristickej súťaže. Nikdy ne-
končiaca inšpirácia, ktorú čerpá  
z prírody, v kombinácii so za-
nietením a odbornými zručnos-
ťami, z neho spravila úspešného, po 
celom svete známeho floristu. 

T. Mezőffy vyrástol pri Balato-
ne a už ako dieťa trávil veľa času 
v prírode, vďaka čomu  spoznával 
rastliny v ich prirodzenom prostre-
dí, všímal si, kedy sú dané druhy 
najkrajšie, ich farby najvýraznej-
šie, ako sa postupom času menia 
ich tvary. Naučil sa s rešpektom 
pracovať s výnimočnými formami, 
farbami a materiálmi, ktoré ponú-
ka lúka, les či okolie jazera. „Moji- 
mi najobľúbenejšími kvetinami sú 
také,  ktoré sa niečím líšia, vynikajú 
nad ostatnými.  Mám rád jedinečné,  
robustné tropické rastliny rovnako, 
ako krehké lúčne kvietky. Napríklad 
popínavé ľalie, fakľovku aloovitú 
tzv. Kleopatrinu ihlu, krasuľku či 

kraspédiu guľovitú.“
Maďari sú podľa T. Mezőffyho 

vo všeobecnosti oddaní, vytrvalí a 
usilovní ľudia. A pre kvetinárov to 
platí zvlášť. Za posledné desaťročia 
sa výrazne zlepšila úroveň ich teo-
retického i praktického vzdelávania 
v odboroch  floristika a záhradníct- 
vo. Študenti sa dnes učia vo veľmi 
dobre vybavených učebniach. Zná-
mi maďarskí floristi sú pre svoje 
remeslo veľmi zapálení a investujú 
veľa energie do toho, aby túto krás-
nu profesiu podporili. Aj vďaka ich 
entuziazmu sa v Maďarsku orga-
nizuje množstvo profesionálnych 
súťaží s už viac ako tridsaťročnou 
tradíciou pre mládež i dospelých 
profesionálov. Študenti si tak pravi-
delne môžu merať sily medzi sebou 

a kým sa stanú certifikovanými 
profesionálmi, majú už množ-
stvo skúseností. 

„Veľmi rád cestujem a som 
otvorený novým kultúram, 
gastronómii a aj f loristike. 
Majstrovský titul pritiahol na 
mňa obrovskú pozornosť me-
dzinárodných profesionálov a 
neustále dostávam pozvania z 
Európy i celého sveta. Našťastie, 
každá krajina má svoj unikát-

ny, typický floristický štýl, ktorý je 
jasne vidieť  aj na medzinárodných 
súťažiach.“ 

A ako sa na súťaže pripravuje? 
„Keď si pozriem obsah výzvy, prip- 
ravím si prvotný plán, čo budem ro-
biť, vrátane malých detailov.  Dám 
to na papier, pretože to mi veľmi 
pomáha správne sa zorientovať  v 
proporciách. Ďalším krokom je vy-
tvoriť si hlavnú štruktúru a stanoviť 
základy. Dôležitá je zároveň aj fáza 
obstarania materiálov, pretože všet-
ko musí byť zhromaždené na mieste, 
kde sa skúša. Keď už mám všetko po 
ruke, môžem začať s realizáciou. Aj 
v tejto fáze sa plánovaná skladba 
niekedy ešte mení, rovnako ako far-
by, ktoré finalizujem až nakoniec.“ 

 Pokračovanie na 12. strane

Nečakaná, ale o to vzácejšia návš- 
teva pani Heidi Máriássy (na sním-
ke), vdovy po nebohom grófovi Pál 
Máriássymu zo Stockholmu, nav- 
štívila Batizovce 8. júla. 

Po slávnostnom prijatí v zasa-
dacej miestnosti OcÚ, odovzdaní 
kytice a propagačného materiálu 
sa pani Heidi podpísala do pamät-
nej knihy obce. Jej návšteva pok- 
račovala prehliadkou Sály rodiny 
Máriássy v kaštieli, kde bola inš- 
talovaná výstava s informačný-
mi panelmi o tomto významnom 
šľachtickom rode Spiša. Navštívi-
li sme aj tunajší rímsko-katolícky 
kostol, kde v súčasnosti prebie-
hajú reštaurátorské práce hlav-
ného oltára. Našou poslednou 

zastávkou bol miestny cintorín, 
kde sme sa zastavili pred kryptou 
rodiny Máriássy, na ktorej bola  
v roku 2014 odhalená pamätná ta-
buľa zakladateľom obce. 

Jej osobným prianím bolo aj 
uctiť si pamiatku položením kve-
tov a modlitbou vďaky na hrob ev.  
a. v. farára pána Ondreja Šimeka, 
ktorého si veľmi vážila a s ktorým 
rodinu Máriássy spájalo dlhoročné 
priateľstvo.

Pani Heidi v kronike kaštieľa 
pre nás zanechala odkaz, v ktorom 
okrem iného obyvateľom Batizoviec 
srdečne poďakovala, a ako napísala, 
túto milú spomienku si so sebou 
odnesie do Stockholmu. 

 Vladimír Andráš

Vzácna návšteva pod Tatrami
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Hoci našu skutočnosť ešte 
v  plnom rozsahu nemode-
lujú počítače, našu realitu 
vo veľkej miere simulujú cez 
počítače, internet a médiá 
buď idioti alebo naničhodní 
politici, ktorí už dávno stra-
tili reálny obraz o svete. Celé 
svoje bytie podriadili moci  
a hromadeniu peňazí za kaž-
dú cenu, aj za cenu zničenia 
ľudstva. Tí najmocnejší nás 
nútia žiť vo virtuálnom sve-
te stokrát opakovanou lžou, 
neustálymi klamstvami, ko-
rumpovaním každého a všet-
kých, rozkrádaním, ožob-
račovaním národov, vyt- 
váraním imaginárnych nep- 
riateľov, vyvolávaním nená-
visti a vojnových konfliktov 
na všetkých kontinentoch. 

Z tohto chaosu opäť pro-
fitujú najbohatší, zbrojárske 
a farmaceutické firmy, nad-
národné spoločnosti všet-
kých druhov a nimi skorum-
povaní politici, ktorí pomá-
hajú  najvyspelejším štátom 
vykrádať nerastné a prírodné 
bohatstvo zotročených, kolo-
nizovaných krajín a na svoje 
ciele zneužívajú celý svet. 
Hrajú sa na akýchsi oslo-

boditeľov, ktorí nám, úbo-
žiakom, pod rúškom ľuds- 
kých práv a slobody zoberú 
majetok, vydrancujú všetko,  
z čoho krajina mohla profi-
tovať a rozvíjať sa, likvidujúc 
domáce firmy, vyvážajúc zis-
ky do svojich krajín. A všet-
ko im je málo. Ako vidieť na 
migračnej kríze, nakoniec 
zlikvidujú aj naše kultúrne 
dedičstvo a nás samotných. 

Kam sme sa to dostali, keď 
si prosperujúce štáty mu-
sia požičiavať na základné 
fungovanie vlastných krajín 
a sú zadlžené tak, že každú 
chvíľu môžu zbankrotovať? 
Sú to ešte vôbec plnohod-
notné štáty, keď celú svoju 
existenciu podriaďujú pár 
šialeným jednotlivcom? Nie-
len domácim, ale cudzím, na 
úkor vlastných občanov, kto-
rí týchto šialencov síce nevo-
lili, ale tí si prisvojili právo 
rozhodovať aj o  nich. Kam 
sme sa to dostali, keď rotač-
ky, tlačiace peniaze nekryté 

žiadnou hodnotou ani prá-
cou, chŕlia mesiac čo mesiac 
miliardy virtuálnych dolárov 
a  eur a  tie dávajú bankám, 
ktoré kontrolujú rovnakí na-
ničhodníci? Takéto peniaze 
majú iba hodnotu obrázkov 
na nich vytlačených. Banky 
ich s  nehoráznymi úrokmi 
požičiavajú štátom, firmám, 
občanom a všetci sa zadĺžujú 
tak, že nikdy nebudú schopní 
tieto virtuálne peniaze vrátiť, 
ani keby žili a tvrdo pracova-
li stovky rokov. Bankám títo 
dlžníci nevracajú virtuálne 
papieriky, ale skutočné, ťažko 
zarobené peniaze. Vďaka dl-
hom nútia títo gauneri kolo-
nizované štáty plniť nezmy-
selné podmienky, ktoré ich 
ešte viac zadlžujú a stávajú sa  
z nich banánové republiky  
a občania ich vazalmi. Keď je 
situácia neúnosná, bankári 
vyrobia krízu, ktorú musia 
zaplatiť obyčajní ľudia za cenu 
zvyšovania daní, znižovania 
miezd, sociálnych istôt a nie 

tí, ktorí to spôsobili. Zničili   
a rozkradli všetko, čo fun-
govalo a vďaka svojmu bo-
hatstvu si bez zábran kupujú 
mlčanie a beztrestnosť, vydá-
vajúc tieto lotrovstvá za poli-
tickú korektnosť a vymyslené 
ekonomické kategórie. Nimi 
ovládané, takto skorumpova-
né média ich v tom podporu-
jú a všetkých, ktorí sa odvážia 
povedať pravdu, vyhlásia za 
nenormálnych alebo konš- 
pirátorov. Podľa ich scenára, 
dávno odtrhnutého od reali-
ty, vraj to je normálne - veď 
chceme napredovať! A my to 
potichu tolerujeme, lebo naj-
vyspelejšie štáty sa rozhodli, 
že ich životná úroveň klesnúť 
nemôže a tak, ako už po stá-
ročia, vysávajú ďalšie a ďalšie 
kolónie. Z  relatívne ekono-
micky sebestačných štátov 
vyrobili rozbombardované 
banánové republiky a z ľudí 
nesvojprávnych chudákov. 

Vezmime si len to neustále 
zdôrazňovanie potreby hos-

Žijeme vo virtuálnej realite
podárskeho rastu. Pýtam sa, 
pre koho je vlastne potreb-
ný neustály hospodársky 
rast, keď sa na svete z  roka 
na rok viac a viac prehlbuje 
chudoba,  miliardy ľudí ne-
majú kde pracovať,  čo jesť, 
o  dôstojnom živote neho-
voriac? Komu alebo čomu 
vlastne slúži takýto hospo-
dársky rast, z  ktorého pro-
fituje len zopár šialencov 
bez akejkoľvek morálky, ale  
s hromadou virtuálnych pe-
ňazí? Je normálne, aby sme 
zvyšovali hospodársky rast 
za cenu nadvýroby, ktorú 
vyhadzujeme do kontajne-
rov a výrobkov, do ktorých 
vkladáme „kazítka“, aby sa 
už o  dva roky musel vyro-
biť a kúpiť nový výrobok? 
Alebo je normálne, aby sme 
zeleninu pestovali na vode, 
obohatenej čistou chémiou 
a  polia zasypávali tonami 
chémie, len aby ktosi do-
siahol ešte vyšší zisk? Aby 
sme jedli geneticky modi-
fikované potraviny, hospo-
dárske zvieratá napchávali 
kilami antibiotík, ktoré nás- 
ledne poškodzujú zdravie 
zvierat i ľudí a naháňajú ešte 

väčšie zisky farmaceutickým 
firmám? Načo potom hovo-
ríme o  ochrane životného 
prostredia, keď robíme všet-
ko preto, aby sme v záujme 
hospodárskeho rastu čo naj-
rýchlejšie vydrancovali všet-
ky zdroje nerastných surovín 
na svete a chémiou otrávili 
celú Zem? Keď sa teda ohá-
ňame hospodárskym ras-
tom, čo keby sa už konečne 
aj výnosy z neho začali roz-
deľovať spravodlivejšie?

Najmocnejší a najbohatší,  
a nimi režírovaná globali-
zácia, vedúca k ešte väčším 
ziskom, nám deň čo deň 
vymývajú mozgy a presvied-
čajú nás, že takýto život je 
skutočný. Nie, nie je sku-
točný, je virtuálny. Všetko 
čo vidíme, všetko čo cítime 
nie je pravda? Pravda je to, 
čo celému svetu títo nanič-
hodníci a ich poskokovia, 
ktorí za pár drobných za-
predávajú vlastné národy, 
nahovárajú a  vydávajú za 
pravdu? A  my sme sa ich 
chorému mysleniu pris- 
pôsobili. Chováme sa ako 
absolútni hlupáci a dovolíme 
im to.   Ľudmila Rešovská

Mestská knižnica vo Svi-
te usporiadala 19. októbra  
v dome kultúry stretnutie  
s  Františkom Bardym, dlho-
ročným kronikárom, regio-
nálnym historikom a auto-
rom a spoluautorom viace-
rých publikácií o Liptovskej 
Tepličke. dlhoročným kroni-
károm, regionálnym histo-
rikom a autorom a spoluau-
torom viacerých publikácií  
o Liptovskej Tepličke. V cent- 
re záujmu bola kniha skutoč-
ných i vybájených príbehov 
Spod Kráľovej hole, ktorú 
František  Bardy napísal a vy-
dal minulého roku. 

Žiaci zo VI. B, VI. C, V. A  
a V. B základných škôl Ko-
menského a Mierová sa po-

čas besedy dozvedeli nielen 
o tom, ako kniha povestí  
a historiek Spod Kráľovej hole 
vznikala, ale aj to, čo všetko  
a koľko materiálov musí au-
tor, ak pri písaní vychádza  
z faktov a života ľudí na de-
dine, zozbierať.  Ako pove-
dal, jednotlivé príbehy začali 
vznikať v školských laviciach 
tepličskej školy, keď ako 
učiteľ zadal svojim žiakom 
úlohu pýtať sa starých mám  
a otcov na príbehy, ktoré sa  
v ich rodine zachovali a ktoré 
im rozprávali. Až po dlhých 
rokoch sa k týmto päť, desať 
či dvadsaťriadkovým správič-
kám vrátil a práve tie boli zá-
kladom jeho knihy. František 
Bardy začínal ako učiteľ práve 

v ZŠ Komenského vo Svite  
a deťom okrem iných publi-
kácií, ktorých je autorom, pri-
niesol i fotografie žiakov, kto-
rých vtedy učil a na ktorých 
tí súčasní žiaci svojich starých 
rodičov ani nespoznali. Ako 
povedal, jednou z jeho bý-
valých žiačok bola i Ľudmila 
Šifrová, dnes Rešovská, ktorá 
ako šéfredaktorka Podtatran-
ského kuriéra knihu Spod 
Kráľovej hole vydala. Deťom 
priblížila, akou cestou musí 
rukopis autora od napísania, 
až kým sa kniha dostane na 
pulty kníhkupectiev, prejsť.  
Nezabudla pripomenúť, že 
ďalším prínosom tejto jedi-
nečnej knihy, ktorá zazna-
menáva spätosť života našich 

predkov s prekrásnou príro-
dou pod Kráľovou hoľou, sú 
aj originálne ilustrácie nášho 
umelca Františka Žoldáka. 
„Nebyť pána učiteľa Fran-
tiška Bardyho, tieto povesti  
a historky by časom upad-
li do zabudnutia, čo by bola 
nenahraditeľná škoda. Ich 
napísaním sa zachovala dôle-
žitá súčasť nášho kultúrneho 
dedičstva,“ povedala na záver  
a prezradila, že František Bar-
dy je aj autorom stoviek bás-
ní, ktoré snáď v budúcnosti 
uvidíme aj v knižnej podobe. 

Knihu Františka Bardyho 
Spod Kráľovej hole si môžete 
kúpiť v regionálnych kníhku-
pectvách, ale i cez internet. 
 (red)

Beseda žiakov s Františkom Bardym

Koncom októbra podpísal 
primátor mesta Svit Miros- 
lav Škvarek, počas osláv 89. 
výročia vzniku prvej ČSR 
v Partizánskom, Zmluvu o 
partnerstve a spolupráci me-
dzi mestom Svit a mestom 
Partizánske. 

Zmluva o partnerstve nad-
väzuje na historické väzby,  
vyplývajúce z budovania 
oboch miest  v tridsiatych 
rokoch minulého storočia. 
Cieľom je upevniť odkaz ži-
votnej filozofie Tomáša Baťu 
a zakladateľa mesta Svit Jána 
Antonína Baťu. Mesto Svit 
je od minulého roka členom 
Česko-Slovenskej Baťovej 
spoločnosti, ktorá upevňuje 
a rozvíja vzájomnú spolu-
prácu samospráv, záujmo-
vých združení i občanov Slo-
venskej a Českej republiky. 
Členmi tejto spoločnosti sú 
okrem Partizánskeho a Svi-
tu aj mestá Otrokovice, Zlín, 
Valašské Meziříčí, Benešov, 
Napajedlá, obec Bošany, Na-
dácia Tomáša Baťu v Zlíne, 
Kluby absolventov Baťovej 
školy práce v Zlíne, Partizán-
skom a Svite.

Baťove mestá 
spolupracujú

Na slávnostnom zasadnu-
tí Mestského zastupiteľstva 
v Poprade 28. októbra odo-
vzdali ceny výnimočným 
osobnostiam, ktoré sa svojou 
prácou a životom výrazným 
spôsobom podieľali a podie-
ľajú na hospodárskom a kul- 
túrnom rozvoji mesta a kto-
rých vynikajúce výsledky pris- 
peli k jeho propagácii doma  
i v zahraničí.

Cenu mesta Poprad za rok 
2016 udelili Ing. Jánovi Tká-
čovi, Dr.Sc za využitie nano-
technológií pri konštrukcii 
rôznych zariadení, aplikova-
teľných v oblasti glykomiky  
a diagnostiky rozličných 
ochorení, vrátane rakoviny 
prostaty. Ceny primátora 
mesta Poprad za rok 2016 si 
prevzali onkológ MUDr. Ju-
raj Beniak, Ing. Jozef Husár 
– in memoriam a Alexander 
Comisso st. za dlhodobý roz-
voj športu.

Ocenili osobnosti

Zimnú sezónu vo Vyso-
kých Tatrách oficiálne otvoria 
25. novembra na Hrebienku. 
Už po štvrtýkrát budú môcť 
návštevníci obdivovať pom-
pézny Tatranský ľadový dóm. 
Ľadová bazilika bude krás-
nou atrakciou Tatier počas 
tohtoročnej zimnej sezóny  
a jej nosnou témou bude spiš-
ská gotika. Prácu 15 sochárov 
a pomocníkov bude usmer-
ňovať opäť Adam Bakoš zo 
Spišskej Novej Vsi a k dis-
pozícii budú mať 90 ton ľadu  
v 720 ľadových blokoch. 

V minulej sezóne bol Tat-
ranský dóm otvorený až 137 
dní, navštívilo ho 218 tisíc 
návštevníkov a konalo sa tu 
až päť svadieb.

Ľadový dom 
na Hrebienku

SPRÁVY Z REGIÓNU

Primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko v uplynulých 
dňoch prijal v obradnej sieni 
mestského úradu Jozefa Kre-
dátusa s manželkou, ktorý sa 
do Popradu vrátil po dlhých 
rokoch. Pred štyridsiati-
mi rokmi odišiel z Popradu 
kvôli obrovskému tlaku, keď 
normalizátori z neho urobili 
„pravicového“ oportunistu, 
pretože v roku 1968 viedol 
Slobodný vysielač – severo-
východné Slovensko, vysielač 
Tatry. Dnes už 81-ročného  
J. Kredeatusa poznajú najmä 
starší Popradčania. Bol riadi-
teľom Okresného osvetové-
ho domu i riaditeľom Domu 
kultúry v Poprade, spolu-
zakladateľom obnoveného 
Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Poprade, zaslúžil 
sa o uskutočnenie Národné-
ho výstupu na Kriváň a zak- 
ladal mnohé kultúrne tradí-
cie v tomto regióne.

Po odchode z Popradu pô-
sobil v Humennom, učil na 
Prešovskej univerzite a 10 ro-
kov žije v Kežmarku.

Prijatie na radnici

Prvý preklad Biblie do slovenčiny 
napísal náš rodák z blízkych Machalo-
viec Romuald Hadbavný, kamaldulský 
mních z Červerného kláštora. Jediný 
zachovalý exemplár je napísaný na 

ručne vyrobenom papieri z papierne 
v Poprade a papierne vo Veľkej. Pa-
radoxne, prvý preklad Biblie do slo-
venčiny vydali v Nemeckej republike 
a jeden takýto exemplár je vystavený  

v Podtatranskej knižnici v Poprade. 
Daroval jej ho mecenáš Pavol Ovšon-
ka. Bude jedného dňa popradská kniž-
nica niesť meno prekladateľa Romual-
da Hadbavného?  (pvč)
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Otázka cenovo dostup-
ného bývania je naliehavá  
a mnoho ľudí by uvítalo, aby 
bola riešená, a to rýchlo...

Je to prirodzené. Bývanie 
potrebuje každý, kto nechce 
byť bezdomovcom. Treba 
však povedať, že na Sloven-
sku je spravidla riešenie bý-
vania dlhodobou záležitos-
ťou. Je našou prirodzenos-
ťou, že sa neradi sťahujeme, 
chceme stabilitu a naše fi-
nančné možnosti sú také, aké 
sú, pričom ceny stavebných 
materiálov sú na úrovni „vys- 
pelých“ eknomík. Stavebné 
firmy a developeri chcú, česť 
výnimkám, tiež svoje sústo. 

V prípade nájmu sa preja-
vuje na jednej strane snaha 
nájomcov „vyťažiť“ z nájom-
níka čo najviac a na druhej 
strane neraz nezodpoved-
nosť nájomníkov.

Čo sa s tým dá robiť?  
A hlavne rýchlo...

Postaviť veľa bytov, ktoré 
budú cenovo dostupné. Aj 
na odkúpenie, aj na prená-
jom. Uspokojí sa podstatná 
časť dopytu a nájmy prázd-

Potrebujeme cenovo dostupné bývanie
To je prirodzená požiadavka bežného človeka. Obzvlášť 

sa týka ľudí, ktorí si zakladajú domácnosť, alebo riešia 
ťažkú životnú situáciu – stratu manžela či manželky, roz-
pad rodiny, nezamestnanosť... O tom, aká je úloha obce 
či mesta pri riešení tejto požiadavky a čo podniká Poprad  
v otázke bývania, hovoríme s Pavlom Gašperom, zástupcom 
primátora mesta Poprad.

nych bytov a domov by mali 
klesnúť.

Neprotirečí si to s tým, čo 
ste povedali skôr?

Áno. A veľmi. Preto je 
riešenie otázky cenovo pri-
jateľného bývania také prob-
lematické. Riešenie výšky 
zárobkov a daní či odvodov 
je na parlamente. Vytvorenie 
vhodného finančného pro-
duktu je na bankách. Navy-
še, u nás má veľa ľudí – ako 
by som to vhodne povedal 
... „priveľké očakávania“, čo 
sa týka rýchlosti a veľkosti 
svojho príjmu. Majitelia po-
zemkov, developeri, staveb-
né firmy, banky, nájomcovia, 
ľudia predávajúci svoj byt, 
či dom. Vyzerá to, ako by to 
bola naša národná črta.

Takže aj vaša?
K tomu by sa radšej mohli 

vyjadriť tí, čo ma dobre 
poznajú...

Spomenuli ste parla-
ment, banky, podnikateľské 
subjekty, ľudí. A čo samo-
správa obce či mesta?

Tá má svoje úlohy stano-
vené v zákone o obecnom 

zriadení. Zabezpečovanie 
bývania tam je len v prípade 
náhlej núdze.

Takže ako predstaviteľ 
mesta sa z toho „vyzúvate“?

Čo som uviedol, je len 
chladný pohľad zákona.  
V prvom rade som člove-
kom. Tiež som kedysi riešil 
otázku bývania svojej rodiny 
a teraz sa s ňou boria moje 
deti, takže mi táto oblasť vô-
bec nie je ľahostajná.

Teda ako môže samosprá- 
va pomôcť?

Samospráva vytvára, alebo 
aspoň ovplyvňuje podmien-
ky, v ktorých ľudia žijú. Pri 
bývaní je to územný plán, 
výstavba nájomných či štar-
tovacích bytov a čoraz čas-
tejšie sa začínajú využívať 
pozemkové úpravy. Podľa 
možností obce či mesta to 
môže byť aj výstavba infra- 
štruktúry – najmä komuni-
kácií a sietí (cesty, chodníky, 
verejné osvetlenie, hlavné 
rozvody kanalizácie, vody, 
elektriny, plynu).

A konkrétne Poprad?
Rokujeme s investormi, 

ktorí stavajú, alebo plánujú 
stavať bytové domy. Tým sa 
má najmä predísť kompliká-
ciám pri budúcom užívaní 
územia. Myslím na dostatoč-
nú kapacitu ciest, chodníkov, 
parkovísk a ďalších obsluž-
ných plôch.

Finalizuje sa výrazná zme-
na a doplnok územného plá-
nu, otvárajú sa nové plochy 
pre výstavbu domov a bytov, 
budú nasledovať územné 
plány niektorých zón, aby sa 
vhodne využil priestor.

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo na svojom augus-
tovom zasadnutí prenájom 
mestských pozemkov za 
účelom výstavby bytoviek a 
tiež ...

... tie byty a domy budú 
zase len pre tých bohatších?

Mrzí ma, že takéto vyjad-
renia sa, žiaľ, aj s vulgariz-
mami, vyskytujú na sociál-
nych sieťach na internete. 
Dom si každý postaví taký, 
na aký má. Samozrejme, pot- 
rebuje na to pozemok a to 
samospráva nemôže riešiť 
vôbec. V Poprade tým me-
nej, lebo mesto nemá vlastné 
pozemky, vhodné na výstav-
bu rodinných domov. Čo sa 
týka bytoviek v lokalite Nový 
Poprad, resp. JUH IV, tie by 
mali spĺňať podmienky na 
príspevok zo štátneho fondu 
rozvoja bývania, čo zname-
ná, že budú určené najmä 
pre bežných ľudí.

Prepáčte. Mohli by ste 
ešte dopovedať predchá-
dzajúcu myšlienku?

Zastupiteľstvo odsúhlasi-
lo začatie prípravných prác 
pre jednoduché pozemko-
vé úpravy. Tie by mali ma-
jiteľom pozemkov a záu- 
jemcom o kúpu staveb-
ných pozemkov podstatne 
zjednodušiť komplikované 
vlastnícke vzťahy. Tiež by 
mali v súlade s územným 
plánom zóny vyriešiť otáz-
ku vysporiadania pozemkov 
pre cesty, chodníky, pásy pre 

siete a plochy pre verejnosť. 
Takže záujmy verejnosti 
bude zastávať mesto.

Čo sa má konkrétne 
udiať?

Kvalifikované firmy, s op- 
rávnením na vykonávanie 
pozemkových úprav, oslovia 
vlastníkov pozemkov, ktoré 
sú určené na výstavbu ro-
dinných domov. Predstavia 
im zámery mesta a pokúsia 
sa získať ich predbežný sú-
hlas na zmenu terajších hra-
níc pozemkov tak, aby nové 
hranice pozemkov boli zá-
roveň hranicami stavebných 
parciel a parciel určených 
pre verejné priestranstvá. 
V lokalitách, kde sa získa 
súhlas zákonom stanovenej 
väčšiny vlastníkov pôdy, sa 
potom môže začať projekt 
jednoduchých pozemko-
vých úprav.

Bude sa aj vyvlastňovať?
To určite nie. Jednoduché 

pozemkové úpravy sa reali-
zujú na báze dobrovoľnosti 
a sú presne regulované záko-
nom. Celý proces je riadený 
pozemkovým úradom. Ta-
kéto projekty sa už urobili vo 
viacerých obciach k spokoj-
nosti vlastníkov pozemkov 
aj obce. Všetko však bude 
závisieť na vôli majiteľov 
pozemkov.

Kedy a kde by sa mali jed-
noduché pozemkové úpra-
vy realizovať?

Predbežný prieskum záuj- 
mu by sme radi začali už  
v priebehu októbra a mal 
by sa vykonať behom nie-
koľkých mesiacov. Tam, kde 
majitelia dostatočnej rozlo-
hy územia vyjadria ocho-
tu prejsť na náklady mesta 
týmito úpravami v súlade 
s potrebami mesta, vytýčia 
sa hranice projektu a mesto 
podá žiadosť na pozemkový 
úrad. Ak pôjde všetko dobre, 
tak vo vytýčenej oblasti by sa 
mohli tieto úpravy udiať do 
dvoch rokov. To je najrých-
lejšie, ako to dovoľujú záko-
nom stanovené postupy.

Ďakujeme za rozhovor.

Predstavovanie zámerov mesta občanom Popradu.

Pred realizáciou jednoduchých pozemko-   
vých úprav.

Po realizácii jednoduchých pozemkových 
úprav.

tel.: +421 – 52 – 776 93 16, 776 93 14
mobil office: +421 – 903 900 902
fax: +421 - 52 - 776 93 14 info@interier-tatry.sk, office@interier-tatry.sk
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Čo je vlastne úlohou 
ECCG? 

Je to poradná skupina, 
hlavný nástroj komisie, prost- 
redníctvom ktorého konzul-
tuje problematiku spotrebi-
teľskej ochrany s národnými a 
európskymi spotrebiteľskými 
organizáciami. Diskutujeme   
o problémoch spotrebite-
ľov, ktoré sú v jednotlivých 
krajinách veľmi rôzne, ale-
bo, paradoxne, v niektorých 
oblastiach navlas rovnaké.  
A zároveň na Slovensku os-
tatné spotrebiteľské orga-
nizácie informujem spätne  
o plánoch a aktivitách ko-
misie a jednotlivých riadi-
teľstiev. Som v tejto skupi-
ne druhé volebné obdobie  
a všímam si, že obraz, ktorý  
o Bruseli vytvárajú naši 
politici, ale i ich úradní-
ci, veľmi často nezodpo-
vedá skutočnosti. Veľmi 
si obľúbili taktiku, že čo je 
ľudu nepríjemné, ide z Bru- 
selu, a z čoho sa dajú vysekať 
body, je rozhodnutie národ-
nej vlády. Často sa stretáva-
me aj s prekrúcaním faktov. 
Napríklad u nás sa médiá 
chytia tvrdenia, že EÚ ide 
zakázať rýchlovarné konvice  
a ľudia lamentujú, čo za hlú-
posť to ten Brusel zasa vy-
myslel. No už nik nevysvetlí 
verejnosti pozitíva, ktoré ko-
misiu k takému rozhodnutiu 
viedli. 

Ako je na tom Slovensko 
v porovnaní s ostatnými 
krajinami?

Európske smernice sme 
„nútení“ transponovať do 
našej legislatívy. Za oblasť 
ochrany spotrebiteľov mô-
žem povedať, že je to pre slo-
venských spotrebiteľov veľmi 
dobré, pretože inak je pre 
našich tvorcov politík ochra-
na spotrebiteľov neznámym 
pojmom. Teda vďaka smer-
niciam sú legislatívne spotre-
bitelia oveľa lepšie chránení. 
Aj tu však existujú paradoxy. 
Napríklad, kým ostatné kraji-

Slovenskí spotrebitelia sú lepšie chránení vďaka EÚ
Popradčanka Petra Čakovská zo Spoločnosti ochra-

ny spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad bude aj nasledujúce tri 
roky zastupovať Slovensko v Európskej poradnej skupi-
ne spotrebiteľov (ECCG). Európska komisia si ju vybrala 
z troch Ministerstvom hospodárstva SR nominovaných 
kandidátov.  

ny, aj napríklad Česká repub-
lika, si smernicu o nekalých 
obchodných podmienkach 
vyložila tak, že podomový 
predaj sa v prípade uzatvá-
rania zmlúv na dodávku 
elektriny a plynu považuje za 
nekalú obchodnú praktiku, u 
nás sa táto „metóda“ stále teší 
veľkej obľube dodávateľov 
energií. Čiže smernicu sme 
implementovali nedostatoč-
ne.  Našťastie príde z kuchyne 
EK na jeseň tretí ekonomický 
balíček, vďaka ktorému by už 
nemalo byť možné zmluvy 
uzatvárať podomovým pre-
dajom a zmiznú i sankcie za 
predčasný prechod k inému 
dodávateľovi. Sú však aj ob-
lasti, kde zbytočne, nad rámec 
európskej legislatívy, tlačíme 
na pílu. A pozitívny výsledok 
pre spotrebiteľov je otázny. 

Posledné regulácie výšky 
úrokov pre nebankové subjek-
ty spustili veľkú polemiku. V 
praxi veľmi pozorne sleduje-
me, aký vplyv má na správanie 
spotrebiteľov, ktorí si potrebu-
jú požičať pár sto eur. 

V prípade veľkej časti ľudí 
hrozí riziko, že ak im nepoži-
čajú licencované spoločnosti, 
skončia na čiernom trhu ale-
bo u poskytovateľov úverov, 
ktorí fungujú modelom peer-
-to-peer, teda že si kvázi ľudia 
požičiavajú medzi sebou. Ten-
to „biznis“ je zatiaľ neregulo-
vaný a rovnako ako v prípade 
čierneho trhu nemáme veľa 
legislatívnych možností, ako 
spotrebiteľom pomôcť. 

Ak sa však vrátim k vašej 
otázke, legislatívne sme na 
tom porovnateľne s ostatný-
mi krajinami EÚ. Čo sa však 
praktickej vymožiteľnosti 
práva týka, patríme k naj-
horším. Naše súdy sú tretie 
najpomalšie z bývalej dvad-
saťosmičky. V krajinách ako 
Nemecko či Luxembursko 
trvá prvostupňové konanie 
na súde 30 až 50 dní, u nás 
okolo 500. Preto mi pripadá 
plán pani ministersky spra-

vodlivosti skrátiť do roku 
2020 priemerný čas konania 
prvostupňového súdu v prí-
pade občianskych a obchod-
ných sporov zo 437 na 380 
dní, mierne povedané, veľmi 
málo ambiciózny.

Členmi ECCG sú zás- 
tupcovia spotrebiteľských 
združení jednotlivých člen- 
ských krajín. Aké postave-
nie majú združenia v iných 
krajinách?

Tu je veľký rozdiel oproti 
Slovensku. Vyspelé ekonomi-
ky si dávno všimli paralelu, 
že dobre fungujúca ochrana 
spotrebiteľa, ktorú zabezpe-
čujú spotrebiteľské združenia, 
prináša krajine hospodársky 
rast. Samozrejme, súvisí to 
najmä s právnou istotou do-
môcť sa svojich práv, čo na 
Slovensku, vďaka nejednotne 
rozhodujúcim súdom, ne-
funguje. V starých členských 
krajinách, Škandinávii, ale 
i napríklad Portugalsku či 
Českej republike štát konti-
nuálne každoročne finančne 
dotuje fungovanie spotrebi-
teľských združení, ktoré pra-
cujú na profesionálnej úrovni. 
Ich zástupcovia sú prizývaní  
k príprave  legislatívy, týkajú-
cej sa ochrany spotrebiteľov  
a ich odborné názory celo-
spoločensky rešpektované. U 
nás je podpora združení veľmi 
nízka, neustále musíme hľa-
dať iné zdroje financovania  
a nedostatok vedie aj k závisti  
a rozbrojom medzi združenia-

mi samotnými. Moja slovins- 
ká kolegyňa, kde tiež čelia 
nezáujmu zo strany štátu, má 
teóriu, že nás, spotrebiteľské 
združenia, naše vlády dr-
žia svojou slabou podporou  
v šachu zámerne, aby sme sa 
vybíjali na šarvátkach medzi 
sebou a neboli potom takí 
silní v aktivitách na ochranu 
spotrebiteľov. Naše výsledky 
pritom hovoria sami za seba. 
Nedávno som videla tlačovú 
besedu bankovej ombuds- 
manky, kde uviedla, že za rok 
2015 vymohli ľuďom 15 000 
eur. S.O.S. Poprad v roku 2015 
zachránilo spotrebiteľom  
21 000 eur  a napríklad v roku 
2014 až 42 578 eur. Naše pod-
nety spotrebiteľov sa pritom 
týkajú sporov nízkej hodno-
ty. Riešime reklamácie topá-
nok, spotrebičov, elektroniky, 
šperkov… A aj množstvo 
nebankových úverov. No i 
tak, tieto čísla hovoria jasnou 
rečou. Pretože naše podmien-
ky, finančné aj personálne 
zabezpečenie, je v porovna-
ní s inštitúciou bankového 
ombudsmana tragikomické. 
Vzťah k združeniam na Slo-
vensku ilustruje aj fakt, že hoci 
všetkých päť predsedníckych 
krajín za posledné tri roky na 
konferencie, týkajúce sa jed-
notného digitálneho trhu, on-
line platforiem, geo blockingu 
či digitálnych inovácií, poz- 
valo členov ECCG skupiny  
a národné spotrebiteľské 
združenia, Slovensko je po 

Litve, Lotyšsku, Taliansku, Lu-
xembursku a Holandsku, prvá 
krajina, kde sa tak nestalo.   

V októbri sa blíži prvé za-
sadanie ECCG i spotrebiteľ-
ský summit. Akými témami 
teraz žije Európska komisia?

 Jednotný digitálny trh  
a technologický rozvoj so 
sebou prináša množstvo vý-
ziev, práve čo sa ochrany 
spotrebiteľov týka. Ochranu 
osobných údajov a právo na 
súkromie digitálny svet veľmi 
ohýba. Legislatívnou výzvou 
sú online platformy, ktoré 
denne prepisujú definície 
toho, kde končí spotrebiteľ  
a začína poskytovateľ služby. 
Výzvou sú rovnaké možnos-
ti nakupovať cez internet vo 
všetkých krajinách EÚ, hoci 
každá krajina má napríklad 
svoju daňovú politiku. Stále 
sú živé diskusie o dohodách 
TTIP a hospodárskej a ob-
chodnej dohode medzi EÚ  
a Kanadou, kde aj my, krajiny 
strednej a východnej Euró-
py, upozorňujeme na riziká 
s tým spojené. A veľkou výz- 
vou je škandál Volkswage-
nu, tzv.  Diesel gate, kde sme 
dali spolu s eurokomisárkou 
Evou Jourovou hlavy dokopy 
a budeme tvrdo pracovať na 
tom, aby aj európski spotre-
bitelia dostali náhradu škody. 
Spotrebiteľský summit bude 
venovaný najmä diskusii  
o prijatých smerniciach. Tzv. 
refit, to znamená, že budeme 
hodnotiť, čo priniesli spot-
rebiteľom, čo sa nimi do-
siahnuť nepodarilo, čo treba 
opraviť. Taká sebareflexia zo 
strany autorov legislatívy. 
Prizvali si odborníkov a chcú 
si vypočuť ich názory, hoci 
možno budú aj veľmi kritic-
ké. Takýto prístup u našich 
legislatívcov veľmi nevidieť. 
A mojou osobnou agendou 
je stále nedať pokoj s tým, 
že v EÚ platí dvojaký meter 
a spotrebitelia v strednej a 
východnej Európe nakupu-
jú produkty s iným zlože-
ním. Aj to je svojim spôso-
bom tzv. double standard  
a geoblocking. A hoci o tom-
to probléme všetci dobre ve-
dia, tvrdia, že nie je politická 
vôľa ho riešiť. Uvidíme... 

Poradenské centrum PROG-
RESFEM v Poprade v jeseni tohto 
roku rozbehlo pilotný projekt s náz- 
vom „Ľudské práva pre všetkých 
– rovnosť bez stereotypov“, ktorý 
bude prebiehať do konca roku 2016. 
Projekt je realizovaný s finančnou  
podporou Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí 
SR v rámci dodatočného programu 
Podpora a ochrana ľudských práv 
a slobôd. Na základe tejto podpory sa 
v regióne Kežmarok uskutoční vzdelá-
vanie študentov stredných škôl, peda-
gogických i nepedagogických pracov-
níkov a komunít. 

Cieľom vzdelávania je hlavne 
zvyšovanie verejného povedomia 
o téme násilia páchaného na ženách, 
jeho dôsledkoch a príčinách, pre 
ktoré sa udržiava v spoločnosti. Ná-
silie, páchané na ženách je jedným  
z najčastejšie porušovaných ľuds- 
kých práv na svete. Projekt sa zame-
riava na zníženie výskytu rodovo pod-
mieneného násilia prostredníctvom 

prevencie na školách, vzdelávaním 
odbornej verejnosti, ako aj šírenie 
myšlienky rovnosti v spoločnosti. 

Poradenské centrum PROG-
RESFEM sa od roku 2012 venuje že-
nám, ktoré zažívajú násilie zo strany 
partnera/manžela. Poskytuje ženám 
bezplatné sociálne, právne, ekono-
mické a psychologické poradenstvo. 
Novinkou sú realizované podporné 
skupiny pre ženy, kde môžu otvorene 
a zároveň diskrétne o svojej situácii  
hovoriť s inými ženami. 

Potreba vzdelávania  a  os- 
vety vyplynuli z každodennej praxe 
centra pri práci so ženami  a priamej 
skúsenosti  toho, že verejnosť nevie 
jednoznačne, ako sa k fenoménu nási-
lia postaviť.  V spoločnosti chýba po-
vedomie o tom, aké správanie už je po-

važované za násilné, aké sú formy  
a  vzorce nási l ia  páchané-
ho na ženách a dynamika ich 
prejavovania.  Rovnako ľu-
dia nevedia, ako sa zachovať  
v situáciách násilia, či už ako pozo-
rovatelia alebo priamo zúčastnení. 

Vzdelávanie má za cieľ pomenovať  
a vysvetliť fakty fenoménu násilia na 
ženách a poskytnúť citlivejší pohľad 
do problematiky. Zároveň dáva mož-
nosť lepšie pochopiť genézu vývinu 
a samotnej existencie problematiky 
násilia v našej spoločnosti. 

Finančná pomoc MZVEZ SR s po-
krytím rozpočtu projektu, umožnila 
nášmu poradenskému centru PROG-
RESFEM, aby sme okrem poskyto-
vania pomoci a vzdelávania zorgani-
zovali aj tento rok verejné podujatie  
s názvom „Vypískajme násilie, pá-
chané na ženách“. Súčasťou akcie 
bude výstava figurín „umlčaných 
svedkýň“, ktoré reprezentujú skutočné 
osudy žien, zabitých rukou násilníka. 
Toto podujatie príde podporiť sym-

bolickým vypískaním na píšťalkách 
mnoho známych osobností a zakon-
čené bude kultúrnym programom. 
Verejné podujatie sa uskutoční 1. 12. 
2016 o 17. hodine pred OC FÓRUM 
v Poprade. 

Činnosť nášho združenia PROG-
RESFEM i realizovaný projekt v regió-
ne Kežmarok, teda reflektuje na nevy-
hnutnosť a naliehavosť potreby šírenia 
informácií, v oblasti problematiky 
násilia páchaného na ženách, mat-
kách, dcérach a sestrách. V minulos-
ti sa uskutočnilo vzdelávanie žiakov 
stredných škôl v Poprade a okolí a ve-
ríme, že záujem subjektov o prevenciu  
a elimináciu násilia, páchaného na že-
nách, v spoločnosti porastie. Zvyšova-
ním povedomia o násilí prispejeme k 
lepšej budúcnosti nielen pre nás, ale aj 
naše deti. Neváhajte nás kontaktovať 
na www.progresfem.sk, alebo tel. čís-
le 0919/235820 v čase od 8.00 – 16.00 
hod.

(Za obsah tohto dokumentu je vý-
lučne zodpovedný Progresfem).

Vzdelávanie verejnosti poradenským centrom PROGRESFEM

Odkedy som minulý týž-
deň na otočku bola v Starej 
Ľubovni, nedá mi tento vý-
let pokoja. Krásna príroda 
naokolo, no mesto v rannej 
hmle a sychravej zime ne-
budí veru príjemný dojem. 
Najmä keď sa ľuďom do 
tvárí naozaj hlboko vpísala 
všade viditeľná chudoba. 
Hodiny trávim s pani Tere-
zou, Rómkou, ktorá pracuje 
ako asistent v škole pre pos- 
tihnuté deti. Sama vychova-
la dve vlastné. Prijali ju na 
vysokú školu, no keďže je 
samoživiteľka, sna o práv-
nickom vzdelaní sa musela 
vzdať. Žena, dobrá ako čerst- 
vý chlebík s maslom, ma na 
kávu v skorých ranných ho-
dinách vedie do miestneho 
bufetu. Za dve kávy, dva čaje 
a dva obložené chlebíky pla-
tíme 2,30 eur. Na zamknu-
tom záchode ani mydlo, 
ani teplá voda, ani uterák. 
Odkvapkávam vodu z rúk  
a spomeniem si na kamošku, 
čo žije v Bratislave a zo slu-
žobnej cesty v Sobranciach 
si domov doniesla darče-
kovú poukážku na žltačku. 
„Máte tu žltačku?,” pýtam sa 
pani Agnesy. „Áno, prečo?”- 
neskrýva prekvapenie nad 
mojou hlúpou otázkou. „Vy 
nie ste očkovaná?” 

Život tu beží podľa vlast-
ných pravidiel. Plná príjem-
ného pocitu z nového pria-
teľstva sadám do osobáku, 
smer Poprad. Za oknami sa 
striedajú rómske osady, vo 
vlaku, spolu so zápachom, 
pribúda detí, študentov, 
rasistov. 

Nechtiac sa započúvam 
do rozhovoru dvoch celkom 
príjemných mladíkov, no 
vety, ktoré začnú trúsiť, keď 
vidia smeti v osadách, nie 
sú publikovateľné. Aj vymó-
dené dievčatá náhle prejdú 
do drevorubačského dialek-
tu, keď sa začnú baviť na 
neschopnosti neďaleko se-
diaceho Cigána narátať na 
prstoch do osem. 

Vonku za oknom zasvieti 
slnko a pri rieke sa mladé 
rómske mamičky na starých 
kobercoch opaľujú aj so svo-
jimi deťmi. Sú prázdniny, voľ-
ný deň, v rámci možností sa 
ho snažia stráviť príjemne.  
A bavia tým celý vlak…

Predstavím si úprimný  
a zvonivý smiech pani Tere-
zy. Má tisíc dôvodov hnevať 
sa na celý svet, na bielych 
gadžov, na nespravodlivý 
systém… No ona bráni aj 
autistického chlapca, ktorý 
jej nechtiac spôsobil vážne 
zranenie s doživotnými nás- 
ledkami. „Neurobil to nasch- 
vál. Aj tak ho mám rada.” 

No zároveň sedím medzi 
mladými ľuďmi, z ktorých 
srší posmech, nadradenosť 
a zloba. „Pozri na tie tri „koč-
ky“, už teraz nacvičujú tanec 
pri tyči,” robia grimasy na tri 
malé cigánske dievčatká, 
ktoré sa vonku hrajú pri pou-
ličnej lampe.

Biedny kraj s biednymi 
ľuďmi. Svoje sklamania  
a nesplnené sny pretavujú 
do nenávisti voči ešte bied-
nejším. A najsmutnejšie na 
tom je, že sú to väčšinou 
ešte deti.   Petra Vargová

Bieda
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Vytvorme neopakovateľnú, charakteristickú atmosféru nášho mesta
Už onedlho vstúpia starostovia, primátori a poslanci miest a obcí do druhej po-

lovice volebného obdobia. Ako čas strávený v kresle primátora vníma Ing. Jozef 
Švagerko, primátor mesta Poprad, vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.

Pán primátor, ako vidí-
te samosprávu z pohľadu 
prvého muža mesta? 

Začiatkom decembra bu- 
dú dva roky, čo som vo funk-
cii primátora. Osobne mi to 
pripadá minimálne ako päť 
rokov. Jedná vec je chcieť 
byť primátorom, vidieť to zo 
stoličky poslanca, ale dru-
há funkciu vykonávať, prísť 
do funkcie a riešiť všetky 
očakávania občanov, podni-
kateľov a vlastne všetkých, 
ktorí v meste žijú a pracu-
jú. Čo ma najviac zaskočilo  
v začiatkoch pôsobnosti bolo 
to, že sme boli zrazu všetci 
noví – nový primátor, noví 
viceprimátori, riešili sme ve-
dúcich oddelení, prednostu. 
Všetci a všetko bolo nové, ale 
život sa nezastavil a išli sme 
ďalej. Využil som 25-roč-
né skúsenosti ekonóma, čo 
bolo pre mňa veľké plus. 
Ako bývalý riaditeľ daňové-
ho úradu som poznal aj sys-
tém riadenia štátnej správy  
a preto ma ani riadenie mes-
ta nezaskočilo, aj keď fungo-
vanie mesta má svoj systém 
a zákonitosti. Uvedomil som 
si, že je tu približne tristo 
zamestnancov, ale priamo 
či nepriamo riadim okolo  
1 200 ľudí. To sú riaditelia 
škôl, učitelia, zamestnanci  
v sociálnych službách. Zrazu 
som sa stal hlavnou postavou 
v meste s 52-tisíc obyvateľmi, 
z ktorých každý má určité 
očakávania. Čo som ale cítil, 
už keď som kandidoval na 
funkciu, že mesto Poprad sa 
uzatvára a preto som chcel 
otvoriť pomyselné dvere, 
nastaviť inú komunikáciu  
s vedením mesta, s občanmi, 
ale otvoriť sa aj spolupráci  
s okolitými mestami a obca-
mi regiónu.

Myslím, že v oblasti otvo-
renosti a teda aj transpa-
rentnosti sa zmenilo veľ-
mi veľa a Poprad sa akosi 
prirodzene stáva centrom 
Spiša... 

Keď hovoríme o otvo-
renosti, jedným z prvých 
krokov bolo stretnutie pri-
mátorov piatich spišských 
miest Spišskej Novej Vsi, 
Kežmarku, Levoče, Starej 
Ľubovne a Popradu. Pod-
písali sme memorandum  
o spolupráci, v ktorom kla-
dieme najväčší dôraz na to, 
ako si pomôcť a otvorene 
hovoriť o tých problémoch, 
ktoré sú spoločné pre nás 

všetkých. Jedným z najväč-
ších pozitív spoločného pos- 
tupu je, že pri návštevách 
z rôznych ministerstiev pri 
riešení konkrétnych regio-
nálnych problémov, ktoré sú 
vlastné všetkým mestám, ale 
napríklad aj pri rokovaniach  
s Podtatranskou vodáren-
skou spoločnosťou, v ktorej 
som predsedom dozornej 
rady, sme na jednom pol-
dňovom stretnutí dokázali 
vyriešiť otázky a nájsť odpo-
vede pre celý región Spiša. 
Na to samozrejme nadväzuje 
aj spolupráca pri kultúrnych, 
spoločenských i športových 
akciách. Akosi prirodzene  
z toho vychádza Poprad ako 
centrum regiónu, ale aj cent- 
rum cestovného ruchu, veď 
sme na rozhraní národných 
parkov. Spolupráca v rámci 
regiónu má v budúcnosti ne-
konečné perspektívy.

Ďalej to bolo stretnutie 
všetkých starostov a primá-
torov okresu Poprad, ktoré-
ho sa z 26 obcí a dvoch miest 
zúčastnilo 24 obcí a chýba-
li, z vážnych dôvodov, len 
dvaja starostovia. Rovnako 
sme sa zapojili do činnosti 
Regionálneho združenia tat-
ranských a podtatranských 
obcí a spoločne riešime nie-
len vodu, kanalizácie, ale aj 
dopravu v regióne, pretože 
som presvedčený, že men-
ším musíme pomáhať. Líder 
nie je ten, ktorý sa tak nazve, 
ale ten, ktorý vie pomôcť, 
vie zorganizovať, pozvať  
a riešiť spoločné úlohy  
v rámci okresu a regiónu.  
K tomu mi pomáha aj funkcia 
poslanca vyššieho územného 
celku. Keď má človek prehľad  
o potrebách regiónu, vie 
ich aktívne riešiť. Či už ide 
o dotácie z Prešovského sa-
mosprávneho kraja, škols- 
tvo, dopravu, spoločenské 
akcie, kultúrne či športové 
osobnosti podtatranského 
regiónu. Uzavrel by som to 
asi tak, že Poprad sa otvoril 
a začal spolupracovať. Nielen 
v oblastiach, o ktorých som 
hovoril, ale napríklad aj v 
oblastnej organizácii cestov-
ného ruchu, kde sme navýši-
li dotáciu mesta o 30 tis. eur 
a práve ona spája spoločné 
aktivity, ktoré sú na celom 
území regiónu. Dnes doká-
žeme koordinovať a robiť aj 
také milé akcie, ako sú Tatry  
v pohybe, ktorého súčasťou 
je aj Popradský polmaratón. 

Rovnako spolupracujeme  
v oblasti kultúry s občians- 
kym združením Pre mesto  
a pripravujeme podujatia 
Viva Italia, Made in Slovakia, 
ale aj iné známe podujatia, 
ktorých sme súčasťou. Práve 
Poprad by mal byť kultúrnym, 
spoločenským a nakoniec  
i športovým centrom pod-
horia a plniť úlohy vo vzťahu  
k ľuďom, ktorí tu žijú, ale aj 
k tým, ktorí prichádzajú do 
Tatier a do nášho regiónu.

Začneme netradične - čo 
chýba, podľa vášho názoru, 
mestu Poprad? 

Keď som nastupoval do 
funkcie, bolo mi jasné, že 
cesty a chodníky bude robiť 
každý primátor. Rozhodovať 
len o tom, čo postavíme tu 
a čo tam, by bolo veľmi jed-
noduché. Čo možno chýba 
mestu je genius loci, duch 
či atmosféra miesta. Poprad  
v tomto období žije 70. vý-
ročím spájania sa a teda naše 
mesto má len 70 rokov, je 
mladé, ale dynamické. Po-
zorujem však tú zložitosť, že 
mnohí naši občania sa ešte 
cítia Veličanmi, Sobotčanmi, 
Strážanmi, Matejovčanmi  
a nie Popradčanmi. To som 
pripomenul aj pri oficiál-
nych oslavách tohto výročia, 
keď sa Veľká, Spišská Sobota  
a Poprad spojili do jedného 
mestského celku. Naši otco-
via to tak cítili a svoje stároč-
né historické korene sa roz-
hodli spojiť a vytvoriť jedno 
mesto. Aj Garibaldi povedal, 
že spojil Taliansko, ale ešte 
musí spojiť Talianov. Je tu 
veľká šanca a cítim to tak, že 
toto by sme mali zmeniť aj 
v našom meste, pretože jed-
na generácia sa za 70 rokov 
zmenila a ľudia začínajú ako-
si viac vnímať, že sú Poprad-
čania. Prečo o tom hovorím? 
Pretože sme začali investičné 
aj iné akcie a zase sú tu otáz-
ky – prečo vo Veľkej, prečo 
nie v Matejovciach, prečo 
my máme Rómov, prečo oni 
nemajú a podobne. Možno 
by sme sa mali spojiť aj my 
a nečleniť mesto na mests- 
ké časti, veď hranice sú už 
dávno zotreté, ale ľudia sa 
ešte stále cítia hrdými Veli-
čanmi, Sobotčanmi... Máme 
to tak podelené, dokonca aj 
volebné obvody donedávna 
tak fungovali a ľudia si volili 
svojich zástupcov z mests- 
kých častí tak, ako to cítili. 
Na jednej strane je to dobré, 
porovnávať sa, byť na niečo 
hrdý, pretože to nás posú-
va dopredu. Rozmýšľať len  
v dimenziách, ako sa ma ne-
raz ľudia pýtajú, prečo ne-
máme také námestie, ako je  
v Spišskej Novej Vsi..., ale 
my v Poprade máme päť ná-
mestí. Je to možno o to zlo-
žitejšie, ale máme desať či 
jedenásť kostolov, jedinečné 
historické budovy, prírodné 
skvosty. A hlavne mali sme 
tu a vždy máme výnimoč-
ných ľudí s ich neopakovateľ-
nými osudmi, spomienkami 
a vzájomnými vzťahmi, kto-
ré by sme sa mali snažiť, spo-

lu s kultúrnym dedičstvom 
našich predkov, zachovať za 
každú cenu. To všetko spolu 
nám dáva predpoklady, aby 
sme v Poprade vytvorili ne-
opakovateľnú, charakteris-
tickú atmosféru nášho mesta  
s jedinečným prírodným, ar-
chitektonickým a kultúrnym 
prostredím.

Spomínali sme mestské 
časti, ale bolo by vhodné 
venovať pár slov aj krásne-
mu kútu Popradu, mestskej 
časti Kvetnica, ktorá by 
mohla so svojimi prírod-
nými danosťami prispieť k 
týmto vašim snahám...

V predvolebnom obdo-
bí bol v Kvetnici problém  
s kostolíkom, s cestami a po-
dobne. Za rok a desať mesia-
cov som rokoval s majiteľmi 
nehnuteľnosti i pozemkov  
a rokovania pokračujú. 
Mestské zastupiteľstvo zme-
nilo kvetnický hospodársky 
les na rekreačno-oddycho-
vý a urobila sa tam krížová 
cesta. Keďže sú tam banské 
diela, mesto vstúpilo do 
Baníckeho cechu horného 
Spiša a zabezpečili sme štôl-
ňu. Je tam urobený portál  
a vstup do bane, aby sa návš- 
tevníci mohli pozrieť, ako to 
vyzeralo s tým, že chceme 
vybudovať gápeľ, ktorý tam 
v minulosti bol. Smerom 
na Zámčisko sme dali uro-
biť archeologický prieskum 
časti pozemku, kde by mala 
stáť vyhliadková veža a v sú-
časnosti je na ňu vypísaná 
architektonická súťaž. Práve 
táto lokalita, spolu s vyhliad-
kovou vežou sú vhodné pre 
aktivity miestnych akčných 
skupín nielen z Popradu, ale 
aj z okolitých miest a obcí. 
Podľa môjho názoru by po-
dobné veže, ktoré by mohli 
mať rovnaký architektonic-
ký ráz, mohli vybudovať aj 
v iných lokalitách regiónu, 
kde by sme ušetrili aj na 
projektoch. Ešte potrebuje-
me dobudovať cyklistické 
chodníky, ktoré chceme za-
kresliť, zmerať nielen dĺžku, 
ale aj prevýšenia. Máme tam 
osadené informačné panely  
a rokujeme aj o budove, kto-

rá je blízko strelnice a pre 
ktorú by sme vedeli nájsť vy-
užitie. Okrem toho rokujeme 
o bývalej budove vodárne  
a pripravujeme ďalšie akti-
vity v súvislosti s národnou 
kultúrnou pamiatkou v tejto 
mestskej časti. 

Okrem Kvetnice však 
máme aj klenot Popradu – 
Spišskú Sobotu a zaujímavé 
aktivity sa v ostatnom ob-
dobí  rozbiehajú aj tam. Aké 
sú plány v Spišskej Sobote?

V Spišskej Sobote sme osa-
dili stojany pri historických 
domoch a táto mestská časť 
je akoby utajeným klenotom 
Popradu, ktorý je ešte stále 
neobjavený. Trhy, ktoré sme 
tam urobili, do tohto histo-
rického prostredia jednodu-
cho patria a práve námestie  
v Spišskej Sobote by malo byť 
spojené s historickou dobou, 
divadlom, zážitkovou gast- 
ronómiou a podobne.

Snahy o pozdvihnutie 
spoločenského vedomia sú 
jasné, ale aké boli prvé dva 
„primátorské“ roky z po-
hľadu investícií?

Prvý rok sme začali pra-
covať s rozpočtom, ktorý 
bol navrhnutý bývalým ve-
dením. Boli navrhnuté in-
vestičné akcie, ktoré sme 
zrealizovali. Išlo o dobudo-
vanie ihriska vo Veľkej, kde 
je umelá tráva a kde dnes 
športuje vyše 200 detí. Je to 
zmysluplné a dokonca je už 
tlak dobudovať parkovisko. 
Bola to plánovaná akcia, ne-
pozastavili sme ju, išli sme 

do toho a je to vý-
nimočná vec. Bývalé 
vedenie napláno-
valo rekonštrukciu 
Hviezdoslavovej 
ulice, ktorú sme 
urobili a dnes máme 
dobudované aj šir-
šie centrum mesta, 
vďaka ktorému aj 
Tatranská galéria do-
stala iný lesk. Zrušili 
sme bývalé marin-
gotky pri tréningo-
vom centre a Spišs- 
ká Sobota tak dosta-
la úplne iný pohľad. 
Keď sa dobuduje 
tréningové ihrisko, 
bude to ďalšia pri-
daná hodnota. Po 
dvadsiatich piatich 
rokoch ľudia v Xe-
nóne nemusia cho-
diť schodmi, pretože 
sme prerobili výťaho-
vé šachty. Nehovoriac 
o oprave ciest, bežnej 
údržbe a veciach, 
ktoré sa robia stále.

Problém nám robia cesty, 
ktoré nie sú naše, sú však  
v meste Poprad, ale ľudia to 
nerozlišujú. Keď vytopí ces-
tu pod starým železničným 
mostom, darmo budeme 
vysvetľovať, že cesta patrí 
vyššiemu územnému cel-
ku... Píšeme listy, rokujeme, 
upozorňujeme, ale myslím 
si, že aj tu sa už ľady pohli.

Čomu venovalo mesto 
pozornosť v tomto roku?

Tento rok začal otvore-
ním kina Tatran s už spo-
mínaným výročím spojenia 
Popradu. Málokto veril, že 
sa to podarí a zatiaľ dosa-
hujeme pekné čísla návš- 
tevnosti a aj využitie tohto 
priestoru. Pre mňa je dôle-
žité, že priestor je využívaný, 
že zbytočne neprichádzame  
o energie a to už má zmysel. 

Predsavzali sme si tiež, že 
keď bude možnosť, tepelné 
hospodárstvo prejde pod 
mesto a občania v našom 
zastúpení budú môcť rozho-
dovať o svojom teple. To bol 
veľmi náročný, dlhodobý 
cieľ, čo sa týka riešenia te-
pelnej energie a hospodáre-
nia v meste. Niekto si povie, 
dobre, prevzali ste, ale mu-
sím povedať, že to boli dlhé 
vyjednávania - čo sa týka 
Veolie, ale aj stratégie ako 
takej, pretože nespokojnosť 
s cenami tepla v meste bola. 
Aj čo sa týka škôl, mestských 
budov, v súvislosti s nák- 
ladmi na teplo. 

Pokračovanie 
na 4. strane

Nová okružná križovatka vznikne na uliciach L. Svobodu, 
Rázusova a Mládeže.

Historické námestie v Spišskej Sobote by malo slúžiť najmä 
dobovým trhom a rozvoju cestovného ruchu.

NÁŠ ROZHOVOR

Slávnostné otvorenie montážnej linky nových kondenzačných kot-
lov v závode Immergas v Poprade. Na snímke prezident SR Andrej 
Kiska, prezident Immergas Europe Alfredo Amadei a primátor Pop- 
radu Jozef Švagerko.
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Dokončenie z 2. strany
Založili sme Poprads- 

kú energetickú spoločnosť 
(PES) a myslím si, že za nece-
lé dva roky sme toho zvládli 
veľmi veľa. 

Čo cítim z hľadiska eko-
nomiky, je stratégia rozvoja 
mesta v tom, že tu máme po-
merne veľa už spomínaných 
škôl a mestských budov, kto-
ré akoby nemali vlastníka. 
Preto sme sa rozhodli, a to 
je dlhodobejší proces, ktorý 
súvisí aj s PES, pretože treba 
zaobstarať software a dopra-
covať technické veci, že ide-
me do pasportizácie budov, 
aby sme vedeli presne, aké sú 
náklady na ich vykurovanie. 
Na budúci rok sa chystáme 
do dvoch veľkých projektov. 
Do rekonštrukcie verejného 
osvetlenia a rekonštrukcie 
školských budov. Verím, že 
toto bude ďalší krok, ktorý 
mestu ušetri finančné pros- 
triedky čo sa týka energií. 
Na jednej strane je to dobré, 
pretože máme čo zlepšovať, 
ale na druhej strane bola ško-
da, že sa na rekonštrukciu 
škôl nevyužili europrojekty 
a dnes si to musíme zaplatiť  
z vlastných zdrojov.

Veľkým problémom mes-
ta je však doprava. Čo prip- 
ravujete v tejto oblasti? 

Asi v každom väčšom 
meste sú už v dnešnej dobe 
problémy nielen s dynamic-
kou, ale aj so statickou dop- 
ravou. Ako som už v pred- 
volebnom období sľúbil, sta-

vebné práce na kruhovej kri-
žovatke pri novom kostole za-
čali vo štvrtok, 29. septemb- 
ra. Verím, že občania budú 
trpezliví a dokážu tolerovať 
obmedzenia, ktoré s týmito 
prácami súvisia. 

Minulý týždeň som ofi-
ciálne odovzdal Petrovi 
Chudíkovi, predsedovi sa-
mosprávneho kraja, žiadosť  
o participáciu na nákladoch 
kruhovej križovatky pri Bil-
le. V tejto časti sa vyskytli 
aj smrteľné úrazy a preto by 
sme tieto práce mali zvládnuť 
veľmi rýchlo. Urobila sa tam 
štúdia vykonateľnosti, v tých-
to dňoch by mal byť hotový 
projekt a na budúci rok by 
sme začali s realizáciou.

Čo sa týka statickej do-

pravy, urobili sme projekt na 
parkovací dom. Ľudia síce 
chcú parkovacie domy, chcú 
nové parkoviská, ale nie pri 
svojich bytových domoch. 
Hľadáme kompromisy, pre-
tože neradi by sme robili 
veci, ktoré ľudia nechcú.  Na 
druhej strane je ale pravda, 
že za niektorými petíciami 
je len skupinka ľudí, ale väč-
šina, ktorá je spokojná, je 
ticho. Určite budeme hľadať 
optimálne riešenia a s tým 
už súvisia aj dodávky. Viem, 
že nie každému vyjdeme  
v ústrety, ale už od konca ok-
tóbra by mal začať platiť zá-
kaz parkovania dodávkových 
automobilov na sídliskách 
Juh. V Poprade pôjde o pri-
bližne 270 parkovacích miest 

a toto opatrenie by malo pri-
niesť komfort občanov, ktorí 
už roky nemajú kde parkovať. 
Chápem vodičov, ktorí už ne-
budú môcť parkovať dodávky 
pod svojimi oknami, ale žiaľ, 
také riešenia, aby boli spokoj-
ní úplne všetci, neexistujú.

Aká je vízia mesta v budú-
cich dvoch rokoch?

Najviac práce, ktorú je 
najmenej vidieť, sme urobili 
na územnom pláne, jednom  
z hlavných dokumentov mes- 
ta. Najväčšie akcie súvisia, 
ako som už spomínal, s re-
konštrukciami verejného 
osvetlenia a školských bu-
dov. V priebehu desiatich 
rokov by sme chceli opraviť 
21 mestských budov, na kto-
ré je ročne vyčlenených 300 

tis. eur. Na budúci rok by 
sme mali urobiť rekonštruk-
ciu mosta nad Zdravotníc-
kou ulicou, chceme riešiť tzv. 
kaskády pri nemocnici, viac 
pozornosti chceme venovať 
opravám a rekonštrukciám 
mestských cintorínov, kde 
chodia všetci občania. Okrem 
už spomenutej prestavby kri-
žovatky štátnej cesty III/534  
s Hraničnou ulicou na okruž-
nú môžem spomenúť ďa-
lej cyklistický chodník do 
Matejoviec, parkovisko pri 
NTC SFZ, workout park, 
skatepark, komunitné cent- 
rum. Ešte v tomto roku 
chceme rozšíriť klientskú 
zónu na MsÚ, pripravuje-
me aj rekonštrukciu budo-
vy MsÚ za účelom zvýšenia  

energetickej efektívnosti. 
Novou myšlienkou je za-

viesť participatívny rozpočet, 
teda časť rozpočtu vyčleniť na 
také aktivity mesta, o ktorých 
rozhodnú občania. Občania 
najlepšie vedia, čo im v meste 
chýba a na čo by, z ich pohľa-
du, mali byť použité finančné 
prostriedky. Zvažujeme, koľ-
ko peňazí z rozpočtu by bolo 
na tento účel vyčlenených  
a ako tieto návrhy občanov 
vyhodnocovať. Participatívny 
rozpočet by umožnil občano-
vi podieľať sa na rozhodovaní 
o tom, kde by smerovala časť 
dostupných verejných zdro-
jov a tým vlastne na prehĺ-
bení spoluúčasti na veciach 
verejných. 

 Ďakujeme za rozhovor

Primátori miest Spiša počas rokovania v Kežmarku. Zľava PaedDr. Milan Majerský (Le-
voča), Ing. Jozef Švagerko (Poprad), PhDr. Mgr. Ján Ferenčák (Kežmarok), PhDr. Ján Vol-
ný, PhD (Spišská Nová Ves) a PhDr. Ľuboš Tomko (Stará Ľubovňa). 

Od mája do augusta trvali práce na rekonštrukcii Bernolá-
kovej ulici v Poprade.

Vytvorme neopakovateľnú, charakteristickú atmosféru nášho mesta
NÁŠ ROZHOVOR
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Našu obec čaká v týchto je-
senných mesiacoch ešte dosť 
roboty, aby sme poplnili, čo 
sme si naplánovali a predsav- 
zali. Obecné zastupiteľstvo 
sa na zasadnutí 27. septemb- 
ra 2016 zaoberalo stavom 
rozpracovaných projektov, 
schválenými dotáciami a prís- 
pevkami.

Na základe predložených 
projektov sme v poslednom 
štvrťroku dostali financie  
a tak presne vieme, čo mu-
síme do konca roka zrea- 
lizovať. Od Prešovského sa-
mosprávneho kraja  sme 
získali finančné prostried-
ky z dotácie v zmysle VZN  
č. 15/2008 v programe Kultú-
ra, podprograme Nehmotné 
kultúrne dedičstvo na zorga-
nizovanie 9. ročníka Vernárs- 
kych folklórnych slávností vo 
výške 3 500 €. 

Z Ministerstva vnútra SR 

Vážení občania, 
opäť sa vám  prihováram  prostredníctvom Vernar-

ských novín. Prešlo leto a mesiace od prvého vydania 
ubehli ako voda. Aj keď leto býva časom oddychu a let-
ných dovoleniek, práce a povinnosti sa tým  nezbavíme. 
Mali by sme však načerpať sily a s väčšou chuťou sa pustiť 
do práce. 

sme dostali dotáciu na opravu 
vojnových hrobov vo výške  
1 340 €. Z týchto prostriedkov 
sme spracovali projekt úplnej 
obnovy miesta posledného 
odpočinku vojakov, ktorí 
padli v katastri našej obce, 
alebo boli pochovaní na na-
šom cintoríne. Obec prispe-
je na realizáciu z vlastných 
prostriedkov ešte 20 % z uve-
denej sumy. Z Ministerstva 
financií SR sme dostali finan-
cie na projekt rekonštrukcie 
sociálnych zariadení v taneč-
nej sále KD vo výške 6 000 €, 
v rámci ktorého kompletne 
zrekonštruujeme sociálne 
zariadenia v tanečnej sále  
a priestor bývalej kuchyne. 

Od 1. októbra 2016 obec 
zamestnáva 7 občanov cez 
národný projekt v spolupráci 
s Úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny v Poprade na 
dobu 9 mesiacov. 

Z vlastných prostriedkov 
doplníme chýbajúce osvet-
lenie na Ulici na Kapustnice  
a Olšiny v sume cca 7 000 €.  

Pre skrášlenie centra obce 
chceme ešte tohto roku začať 
projekt obnovy pamätníka 
padlých pred obecným úra-
dom. Projekt výsadby zelene 
v tomto areáli profesionálne 
spracovala naša obyvateľka 
Ing. Lucia Vartovníková, za 
čo jej chcem poďakovať.

V poslednej dobe intenzív-
ne pracujeme na dokončení 
projektovej dokumentácie 

pre materskú škôlku, aby sme 
pre deti v našej obci mohli  
v budúcom roku otvoriť zre-
konštruované predškolské 
zariadenie.

Plánov a práce máme v ob- 
ci dosť... Pracujeme aj na po-
daní väčších projektov, ale 
musíme byť realisti, pretože 
pre malú obec je aj vypraco-
vanie projektovej dokumen-
tácie pre veľké projekty admi-
nistratívne aj finančne nároč-
né. Viac o tom nabudúce.   

 Vladimír Ondruš,
 starosta obce

Spomienka venovaná hrdinom vojny

Občania obce Vernár, ktorá sa hrdí prívlastkom „povstalecka,“ nezabúdajú na ťažké boje a 
desiatky mŕtvych v lesoch okolo Vernára počas II. svetovej vojny a SNP. Jedným z takýchto 
pietnych miest je aj pamätné miesto na Kolvači.   Snímky: Vladimír Alexa

Oslavy SNP pokračovali aj pietným aktom kladenia ven-
cov a spomienkou na tých, ktorí v bojoch prišli o život pri 
pomníku padlých pred obecným úradom. 

Dôstojným zakončením spomienky na Slovenské národné 
povstanie bola aj povstalecká vatra v areáli amfiteátra.

Tohtoročných osláv sa vo Vernári zúčastnil aj PaedDr. Peter 
Šuca a Ing. Michal Kopko, predseda Obl. výboru SZPB. 

Obyvatelia obce Vernár, 
ktorá sa hrdí prívlastkom 
„povstalecká,“ si aj tohto 
roku pripomenuli 72. výro-
čie Slovenského národného 
povstania. Ako už tradične 
bola spomienka na tvrdé boje 
vo Vernári spojená s letným 
výstupom na Koľvač, piet-
nou spomienkou pri pomní-
ku padlých pred budovou 
obecného úradu a zapálením 
partizánskej vatry v areáli 
amfiteatra.

Prví sovietski partizá-
ni prišli do Vernára už  
20. augusta 1944 a od toh-
to dátumu sa začala písať 
história partizánskej obce. 
Vernár sa nachádzal  na 
hlavnej spojnici Poprad 
– Banská Bystrica a mno- 
hí muži sa postupne pridá-
vali nielen k povstaleckej 
armáde, ale aj k partizánom. 
Neľútostné boje a diverzná 
činnosti sťažovala fašistom 
postup na Pusté pole, kde 
mali základňu. Od začiatku 
septembra už boli v obci fa-
šisti, 22. septembra ale ustú-
pili v smere na Poprad a do 
obce opäť prišla povstalecká 
armáda. Vernárčania si zvo-
lili Revolučný národný výbor 
a k povstalcom sa pridalo 85 
miestnych mužov mladších 
ako 40 rokov, ale aj starších a 
dokonca i jedna žena. Vtedy 
v obci a okolitých horách za-
čali najprudšie boje o prístup 
na Horehronie. 

Po vypálení obce Tel-
gárt „Vernárčania nene-
chávali  nič  na náhodu  
a budovali okolo obce obranu 
aj nad rámec rozkazov. Na 
prístupe od Hranovnice  boli 
vybudované záseky a prekáž-
ky, pri Dlhom moste povyše 

Hranovnice, poniže Hámra  
a v Tesnine - najdôležitejšej prí-
rodnej prekážke. Všade v oko- 
lí sa budovali bunkre a záko-
py. Na Olšinách boli zabudo-
vané 4 ľahké delá, na Popovej 
3 ďalekonosné kanóny, ktoré 
sa používali na odstreľovanie 
pozícii fašistov v Hranovnici  
a v Kubachoch, dnes Spišskom 
Bystrom. Povstaleckej armáde 
velil dôstojník, „železný kapi-
tán“ Ján Stanek a všade okolo 
pôsobili partizáni z najmenej 
troch partizánskych brigád, 
ktorým velil V. A. Kvitinskij, 
M. I. Šukajev a Ernest Bielik. 
Jeho brigáda mala príznačný 
názov Jánošík. Fašisti celý me-
siac znova a znova útočili, ale 
vždy boli pred Tesninou odra-
zení a zahnaní späť, hoci mali 
prevahu techniky,“ zachytil  
v dokumente o bojoch v obci 
miestny historik JUDr. Du-
šan Petrigáč. 

Práve v tomto období sa 

odohrala nejedná dráma pri 
bojoch na Koľvači, na hrebeni 
Borzova, Vyšných skalkách, 
Holého vŕška, Studničky  
a inde. Koncom októbra povs- 
talecká armáda opäť ustúpila 
v smere na Brezno, ale Tesni-
na v smere od Popradu stále 
odolávala. 26. októbra bratia 

Juraj a Šimon Šifrovci odpá-
lili práve v Tesnine nálože a 
zasypali prístupovú cestu, 
čím znemožnili fašistom 
prechod z tejto strany. Oku-
panti sa však do obce dostali 
cez horské cesty a chodníky. 
V novembri odvliekli fašisti 
do zajatia a koncentračných 

táborov mnohých mužov z 
Vernára, z ktorých viacerí 
sa domov už nevrátili. Fašis-
tická nemecká a maďarská 
armáda, spolu s Vlasovcami, 
opustili obec až 26. januára  
a o dva dni neskôr vstúpili do 
obce rumunskí vojaci v zos- 
tave Sovietskej armády. 

Takáto je tá najstručnejšia 
história povstaleckej obce 
Vernár, ktorú si jej občania 
každoročne pripomínajú  
a dodnes tak prejavujú úctu 
nielen preživším, ale aj tým, 
ktorí za našu slobodu polo-
žili svoje životy a k svojim 
blízkym sa už nikdy nevrátili.

Folklórna skupina Vernár sa zúčastnila na súťaži krásy 
MISS FOLKLÓR, ktorá sa konala vo Východnej 10. sep-
tembra. Absolútnou víťazkou sa stala Veronika Vargová 
z Michaloviec. Na fotografií (zľava) Ing. Vladimír On-
druš, starosta obce Vernár, Veronika Vargová a Ing. Juraj 
Blaško, starosta obce Východná.  Snímka: Ján Parimucha
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Poslanie obce: 
Zabezpečovanie starostlivosti o vše-

stranný rozvoj územia obce a potrieb jej 
obyvateľov v zmysle zákona o obecnom 
zriadení. Zabezpečovanie originálnych 
funkcií a úloh samosprávy a prenese-
ných úloh štátnej správy.

Vízie obce:
n  stabilizácia mladých obyvateľov  

v obci – vytvorenie podmienok pre 
mladé rodiny (materská škola)  
n  nová IBV v lokalitách, v zmysle 

územného plánu obce
n  údržba a zveľaďovanie majetku 

obce – rekonštrukcie a sprevádzkovanie 
budov v majetku obce (kultúrny dom, 
budova základnej školy)
n  rozvoj a údržba infraštruktúry 

obce – prepojovací chodník medzi 
miestnou časťou Píla a centrom obce, 
údržba miestnych komunikácií a verej-
ných priestranstiev
n podpora rozvoja cestovného ruchu 

a agroturistiky – prepojenie cyklotrasy 
Vernár – Slovenský raj (cez Hlaviny na 
Kopanec), vytvorenie oddychovej zóny 
v priestoroch bývalého lomu 
n podpora kultúrnych aktivít v obci 

– rekonštrukcia amfiteátra, folklórne 
slávnosti, jubileá obce...
n podpora športu a voľno-časových 

aktivít – podpora organizácií formou 
dotácií z rozpočtu obce (futbalový 
klub, DHZ, šachový klub, lyžiarske 
stredisko...)
n  podpora starostlivosti o starších 

občanov obce (klub dôchodcov, stravo-
vanie dôchodcov, stacionár...)
n  dedinské múzeum – zachovanie 

pôvodnej architektúry, krojov...
n životné prostredie – odpadové hos-

podárstvo, kanalizácia, revitalizácia ze-
lene v obci, cintorínske služby...
n oblasť informatizácie – vytváranie 

podmienok pre moderné formy komu-
nikácie občana a úradov...

n spolupráca s hospodárskymi, cir-
kevnými a spoločenskými organizácia-
mi v obci...

  
Ciele obce:
Vytvoriť a aktualizovať strategické 

dokumenty obce – (PHSR a územný 
plán obce) a podľa nich realizovať roz-
vojové programy, ktoré pomôžu zasta-
viť dlhodobo nepriaznivý demograficky 
vývoj – pokles počtu obyvateľov obce, 
vytváraním podmienok pre život a prá-
cu mladých ľudí, ale aj podmienky na 
dôstojný život starších obyvateľov obce.

V novom programovacom období 
2014 – 2020 využiť naplno prírodné 
danosti katastrálneho územia obce 
na možnosti obživy obyvateľov obce 
v rôznych oblastiach, ktoré poskytuje 
naše, na prírodné krásy bohaté, územie 
– (agroturistika, ubytovanie, podpora 
mladých farmárov, lesné hospodárstvo, 
rybné hospodárstvo...). 

Poslanie, vízie a ciele našej obce

V období od 1. januára do 31. októbra 
sa v našej obci narodili:
Marec: Júlia Handulová

Máj: Juraj Lukáč, Mikuláš Štrbian
Júl: Melánia Kobolková
August: Boris Gurovič

September: Jakub Cehula

B lahož e l áme

Viac ako sedemdesiatčlenný aktívny dobrovoľný hasičský 
zbor, ktorého predsedom je Mikuláš Ondruš a veliteľom Vla-
dimír Greňa, boli 24. júla organizátormi už sedemnásteho roč-
níka hasičskej súťaže o Putovný pohár starostu obce za účasti 
28 družstiev mužov, žien i dorastu.

O pohár starostu aj vo Vernári

V požiarnom útoku medzi mužmi do 35 rokov najlepší čas 
dosiahla Štôla (15,31), Hranovnica skončila druhá (16,68)  
a tretiu priečku obsadil Spišský Štiavnik (17,42).

V kategórii žien minuloročné prvenstvo obhájilo Spišské 
Bystré a dosiahlo čas 19,92 s.  Na druhom mieste sa umiestnila 
Štrba (21,07) a z tretieho miesta sa tešila Šuňava (21,11).

Predstavili sa i muži nad 35 rokov. Tu bola prvá Šuňava 
(22,23), striebro patrilo Batizovciam (29,65)) a bronz Hozelcu 
(31,36).

Po druhýkrát v osobitných kategóriách súťažil hasičský do-
rast. U chlapcov bolo najlepšie Spišské Bystré (21,06) pred 
SOŠ Ul. okružná Poprad (41,01) a Gánovcami (66,36)). Medzi 
dievčatami zažiarili Gánovce (28,83)), druhý skončil Spišský 
Štiavnik (29,98) a tretie miesto patrilo Vikartovciam (35,09).

V dvadsiatom druhom ročníku Podtatranskej hasičskej ligy 
(PHL) v priebežnom poradí medzi mužmi do 35 rokov vedie 
Šuňava pred Štrbou a Spišským Štiavnikom. Aj u žien je naj-
lepšia Šuňava, druhé je Spišské Bystré a tretia Štrba.

Ceny najlepším družstvám i krásne putovné poháre osobne 
odovzdal starosta obce Vernár Vladimír Ondruš, ktorý je veľ-
kým podporovateľom  Dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci.

  Ondrej Klimo, snímky: Ján Parimucha

Už 40-ty ročník Východo-
slovenského tábora ochran-
cov prírody s medzinárod-
nou účasťou sa konal posled-
ný júlový týždeň vo Vernári. 
Už celé roky sa na týchto tá-
boroch stretávajú odborníci 
z vysokých škôl, z vedeckých 
ústavov, zo štátnej ochrany 
prírody, ale aj laici, ktorí chcú 
spoznať územie a dozvedieť 
sa niečo nové o konkrétnom 
mieste a lokalite. Počas tých-
to táborov sa robí výskum 
celého územia. 

„To bol pôvodný zámer tá-
bora ochrancov prírody, ale 
dnes sa už robia aj výchovné 
prednášky pre miestne obyva-
teľstvo. Primárnym záujmom 
je však stále výskum,“ infor-
moval nás Ing. Tomáš Dražil, 
PhD., riaditeľ Správy NP Slo-
venský raj.

Hlavným cieľom ochra-
nárov bolo prehĺbiť poznat-
ky o prírodných hodnotách 
územia, zoznámiť sa s prob-
lematikou jeho ochrany, so 
zámerom navrhnúť riešenia 
na zveľadenie ochrany fauny 
a flóry, prehĺbiť spoluprácu 
Slovenský zväz ochrancov 
prírody a krajiny (SZOPK) 
a Štátnej ochrany prírody 
(ŠOP) SR. Preto tu pracovali 
odborné sekcie krajinárska, 
lesnícka, botanická, orni-
tologická, herpetologická, 
entomologická, rezbárska, 

mykologická, hiropterolo-
gická, geologická, detská, 
praktická ochrana prírody, 
speleologická, zoologická,  
a vojensko-historická.

Podľa slov odborníkov vo 
Vernári je ideálne zázemie a 
takýto tábor tu už bol v roku 
1982 v Suchej doline, na čo 
si obyvatelia určite pamäta-
jú. Počty účastníkov sú dnes 
omnoho vyššie ako pred 
takmer 25 rokmi. Počas týž-
dňa sa ich tu stretlo viac ako  
250 ľudí, ktorí sa postupne 
vymieňali. Je to potrebné už 
aj z hygienických dôvodov a 
aj nároky ochrancov, hoci sú 
to veľmi skromní ľudia, sú 
vyššie ako niekedy. Aj preto 
Vernárčania tohtoročný tá-
bor pripravili v intraviláne 
obce a využili priestor pri 
amfiteátri. Boli tam stany, 
ľudia spali aj v starej škole, 
bol tu perfektný bufet a aj 
altánok. 

„Odborníci z celého Slo-
venska, z Čiech, ale aj z Poľ- 
ska pracovali minimálne v de- 
siatich až pätnástich od-
borných sekciách. Výskum 
robili v rôznych lokalitách, 
napríklad na top lokalite, 
ktorou je Barbolica a veľmi si 
ju chválili, pretože tam mali 
neobmedzené možnosti skú-
mania. Jedna sekcia vtáky, 
iná motýle, ďalší čmeliaky, 
hady, chrobáky, lúčne koníky. 

Napríklad odborník na lúčne 
koníky bol úplne nadšený. 
Bol tu dva dni a našiel tu väč-
šinu druhov koníkov, ktoré 
na Slovensku vôbec registru-
jeme. Pracuje tu i botanická 
sekcia, lesnícka, krajinárska 
a ďalšie. Dokonca sme tu 
mali aj detskú sekciu, pred-
stavil sa rezbár Dr. Korkoš, 
akademický sochár, bol tu  
i Klub vojenskej histórie, kto-
rý predviedol ukážku bojov 
pri partizánskom bunkri, 
ktorý postavilo OZ Ozva  
z Vernára,“ priblížil prácu 
ochrancov Ing. Dražil. 

Po každom dn sa večer zišli 
účastníci tábora a vedúci sek-
cií referovali, čo videli a zistili. 
Nasledovali prednášky v kul-
túrnom dome, kde domáci 
predstavili obec, jej históriu, 
tradície, folklór, ale ochran-
cov zaujali aj spomienky pa-
mätníkov.  Zahanbiť sa nedali 
ani vernárske ženy z Klubu 
dôchodcov, ktoré pripravili 
domáce špeciality a ponúkali 
hostí.

Ako nám povedal staros-
ta obce Vladimír Ondruš, 
pre obec má takýto výskum 
význam najmä v tom, že sa 
v katastri obce, ale aj pria-
mo v obci a v jednotlivých 
obydliach, zinventarizovali 
vtáky, napríklad lastovičky, 
belorítky, vrabce, netopiere. 
Pri tej príležitosti sa aj medzi 

občanmi robila osveta, keď 
ochranári informovali našich 
ľudí čo robiť, ak chcú hniezda 
zachovať s dôrazom na uži-
točnosť jednotlivých druhov 
vtákov. „Odporúčanie sme 
dali aj starostovi, ako postu-
povať pri rekonštrukcii kultúr-
neho domu, keďže práve tam 
sa usídlili netopiere. Na záver 
azda len toľko - sme vďační 
obci, pretože nám vytvorili 
špičkové zázemie a myslím si, 
že aj obyvatelia obce to vníma-
li pozitívne,“ doplnil riaditeľ 
Správy NP Slovenský raj. 

Program 40. ročníka Vý-
chodoslovenského tábora 
ochrancov prírody, ktorý 
organizovali Slovenský zväz 
ochrancov prírody a kraji-
ny, ZO PONIKLEC Smižany  
v spolupráci s ŠOP SR, Sprá-
va NP Slovenský raj a Obecný 
úrad Vernár, bol prínosom 
pri ochrane prírody a kra- 
jiny. Bol veľmi rôznorodý 
a najmä večery boli vždy 
milou spoločenskou uda-
losťou. Aby si všetci účast-
níci zachovali na tohtoročné 
stretnutie pekné spomienky, 
ostatný deň, keď sa ľudia po-
maly rozchádzali domov, si 
na rozlúčku navarili dobrý 
guláš, na ktorom si spoloč-
ne v lone prekrásnej, takmer 
nedotknutej prírody, po-
chutnali.   
 Snímky: Ján Parimucha

Ochrancovia prírody medzi nami

K narodeniu detičiek

Životné jubileá
Šesťdesiat rokov

Január: Vladimír Alexa 
Február: Anna Gandžalová 

Apríl: Ondrej Alexa 
Júl: Ján Greňa, Anna Škovierová

August: Juraj Knižka, Pavol Škoviera
September: Šimon Šifra

Október: Martin Brija, Oľga Šimková, Mária Alexová
Osemdesiat rokov

Apríl: Helena Alexová
Deväťdesiat rokov

Marec: Dária Mindoková
Október: Alžbeta Šifrová
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Pochvalné  listy a vecné 
odmeny žiakom IX. A triedy 
Emme Baranovej a Renému 
Bukovinovi pri príležitosti 
ukončenia povinnej školskej 
dochádzky v Základnej ško-
le vo Vikartovciach udelili 
24. júna tohto roku riaditeľ-
ka ZŠ s MŠ Vikartovce Mgr. 
Mária Parížeková, obecné 
zastupiteľstvo a starosta obce 
Ing. Vladimír Šavel na návrh 
triednej učiteľky RNDr. Da-
riny Koščakovej. Ocenenia 
boli udelené za dosiahnuté 
vynikajúce výsledky po-
čas celej povinnej školskej 
dochádzky, za úspešnú re-
prezentáciu v okresných ve-
domostných súťažiach a za 
aktívnu účasť na kultúrnych 
akciách školy a obce.

Ocenenia 
žiakov 

Na snímke Mateja Kuril-
lu zľava Emma Baranová  
s rodičmi a René Bukovina 
s otcom.

Dlhodobým problémom 
nielen na Slovensku, ale aj  
v zahraničí je nezákonné uk-
ladanie odpadu tzv. čierne 
skládky. Tento problém sa 
týka aj obce Vikartovce. 

Komisia pre služby, ve-
rejný poriadok a ochranu 
životného prostredia vyko-
nala v roku 2015 monitoring 
čiernych skládok. V obci  
a blízkom okolí našla 13 lo-
kalít, ktorých sa tento prob-
lém týka. Čierne skládky sa 
vyskytujú najmä v okrajo-
vých častiach obce, v krí-
koch, korytách potokov, 
lesoch, ale aj v intraviláne 
obce za hospodárskymi bu-
dovami (stodolami). Sú to 
miesta, ktoré sú ľahko do-
stupné, ale dostatočne skry-
té pred zrakmi občanov. Ob-
sah čiernych skládok tvorí 
najmä stavebný a demolač-
ný odpad, ktorý pochádza 
z domácností z prestavby, 

Čiernymi skládkami škodíme sami sebe
dostavby alebo modernizá-
cie rodinných domov a os-
tatných budov. Ďalším často 
sa vyskytujúcim odpadom, 
tvoriacim čierne skládky, je 
biologicky rozložiteľný od-
pad z domácností, dvorov 
a záhrad. Hoci je tento od-
pad možné recyklovať jed-
noduchým kompostovaním 
v každej domácnosti, opa-
kovane končí na čiernych 
skládkach. Zarážajúcim 
faktom je, že na nelegálnych 
skládkach končia aj materiá- 
ly, ktoré je možno recyklo-
vať a ktorých separovaný 
zber je v obci realizovaný. 
Ide najmä o obalové mate-
riály – plechovky, PET fľaše 
a tetrapakové (viacvrstvové) 
obaly. Obec jeden až dva-
krát ročne realizuje aj zber 
nebezpečných odpadov a 
elektroodpadu, no aj tieto 
sa často ocitnú na čiernych 
skládkach. Ide najmä o oba-

ly z farieb, technických kva-
palín, žiarivky, no našla sa 
aj automatická práčka. Pri 
mapovaní čiernych skládok 
v našej obci sa našli vyho-
dené aj také predmety ako 
kusy nábytku, časti odevu, 
koberce, plastové hračky či 
sedadlá z auta.

Čierne skládky majú ne-
gatívny vplyv najmä na 
krajinu, životné prostredie 
a zdravie ľudí. Spôsobujú 
kontamináciu pôdy, vody 
a ovzdušia. Majú vplyv na 
zvýšenie rizika vzniku po-
vodní v prípade, že sa od-
pad ukladá do korýt riek a 
potokov.

Súčasný zákon o odpa-
doch zakazuje uložiť alebo 
ponechať odpad na inom 
mieste ako na mieste na to 
určenom. Za porušenie toh-
to zákona hrozí previnilcovi 
pokuta 1 500 až 50 000 eur 
podľa toho, či ide o fyzickú 

alebo právnicku osobu.
Ak sa nezistí osoba zod-

povedná za nelegálne ulože-
nie odpadu, resp. ak sa zistí, 
že vlastník, nájomca alebo 
správca pozemku, na kto-
rom vznikla čierna skládka, 
nie je pôvodca odpadu a ne-
uložil ho tam, je obec povin-
ná na svoje náklady takúto 
skládku odstrániť. V koneč-
nom dôsledku si tak likvidá-
ciu čiernych skládok zapla-
tia všetci občania zo svojich 
daní. Tieto prostriedky by 
však mohla obec využiť na 
iné investície.

Obec v roku 2015 a 2016 
zlikvidovala na vlastné ná-
klady niektoré čierne sklád-
ky a zároveň komisia pre 
služby, verejný poriadok a 
ochranu životného prostre-
dia pokračuje v monitoringu 
lokalít s  výskytom čiernych 
skládok. Text a snímky: 

Ing. Miroslav Grofčík

Medzi mužmi najlepší čas 
dosiahol Spišský Štiavnik – 
17,56 s, druhá bola Hranov-
nica (17,99), tretia skončila 
Šuňava (18,66). U  žien bola 
najlepšia Hranovnica (22,48) 
pred Šuňavou (23,48) a Spiš-
ským Štiavnikom (24,43).

Vo svojich kategóriách 
súťažil i hasičský dorast.  
U chlapcov vyhralo Spišské 
Bystré (19,71), druhá prieč-
ka patrila Vernáru (22,68)  
a z bronzu sa tešili Stráže 
(34,9). Medzi dievčatami boli 
najlepšie Gánovce (22,82) 
pred Spišským Bystrým 

(24,74) a Spišským Štiavni-
kom (27,68).

Aj muži nad 35 rokov pred-
viedli pekné výkony – tu bolo 
poradie: 1. Šuňava (20,72),  
2. Liptovská Teplička (22,11) 
a 3. Batizovce (22,27).

Ceny najlepším trom vo 
všetkých kategóriách  odovz- 
dala zástupkyňa starostu 
obce Vikartovce Darina Koš- 
čáková, ktorá pozvala prí-
tomných na ďalší – už de-
viaty ročník tejto obľúbenej 
súťaže.                                         

Pokrač. na nasledujúcej 
strane

Hasiči o Putovný pohár starostu
V nedeľu 4. septembra sa priaznivci hasičského športu 

stretli v ďalšej obci hornádskeho regiónu - vo  Vikartov-
ciach. Vo výcvikovom areáli miestneho Dobrovoľného 
hasičského zboru sa konal ôsmy ročník súťaže hasičských 
družstiev o Putovný pohár starostu obce Vikartovce. Za 
hojnej účasti domáceho obyvateľstva sa na predposled-
nej, osemnástej súťaži Podtatranskej hasičskej ligy po-
stupne predstavilo 34 družstiev .

Obec Vikartovce aj v roku 2016 pokračo-
vala v napĺňaní volebného programu obec-
ného zastupiteľstva a starostu obce na voleb-
né obdobie 2014 – 2018. Hlavné investičné 
úlohy sú spojené s výstavbou školského areá-
lu, kde obec z vlastných prostriedkov dokon-
čuje školskú budovu pre II. stupeň ZŠ, čím 
budú priestory ZŠ s MŠ spĺňať všetky kritériá 
pre približne 280 žiakov ZŠ a 60 detí pred-
školského veku. 

Veľkou investíciou je nový športový areál 
„Pod hoľou“, kde sme v roku 2016 urobili te-

rénne úpravy a plocha ihriska bola zatrávne-
ná. Predpoklad začatia súťažných stretnutí je 
plánovaný už v ročníku 2017/2018.

Z menších investícií je potrebné spomenúť 
úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, 
ale aj úpravu vonkajšieho schodišťa pri ZŠ a 
rekonštrukciu suterénu v kultúrnom dome. 

V roku 2017 chceme dokončiť novú škol-
skú budovu, začať budovať sociálne zázemie 
v rámci športového areálu, ale aj dobudovať 
infraštruktúru v rámci IBV. 

 Ing. Vladimír Šavel, starosta obce

Ako plníme volebný program?

Zľava: Miroslava Hoppejová, Lívia Kunová, Zuzana Šimo-
novičová, Viktória Pavličková, Katarína Šebestová,  Domi-
nika Šebestová a  Monika Drevková.

Vikartovský občasník
časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce

Ročník I.
Číslo 2

November 2016

Snímka: Milan Šebest
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   Medzi mužmi je prvý Spiš-
ský Štiavnik a druhá Šuňava. 
Na treťom mieste s rovna-
kým počtom bodov je Štrba 
a Hranovnica. U žien je is-
tým víťazom Spišské Bystré, 
druhá je Šuňava a tretí Spiš-
ský Štiavnik. U dorasteniek 
majú prvé miesto vo vrecku 
Vikartovce, druhý je Spišský 
Štiavnik, o tretie miesto sa 
delí Spišské Bystré s Novou 
Lesnou s rovnakým počtom 

bodov. Medzi dorastenca-
mi sú najlepšie Gánovce, o 
jeden bod menej má Spiš-
ské Bystré. O tretiu priečku 
budú bojovať Stráže so SOŠ 
Ul. okružná Poprad. Súťažiť 
budú i muži nad 35 rokov. 
O prvenstvo sa pobije prvá 
Šuňava a druhé Batizovce, 
tretie bude Hozelec. U žien 
nad 35 rokov sú najlepšie Ba-
tizovce pred Spišským Byst- 
rým a Spišskou Teplicou.

 Ondrej KLIMO, 
snímky: Milan Šebest

Hasiči o putovný pohár...

Pri hodnotení rozvoja 
športu, ale u nás zvlášť futba-
lu, v posledných rokoch mu-
síme konštatovať, že prežíva-
me úspešné obdobie. Sved-
čia o tom konečné tabuľky,  
v ktorých sa naše mužstvá  
v okresných súťažiach pravi-
delne umiestňujú na popred-
ných miestach. 

Obecný futbalový klub 
(OFK) Vikartovce má v pra-
videlných súťažiach PFZ  
a VsFZ štyri mužstvá. Pred 
rokom, v sezóne 2015/2016, 
sme vytvorili najmladšiu 
kategóriu U10. Tohto roku 
tu evidujeme 15 žiakov. Títo 
chlapci hrajú vo svojej sku-
pine turnajovým spôsobom 
(tohto roku L. Teplička, Kra-
vany, Sp. Bystré). Zatiaľ si 
počínajú úspešne, i keď na 
doterajších dvoch tohto se-
zónnych turnajoch celkove 
zvíťazili v štyroch zo šiestich 
zápasov. Trénerom je zanie-
tený futbalista, starosta obce 
Ing. Vladimír Šavel.

Mužstvo žiakov (U15 -  
3. liga žiakov PFZ) už tretí 
rok trénuje Peter Lavko. Pra-
videlná práca prináša svoje 
výsledky. Za posledné tri 
súťažné ročníky sme v tejto 
kategórii neskončili horšie 
ako na 2. mieste (2014/2015). 
Víťazmi sme sa stali v roční-
ku 2013/2014 a rovnako aj  
v minulom súťažnom roční-
ku (2015/2016). 

Víťazný káder tvorili títo 
hráči: Z. Lacko, P. Kubus,  

Futbalisti na popredných priečkach

F. Kubus, J. Pavlík, V. Pavlík, 
A. Kohút, S. Kuna, V. Kuna, 
A. Lacko, D. Pačaj, J. Bu-
lava, Š. Tóth, B. Bukovina,  
M. Šebest, S. Barilla, L. Šva-
gerko, P. Baran, V. Házyová, 
K. Luštiková.

V aktuálnom súťažnom 
ročníku 2016/2017, po pre-
hrách v prvých dvoch kolách, 
sa káder stabilizoval, zohral  
a „ťahá“ šnúru šiestich zá-
pasov bez prehry (5 výhier,  
1 remíza). V tabuľke po 8. ko- 
le im patrí 5. miesto so 16 bod- 
mi. Mužstvo tvoria 18 hrá-
či, všetci naši odchovanci.  
O dobrej práci v tejto kategó-
rii svedčí aj záujem o našich 
hráčov z iných klubov, najmä 
FK Poprad. Na prestup, resp. 
prestup s obmedzením (hos-
ťovanie) odišli Filip Kubus, 
Vladimír Pavlík a Radko Kuš-
nirák, ale aj dievčatá Viktória 
Házyová a Kamila Luštiková.

Väčšina hráčov po dovŕše-
ní veku, keď už nemôže hrať 
za žiakov, prechádza do ka-
tegórie dorastu (U19). Ako 
žiaci, tak isto aj dorastenci, si 
počínali vo svojich súťažiach 
úspešne. Stali sa v posledných 
dvoch rokoch víťazmi 4. ligy 
skupiny A PFZ Poprad.

OFK Vikartovce, ale aj sa-
motní hráči, mali a majú záu-
jem futbalovo napredovať. 

V súťažnom ročníku 
2014/2015 sme v baráži s Veľ- 
kou Lomnicou neuspeli a po 
prehre 1:2 sa radoval z postu-
pu do 3. ligy st. dorastu sku-

piny P-T (podtatranskej) sú-
per z Veľkej Lomnice. V mi- 
nulom súťažnom ročníku 
(2015/2016) sa víťazom sku-
piny B stalo mužstvo Spišskej 
Starej Vsi a víťazom skupiny 
A naše mužstvo OFK Vikar-
tovce. Keďže obe mužstvá 
mali záujem postúpiť, znovu 
sa odohral barážový zápas na 
ihrisku Veľkej Lomnice. Po 
jednoznačnom víťazstve 8:1 
sa už z postupu tešilo naše 
mužstvo, čím sa stalo novým 
účastníkom U19 3. ligy VsFZ, 
skupiny P-T.

O postup sa zaslúžili títo 
hráči: Pavol Krajč ml., F. Drev- 
ko, R. Ambroz, Marek Drev-
ko, Vladimír Kubus, Pavol 
Krajč st., Fr. Drevko, M. Ver-
narec, D. Lavko, B. Kohút, D. 
Diabelko, S. Bukovina, M. 
Kuna, D. Kacviňár, M. Škirta, 
D. Lajoš, J. Ščuka, J. Diabelko, 
M. Hopej. Trénerom je Ma- 
rián Lavko.

Káder mužstva prešiel „po-
vinnými zmenami“. Z dôvo-
du dovŕšenia veku opustili 
túto kategóriu Fr. a M. Drev-
ko, J. Diabelko, M. Hopej. 
Naopak, do kádra pribudli z 
U15 S. Kuna, Z. Lacko, D. Pa-
čaj, z hosťovania v FK PP sa 

vrátil J. Kušnirák. Na prestup 
s obmedzením (hosťovanie) 
posilnili káder A. Smolár  
z L. Tepličky a S. Cihoň z Kra- 
van.

Mužstvo si zatiaľ aj v no-
vej súťaži počína nadmieru 
úspešne. Po piatich domácich 
víťazstvách si donieslo aj 4 bo- 
dy od súperov; po 9. kole  
(k 1. 10. 2016), so ziskom  
19 bodov, mu patrí 2. miesto. 
Traja hráči z tohto mužstva, 
a to M. Vernarec, F. Drevko 
a A. Smolár skoro pravidel-
ne nastupujú aj za mužstvo 
dospelých OFK Vikartovce 
(ostaršenie). 

Dospelí sa znovu vrátili do 
1. triedy (teraz 6. liga) v se- 
zóne 2008/2009, keď sme zo 
16 účastníkov ako nováčik 
obsadili až 12. priečku. Po 
„oťukaní sa“ v súťaži sme sa 
nasledujúce roky v koneč-
ných tabuľkách umiestňovali 
do 5. miesta. Minulý súťažný 
ročník bol najúspešnejší – 
skončili sme na 2. mieste a to 
nám patrí aj teraz, po 9. kole 
(2. 10. 2016). Káder mužstva 
tvoria vlastní odchovanci  
s trénerom J. Kušnirákom.

 Ing. Ján Bukovina, 
 Snímky: Milan Šebest

Nádejný mladý futbalista Ján Drevko (s loptou). Zápas najmladších futbalistov Vikartoviec v kategórii U10.

Pri vhadzovaní Dominik Bajnok z OFK Vikartovce.

Rok 1934 je rokom, kedy sa vo Vikartovciach hral prvý 
oficiálny futbalový zápas a považujeme ho za rok založe-
nia futbalového klubu. Za viac ako 80-ročné obdobie sa v 
rôznych kategóriách vystriedalo mnoho hráčov. Dosiahli 
sa úspechy v podobe postupov do vyšších súťaží, ale prišli 
i sklamania z prehier a zostupov. Ale tak je to vo väčšine 
amatérskych mužstiev.

Výbor OFK veľ-
mi dobre spolu-
pracuje s vedením 
obce a UPS Vi-
kartovce, za čo im 
patrí poďakovanie. 
Tento súťažný roč-
ník 2016/2017 je 
posledným, ktorý 
odohráme na sta-
rom futbalovom ihrisku, kde sa hráva od roku 1960.

Po majetkových vysporiadaniach pozemkov sa minulý rok 
vykonali zemné práce na novom ihrisku Pod hoľou. Kvôli 
minuloročným nepriaznivým poveternostným podmienkam 
(sucho) sa siatie trávnika vykonalo až na jar tohto roku. Tráv-
nik sa dvakrát prihnojil, polieval a pravidelne kosil, aby bol 
pripravený na prvé súťažné zápasy v sezóne 2017/2018. 

Ďalšie investície ako šatne, tribúna, oplotenie a pod. sa uro-
bia v budúcom a v nasledujúcich rokoch.

Veríme, že aj na novej hracej ploche sa našim chlapcom 
bude dariť tak, ako tomu bolo v posledných rokoch na starom 
ihrisku!  Snímka: Milan Šebest

Nové ihrisko 
už na budúci rok

Vážení občania, 
komisia pre propagáciu 

obce si toho roku okrem vy-
dávania Vikartovského ob-
časníka, ktorého ďalšie vy-
danie práve držíte v rukách, 
pre vás opäť pripravila nový 
projekt - novú obecnú web 
stránku. Nová verzia stránky 
vikartovce.sk by mala uzrieť 
svetlo sveta v decembri toho 
roku.

Aktuálna verzia bude na-
hradená krajšou, prívetivej-
šou, užívateľsky jednoduch-
šou a hlavne obsiahlejšou 
podobou. Komisia si dáva za 
úlohu propagovať na stránke 
našu obec oveľa razantnejšie 
a verí v spoluprácu našich 
občanov. Keďže chceme, aby 
informácie boli aj čo naj-
aktuálnejšie, stále hľadáme 
zodpovedných ľudí, dobro-
voľníkov z radov obecných 
zložiek, amatérskych fotogra-

fov a iných prispievateľov, ale 
aj poslancov OZ a samotný 
obecný úrad a prosíme ich o 
aktívnu spoluprácu. Svojimi 
námetmi, fotografiami, člán-
kami, nápadmi, pripomien-
kami nás môžete kedykoľvek 
podnietiť ku skvalitneniu na-
šej práce, čakáme na to.

Dobrovoľníkov jednotli-
vých zložiek prosíme o pri-
hlásenie sa, dostanete od 
nás trochu starosti o zverené 
podstránky, zodpovednosti 
za ich obsah, ale hlavne hr-
dosti, že ste niečo pre Vikar-
tovce urobili. Budeme s vami 
aktívne spolupracovať, po-
môžte nám zatraktívniť našu 
stránku a hlavne spropagovať 
NAŠU OBEC!

Vopred všetkým ďakujeme.
Komisia pre propagá-

ciu obce: Mgr. Martin Šefc, 
 Mgr. Matej Kurilla, 

 Mgr. Monika Sitiariková

Nová obecná stránka
Obnovený areál  pri ZŠ s MŠ Vikartovce.

Oceňovanie najlepších hasičov. Šikovné mladé hasičky z Vikartoviec v akcii...

Na príprave obecných novín sa okrem autorov člán-
kov a snímok podieľala aj komisia pre propagáciu obce 
Mgr. Martin Šefc, Mgr. Matej Kurilla a Mgr. Monika 
Sitiariková.

Dokončenie 
z predchádzajúcej strany
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Anton Babony sa narodil sa  
20. 12. 1917 v Poprade–Strá-
žach, ako šieste dieťa man-
želom Vojtechovi a Kataríne 
Babony. Už ako žiak Ľudovej 
školy v Poprade, hrával fut-
bal, rád plával a miloval ľado-
vý hokej. Svojím talentom sa 
presadil až do majstrovského 
hokejového mužstva HC Tat-
ry. Po skončení ľudovej školy 
sa vyučil za elektrotechnika 
u Alexandra Matza a v roku 
1936 začal pracovať u archi-
tekta Jozefa Šašinku a staviteľa 
Ing. Václava Holého. V roku 
1939 nastúpil na základnú 
vojenskú službu do Prešova  
k 3. divízii.

Po prepadnutí Sovietskeho 
zväzu nacistickým Nemec-
kom, bol odvelený na Vý-
chodný front priamo do boja 
o Kyjev, kde videl hrôzy sku-
točnej vojny. 

„Písal sa rok 1941. Videl 
hladných, chorých a vojnou 
zničených ľudí, ktorých ako 
osobný šofér lekára, pomáhal 
zachraňovať. Napriek nemec-
kej propagande začali slovenskí 
vojaci pomáhať aj miestnym 
obyvateľom v Skvire, Bielom 
Poli, Rozinove. Takto sa dostal 
Anton Babony s vojenským le-
károm do obce Šamrajevka, k 
chorému  mladému dievčaťu 
Lýdii Šarajevskej a jej rodine. 
Lýdia bola v tom čase študent-
kou a učila sa aj zo zakázanej 
literatúry (Leninových spisov). 
Od študentky, komsomolky Lý-
die, sa dozvedel, že ju nemeckí 
dôstojníci vypočúvali a týra-
li.  Keď k nej prišiel s liekmi, 
zbadal Leninove spisy, ktoré 
stihol ukryť, čo bolo pre Lýdiu 
záchranou. Pri následnej kon-
trole ich domu, nemeckí dôs-
tojníci nenašli nič podozrivé 

Anton Babony - Slovan srdcom a činmi
„Hovorí sa, že hrdinom sa neďakuje – a to sa, žiaľ, vzťahu-

je aj na Antona Babonyho, o ktorom sa v Poprade, kolíske 
slovenského, ba i československého hokeja takmer nič nevie 
a ostal v zabudnutí...,“ to sú úvodné slová  príhovoru Eleny 
Bačkorovej,  tajomníčky Svetového združenia bývalých poli-
tických väzňov pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule An-
tonovi Babonymu, popradskému rodákovi, hokejistovi, účast-
níkovi boja za národné oslobodenie a politickému väzňovi na 
Zimnom štadióne v Poprade.

a tým ju zachránil pred istou 
popravou. Od lekára sa dozve-
del, že nemeckí vojaci kontro-
lujú príbytky a pri najmenšom 
podozrení sa mohol dostať do 
ohrozenia života hociktorý 
obyvateľ Šamrajevky. Anton 
Babony spolu s lekárom a pria-
teľom streľníkom Ondrejom 
Gurbovičom zachránili ešte 
viacerých  ľudí. Anton Babony 
sa dozvedel, že už aj po ňom 
a iných slovenských vojakoch 
idú nemeckí dôstojníci a hro-
zila im smrť. Preto Lýdii Šara-
jevskej odovzdal svoju knižku 
vernosti vojaka s fotografiami 
a poprosil ju, aby v prípade,  
ak by padol, knižku odoslala 
jeho matke Kataríne Babony 
na Slovensko. Všetci, ktorí po-
máhali sovietskym priateľom, 
sa snažili dostať pod ochranu 
sovietskej armády. Vtedy veľa 
slovenských vojakov prešli na 

stranu sovietov. Žiaľ, veľa 
z nich sa už domov nikdy 
nevrátilo a padli priamo 
v Sovietskom zväze,“ pri-
blížila nám kúsok života 
svojho otca dcéra Auré-
lia Čarnoká (na snímke 
vľavo). 

Anton Babony spolu 
so skupinou slovenských 
vojakov sa vďaka parti-
zánskemu veliteľovi kpt. 
Jánovi Nálepkovi, po dl-
hom a únavnom pocho-
de, bezpečne dostali na 
územie Československa. 

O tomto hrdinskom čine sa 
rodina Babonyova dozvedela 
priamo od Lýdie Šarajevskej. 
Dlho po ňom pátrala a mys-
lela si, že padol v Sovietskom 
zväze spoločne so sloven-
ským vojakom Imrichom Jac-
ko Lysákom. Pri príležitosti 
40. výročia oslobodenia, sa 
jej podarilo osobne stretnúť 
s rodinou Lysákovou. Cez 
Ing. Ladislava Lysáka, DrSc. 
odoslala fotografie z vojen-
ských čias, knižku vojaka  
a poslala napísaný skutoč-
ný príbeh o hrdinskom čine 
Antona Babonyho. V príbe-
hu bola napísaná aj Anto-
na Babonyho veľká prosba,  
v ktorej prosil všetkých ľudí 
na tomto svete, aby si chráni-
li mier, vážili jeden druhého, 
aby nikdy nebola na tomto 
svete vojna!

Po návrate domov, do Pop- 

radu sa vrátil späť k svojmu 
milovanému ľadovému ho-
keju ako brankár v drese maj-
strovského HC Tatry, opäť 
dosahoval výborné hokejové 
výsledky a svojim fanúšikom 
rozdával radosť z výhier.

V roku 1943 sa oženil  
s  Františkou Filasovou. Ich 
šťastné chvíle však netrva-
li dlho. Netešil sa dlho ani  
z  víťazstiev v ľadovom ho-
keji. Vojna sa rýchlym kro-
kom blížila aj k našej vlasti.  
29. augusta 1944 sa Anton Ba-
bony pripojil k skupine voja-
kov a zapojil sa do Sloven-
ského národného povstania, 
kde sa dostal do najtvrdších 
bojov. Stal sa príslušníkom  
l. Československej armády na 
Slovensku a  bol zaradený do  
1. paradesantnej brigády, kde 
ako vodič motorového vo-
zidla zabezpečoval proviant  
–  potraviny,  padáky, odev  
a lieky pre partizánov. Zú-
častnil sa bojov v okolí  Po-
pradu, Brezna, Čertovice, 
Donoval a Banskej Bystrice. 
Napriek veľkému úsiliu po-
vstalci nedokázali čeliť ne-
meckej presile a 3. novem-
bra 1944 pri Troch Duboch 
padol do nemeckého zajatia. 
Po drsných výsluchoch v Ru-
žomberku bol  spolu s priateľ-
mi deportovaný do Nemecka 
ako politický väzeň. Naložili 
ich do vagónov pre dobytok, 
kde počas transportu trpeli 
hladom a zimou. Doviezli ich 
do koncentračného tábora 
v Braunschweigu. Boli tam 
aj väzni iných národnosti a 
všetci tvrdo pracovali. Anto 
n Babony spomínal, že bývali 
v nedokončených barakoch 
pre politických väzňov, v kto-
rých bola strašná  zima. Vte-
dy videl najhoršie utrpenie, 
aké len mohlo existovať. Vďa-
ka jeho mladému veku a tvr-
dým hokejovým tréningom, 
kde nadobudol kondíciu  
a silnú vôľu, prežil ťažké dni 
aj v koncentračných táboroch 
v Dachau, Sachsenhausen 
a Mathausen. Svojej dcére 
Aurélii Babony rozprával veľa 
hrôzostrašných príbehov, 
ktoré zažil a na zverstvá fašis-
tov nemohol zabudnúť. „Spo-
mínal, že jeho život sa končil, 
čakal už na chvíľu, kedy za-
velia, že ide na smrť do ply-
novej komory. Anton Babony 
bol vysilený, hladný, smädný, 
vymrznutý a predsa mal chuť 
žiť. Túžil sa vrátiť domov, do 
svojej rodnej krajiny pod Vy-
soké Tatry,“ prezrádza túžby 
otca jeho dcéra a spomína, 
ako väzňov po postupe So-
vietskej armády hnali z kon-
centrákov na neznáme mies-
ta. V takomto stave prešli 800 
km a aj Anton Babony bol na 
smrť vysilený a čakal, že od-
padne, že nastane koniec...

4. mája 1945 ich oslobodila 
9. americká armáda a 2. sve-
tová vojna definitívne skon-
čila. 5. mája 1945 bol ošetre-
ný a urgentne prevezený do 
poľnej nemocnice v Gietelde. 
Jeho zdravotný stav bol natoľ-
ko vážny, že ho 9. mája 1945 
americkí vojaci previezli pre 
veľmi vážny zdravotný stav 
do mestskej nemocnice v 
Drutte, kde bol až do 8. júna 
1945.         

Politický väzeň Anton Ba-
bony sa vydáva na spiatočnú 

cestu do rodného kraja so 
železnou ceduľkou, na ktorej 
je vyrazené: Stalag. VIII C 
102814. Má podlomené zdra-
vie, choré ľadviny, reumu, 
oslabené srdce a vychudnuté 
telo. Do Popradu išiel peši a 
len túžba za domovom mu 
dodávala silu. Nefungovali 
železnice, cesty boli rozbité. 
Bol odkázaný na milosť dob-
rosrdečných ľudí a na samot-
nú prírodu. Domov došiel 
koncom júla 1945 vychudnu-
tý, zavšivavený a s podlome-
ným zdravím. Netušil, že jeho 
rodičia dostali list, v ktorom 
im oznamovali, že ich syn 
Anton Babony zomrel v apríli 
1945. Od matky sa dozvedel, 
že na jeho manželku Fran-
tišku bol vydaný zatykač a od 
novembra 1944 sa ukrývala 
v maštali u svojich rodičov 
v Hrabušiciach. Na základe 
udania ju nemeckí dôstojníci  
začali hľadať, našťastie žandá-
ri s gestapom ju nenašli.

Anton Babony sa po 2. sve-
tovej vojne pomaly zotavil a 
začal pracovať ako policajt 
v Poprade. Opäť sa venuje 
ľadovému hokeju, kde dosia-
hol ďalšie  výborné športové 
hokejové výsledky. V auguste 
1946  sa mu narodil prvý syn 
Anton. Žiaľ, šťastie netrvalo 
dlho a tiene minulosti zasa-
hujú opäť do života účastníka 
boja za národné oslobodenie 
a slovenského partizána An-
tona Babonyho, ktorý veľa 
vedel o minulosti mnohých, 
ktorí po vojne prevrátili kabá-
ty. Začal  dostávať  anonymné 
vyhrážky, čo viedlo k tomu, 
že sa rozhodol odísť z postu 
mestského policajta. Vo feb-
ruári 1949 začal pracovať v 
Pivovare a neskôr prešiel pra-
covať do Inštalatér v Poprade. 
V roku 1949 sa mu narodila 
dcéra Aurélia, v roku 1953 
dcéra Mária. Od roku 1953 
odchádza pracovať do Tat-
ravagónky. V roku 1957 sa 
Antonovi a Františke narodili 
dvojčatá Peter a Pavol. 

Až do roku 1953 bol ak-
tívnym hokejovým hráčom. 
Neskôr bol českosloven-
ským hokejovým rozhodcom  
I. triedy a trénerom, sloven-
ským rozhodcom I. triedy  
v ľadovom hokeji. V oblasti 
ľadového hokeja bol aktív-
ny do roku 1959. Statočne  
a svedomite pracoval, aj keď 
s podlomeným zdravím,  
a vzorne sa stará o svoju ro-
dinu. Venoval sa im po špor-
tovej stránke, vštepoval im 
lásku k športu. No venuje sa 
aj iným deťom z ulice, z Pop- 
radu. Jedným z jeho žiačikov 
hokeja bol aj Július Šupler. 
Aktívne v akcii ,,Z“ sa zapá-

jal do výstavby prvej umelej 
ľadovej plochy. Všetkým ľu-
ďom rozdával radosť a úsmev.  
Rád rozprával o výhrach  
v ľadovom hokeji, ako z lásky  
a z vlastného presvedčenia 
hrali hokej. Nerád hovoril  
o vojne. Pri  každom vyroz-
právanom príbehu plakal  
a potom dlho mlčal. Hovoril, 
že filmy, ktoré boli natočené 
o 2. svetovej vojne, zobrazu-
jú len polovicu skutočností,  
ktoré prežil. 

V roku 1965, vyčerpaný  
z dôsledkov 2. svetovej vojny 
a z prepracovania v povinnom  
prvomájovom sprievode – 1. 
mája 1965 dostáva infarkt a 
mozgovú cievnu príhodu a 
znova začína bojovať  o ži-
vot. Už nikdy sa nevrátil k 
milovanému športu a svo-
jej práci. Ostáva invalidom  
a v roku 1972 po dlhoročnom 
zdravotnom trápení 17. feb-
ruára 1972 zomiera. Zomiera 
slávny hokejový brankára za 
HC - Tatry. Anton Babony 
bol človekom, ktorý chránil 
svoju rodinu, aj keď bola po-
značená tým, že mal brata a 
sestru v Amerike a Kanade 
a jeho syn emigroval v roku 
1968 za rodinou do Kana-
dy. Bol ale človekom, ktorý 
cítil, že je Slovanom srdcom  
a činmi. 

Prešli dlhé roky. Nikto si 
nespomenul, že Anton Ba-
bony existoval. Iba jeho dcé-
ra Aurélia Čarnoká, rodená 
Babony, svedomite chodila, 
oslovila veľa významných ľudí 
v Poprade, ale všade sa stre-
távala len s nezáujmom. Na-
priek všetkému sa držala sa 
otcových slov:....,,Doba dobu 
nájde, aj keď celým svetom 
prejde.“ 

Aurélia Čarnoká spomína 
na časy, keď neúspešne, spolu 
s otcom, chodila po úradoch. 
Navštíli bývalých politických 
väzňov, ktorí mu poradili, ako 

ďalej, oslovovali SZPB, kto-
rého bol členom, ale okrem 
toho, že sa jeho dokumentá-
cia „stratila“ mu nepomohol 
nikto. „Otec bol sklamaný, 
no neriešil to. Veril, že sa raz 
všetko časom vyrieši. Stalo sa. 
Po rokoch sa našiel dobrý člo-
vek, ktorý vrátil do rodinnej 
schránky časť vzácnych „stra-
tených“ dokumentov, pár za-
ujímavých fotografíii. Zrejme 
aj dlhoročné hľadanie pravdy  
o Antonovi Babonymu re-
daktorom Emilom Minďášom 
malo na tom dosť veľký po-
diel,“ spomína dcéra.

Aurélia Čarnoká, rodená 
Babony, sa po rokoch vráti-
la tam, kde po prvýkrát na 
dvere zaklopal jej otec Anton 
Babony. Stala sa členkou Sve-
tového združenia bývalých 
politických väzňov v Popra-
de, kde všetko vyrozprávala  
v tom čase predsedovi Fran-
tiškovi Bednárovi, ktorý sa 
tejto záležitosti začal venovať. 

„Ja, Aurélia Čarnoká, dá-
vam na vedomie celému Po-
pradu, že pod Tatrami exis-
tujú ešte ľudia, ktorí sú za 
spravodlivosť a za to, aby sa 
na takýchto ľudí, ako bol môj 
otec Anton Babony, nikdy ne-
zabudlo. Veľká vďaka patrí 
Františkovi Bednárovi za to, 
že tento projekt vznikol a zrea-
lizoval sa. Vďaka patrí primá-
torovi Popradu Ing. Jozefovi 
Švagerkovi, ktorý tento pro-
jekt podporil, ale aj terajšie-
mu predsedovi Ing. Imrichovi 
Bodymu, ktorý húževnato 
pracoval na tomto projekte 
spolu s  Elenou Bačkorovou a s  
Františkom Bednárom a veno-
vali mu svoj voľný čas na úkor 
svojich rodín.“

Pamätnú tabuľu podľa 
návrhu Ing. arch. Juraja 
Bačkoru realizovala firma 
ID STONE Poprad, ktorej 
rodina i SZBPV v Poprade 
úprimne ďakujú.

Rodina Antona Babonyho.

I. Body a F. Bednár.

CLOVEK S VELKYM SRDCOMˇ ´ ´
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n  venujeme sa všetkým okruhom psychiatrie dospelého 
  veku t. j. demencie, alkoholizmus a ostatné závislosti,  
 poruchy spôsobené stresom, úzkostné a depresívne  
 poruchy, obsedantno-kompulzívna porucha,  
 schizofrénne poruchy, a i.

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA 

MUDr. DUŠAN SKOKAN

Na veku nezáleží. V tom-
to prípade nejde o žiadnu 
prázdnu frázu, ale o holý 
fakt. V Kežmarku to doká-
zali seniori, ktorí by svojimi 
umeleckými výkonmi za-
hanbili nejedného mládež-
níka. Takto to roztočili na 
festivale plnom hudby, spevu 
a tanca. 

„To v človeku zostáva. Ak 
sa takýmto aktivitám ve-
noval za mlada a teraz má 
možnosť na starosť si to zno-
va vyskúšať, tak zistí, že má 
ešte stále dosť energie na to, 
aby sa mohol predviesť ve-
rejnosti,“ uviedol na margo 
účastníkov festivalu pop- 
radský okresný predseda 
Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku Ján Surmík a dodal, 
že pre týchto seniorov ide o 
akúsi motiváciu do života. 

Festival spevu, hudby a 
tanca prilákal do Kežmarku 
145 účinkujúcich, a to nielen 
domácich, ale aj z Popradu, 
Spišskej Belej, Prešova, Bar-
dejova, či Starej Ľubovne. 
Seniori sa predviedli ako 
vynikajúci tanečníci, spevá-
ci, hudobníci či humoristi, 
keď sa na pódiu predstavili 
členky z Denného centra Po-
prad–Veľká a Limba, spevác-
ka skupina Belan či ľudová 

Svitskí seniori to poriadne roztočili: 
Na unikátnom festivale dokázali, že vek je len číslo

hudba Podtatranec zo Spiš-
skej Belej. 

Nechýbala ani zábavná 
skupina Svittasenior zo Svi-
tu pod vedením Alexandra 
Tokára. Tvorili ju taneční-
ci, speváčka a heligonkárka 
Mária Voščeková a Podtat-
ranskí Alexandrovci, kto-

rých dirigoval viceprimá-
tor Popradu Pavol Gašper.  
„S hudbou som vyrastal od 
malička. Najprv v ľudovej 
škole umenia, potom vo viace-
rých súboroch, kde som zažil 
vedenie výborných dirigentov. 
To ma inšpirovalo. Keď ma 
Podtatranskí Alexandrovci 

oslovili, začal som s nimi spo-
lupracovať. Kežmarské vystú-
penie je pre nás generálkou 
na celoslovenskú prehliadku 
seniorských speváckych súbo-
rov. A či je náročnejšie riadiť 
mesto alebo spevácky zbor? 
To je ťažká otázka. Dôleži-
té je, aby boli ľudia spokojní  

Že sme my, krajiny stred-
nej a východnej Európy, 
trhom II. kategórie, potvr-
dili testy spotrebiteľských 
organizácií na Slovensku, 
v Čechách i v Poľsku.  
O potravinách sme už 
počuli, no vedeli ste, že 
značkové pracie prášky  
v nemeckých a rakúskych 
obchodoch kúpite koncent- 
rovanejšie? Pri porovnaní 
informácií na obaloch poľs- 
ká spotrebiteľská organi-
zácia Pro -Test zistila, že 
západní Európania podľa 
návodov na jedno pranie 
potrebujú menšiu dávku 
prášku či gélu ako my, tu 
na východe…

Zo supermarketov sa vyt- 
rácajú naše lokálne znač-
ky. V Kauflande, naprík- 
lad, už priam kultovú 
omáčku na špagety mor-
ca della popradskej fir-
my, ani iný výrobok jednej  
z posledných v slovenských 
rukách, nenájdete, pretože 
odmietli vyrábať pod cenu. 
A rozhodli sa, zatiaľ len  
v Poprade, ísť cestou vlast-
ných, malých obchodov... 

Tieto dve skutočnosti sú 
v podstate dobrou správou 
pre nás, spotrebiteľov. Prí-
liš dlho sa vyhovárame, že 
nám naše nízke platy ne-
dovoľujú nakupovať kvalit-
né potraviny či iné výrobky. 
Nabažili sme sa farebných 
obalov „Západu“ a je čas 
vrátiť sa k starým, osvedče-
ným receptom a surovinám 
starých materí. Kvalita totiž 
je cenovo i miestne dostup-
ná. Vylezme zo supermar-
ketov a poobzerajme sa po 
okolí. Určite nájdeme malé 
mäsiarstvo, pekáreň, mlie-
kareň, potraviny... Prebuď-
me sa konečne z konzum-
ného ošiaľu a pripusťme 
si fakt, že máme to šťastie  
a nie sme odkázaní na 
často nekvalitné a drahšie 
zahraničné potraviny, serví-
rované v supermarketoch. 
Prestaňme slepo hltať ich 
ružové  marketingové cuk-
ríky, namiesto akciových 
letákov, kde si podčiarku-
jeme, čo je kde lacnejšie,  
čítajme radšej knihy. Veď 
priamo pod Tatrami máme 
bio farmy s kvalitným mä-
som, tradičných výrobcov 
mlieka a mliečnych výrob-
kov, pestovateľov ovocia 
a zeleniny. O tom, čo bu-
deme jesť, rozhodujeme 
sami. A to, či a ako dlho 
budeme mať takú širokú 
ponuku kvalitných potravín 
práve v našom regióne, 
máme v rukách tiež len my 
sami. Štát dotuje a daňo-
vé prázdniny udeľuje len 
zahraničným investorom  
a vyrokovať v Bruseli lep-
šiu dotačnú politiku pre 
našich poľnohospodárov 
chce od našich politikov 
a štátnych úradníkov viac 
ako len peknú kravatu  
a správne stranícke tričko. 
Len od nás závisí, či lokál-
ne firmy, ktoré nepodlieza-
jú ceny na úkor kvality, aby 
nás kŕmili emulgátormi, 
prežijú. Slogan ...kúpou 
domácich výrobkov podpo-
rujeme samých seba, platí. 
Podporme teda samých 
seba tým, že sa presta-
neme vyhovárať na ceny  
a začneme opäť nakupovať 
v tradičných obchodoch. 

a radostní,“ povedal na mar-
go svojho účinkovania v čo-
raz známejšom súbore.

Vzácnymi hosťami festi-
valu boli spevácka skupina 
Slovenka, pracujúca pri Ma-
tici slovenskej v Poprade, 
Spevácka skupina Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
Stará Ľubovňa a Folklórny 
súbor Ľubovňan rovnako 
zo Starej Ľubovne. Spolu  
s nimi do Kežmarku za-
vítali aj funkcionári JDS  
z Prešova, Bardejova i Starej 
Ľubovne, čím sa len potvr-
dila vzájomná spolupráca.

„Toto podujatie dokazuje, že 
naša generácia bola naučená 
celý život pracovať, byť aktív-
na a ani teraz nechceme byť 
neužitoční. Našou snahou je 
aj naďalej šíriť radosť zo živo-
ta, ktorý je našim darom. Vek 
tu nehrá rolu, je naozaj len 
číslom, čo dokázala aj najstar-
šia účinkujúca 94-ročná pani 
Nevická z Kežmarku, ktorá 
recitovala verše naspamäť,“ 
uzavrela podpredsedníč-
ka KO JDS z Prešova Anna 
Petričová.

Múdri ľudia hľadia ďaleko 
do budúcnosti a všetci raz 
budú seniormi, ak budú mať 
šťastie a dožijú sa veku so 
slušným číslom.  (mgc)

Tamásom Mezőffym, 
európskym majstrom floristom

Dokončenie z 1. strany
Majstrovský titul život flo-

ristu kompletne zmenil. Neus- 
tále vystupuje v televíznych 
show, rozhlasových reláciách,  
často ho vidieť v novinách. 
Kvôli veľkému množstvu poz- 
vaní má čoraz viac práce a mu- 
sí, paradoxne, robiť oveľa viac 
pre to, aby splnil svoje vlast-
né očakávania. Náročné je 

Obec Mlynky leží v pre-
krásnom kúte Slovenského 
raja, obklopená chráneným 
areálom Knola a Národnou 
prírodnou rezerváciou Zej-
marská roklina. Mlynky ale 
dobre poznajú nielen turisti, 
ktorí si tu určite prídu na svo-
je, ale aj milovníci zimných 
športov, medzi ktorými je 
známe hlavne lyžiarske stre-
disko Gugel. 

Najlepší guláš v Mlynkoch navaril Novák team
V lete si pobyt v Mlynkoch 

môžete okrem turistiky sprí-
jemniť napríklad aj zapoje-
ním sa do súťaže vo varení 
gulášu Hornohnilčanský kot-
lík, ktorú striedavo organizo-
vali spoločne obce Dedinky, 
Mlynky a Stratená. V druhej 
polovici augusta sa milovní-
ci gulášu stretli v Mlynkoch, 
kde sa konal už jeho šiesty 
ročník. Najlepší guláš varilo 

deväť družstiev, 
medzi ktorými 
boli domáci, ale 
aj gulášmajstri 
zo Spišskej Novej 
Vsi, dovolenku-
júci Bratislavča-
nia a „kuchári“, 
ktorí v blízkosti 
obce pracujú či 
sólo maďarský 
šéfkuchár s ro-
dinou, ktorý na 
túto súťaž prišiel 
raz, ako turista,  
a  odvtedy na 
Hnornohnilčans- 
ký kotlík chodí 
pravidelne. Me-
dzi súťažiacimi 

sme však našli aj kom-
pletné a hlavne veselé 
družstvo Mlynčanky  
z  maďarske j  obce 
Mlynky – z Pilisszent-
kereszt, ktorá už viac 
rokov so slovenskými 
Mlynkami spolupracuje  
a vzájomne sa navšte-
vujú. Odborná porota 
tak mala možnosť vy-
berať nielen z gulášov, 
ktoré varili Slováci  
z našich bežných ingre-
diencii, ale aj Maďari  
s  ich  fantastickou 
červenou paprikou a „hro- 
madou“ mrkvy.

A súťažiaci? Tí lúpali, krá-
jali, miešali, ochutnávali, 
sem-tam hrdlo zvlažili, ale 
hlavne neustále sa so smie-
chom „hecovali“ a vychvaľo-
vali ten svoj gulášik. Posledné 
slovo však mala porota a ako 
najlepší „vychutnala“ guláš 
Novák teamu so šéfkuchárom 
Petrom a zdatnou kuchá-
ročkou Hankou z Mlynkov. 
Pre úplnosť však musíme 
dodať, že všetky navarené 
guláše chutili a v priebehu 

polhodinky nebolo stopy ani 
v jednom kotlíku. Veď záu- 
jemcov bolo dosť, pretože 
nádherný deň prilákal do 
Prostredného Hámra domá-
cich i turistov z obce i okolia.

Aj keď celú súťaž mode-
rovala pre práceneschopnosť 
starostu jeho zástupkyňa 
Ing. Iveta Geletková, starosta 
„Dušan“ Alfréd Franko však 
neodolal a aj s ortézou a bar-
lami na nohe prišiel pozdraviť 
súťažiacich i hostí z maďar-
skej obce Mlynky a poďakovať 
za účasť.  (red)Starosta A. Franko s barlami.

Na Ul. Francisciho, za Za-
riadením opatrovateľskej 
služby v Poprade, vybudujú 
oddychovú zónu pre senio-
rov, ktorá bude slúžiť pre 
seniorov mesta a bude ur-
čená na aktívny a pasívny 
oddych. Plánujú tu vymeniť 
staré oplotenie, vybudovať 
chodníky, verejné osvetlenie 
a okrasné jazierko. Centrom 
oddychovej zóny by mala byť 
veľká terasa.  Okrem toho tu 
seniori nájdu aj petangové 
ihrisko, minigolf a vonkajšie 
posilňovacie stroje. 

Oddychová zóna

tiež držať krok s neustále na-
rastajúcimi profesionálnymi 
požiadavkami. 

Pred víťazstvom v Ženeve 
mal T. Mezőffy vlastné kve-
tinárstvo, no kvôli veľkému 
množstvu nových príležitostí 
a cestovaniu ho život posta-
vil pred voľbu. S ohľadom na 
profesionálnu kariéru sa roz-
hodol obchod zavrieť. Stále 
však spolupracuje na prípra-
ve rôznych podujatí, svadieb 
a hotelových eventov. „Som 

rád, že mám stále čo robiť. 
Páči sa mi tento životný štýl  
a nikdy sa nenudím. Len pos- 
ledný mesiac som mal sedem 
prezentácií v piatich krajinách. 
Bolo to síce únavné, no získal 
som množstvo nových skúse-
ností a priateľov. Na najbližšie 
roky som si stanovil konkrétne 
ciele a dúfam, že sa mi poda-
rí jeden po druhom ich napl-
niť. Chcem byť uznávaným 
floristom v dlhodobom časo-
vom horizonte.“   P.  Vargová

Nakupujme 
u susedov

Z REGIÓNU

n  objednávame bezplatne na t. č. 0948 761 721
n  www.psychiaterpoprad.sk
n  https://www.facebook.com/psychiaterpoprad/


