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Kultúrny program je už pripravený  
a bude žánrovo bohatší. V piatok večer pred 
kežmarskou radnicou vystúpi česká stáli-
ca Helena Vondráčková a hudobná skupina 
Katapult. Sobota sa bude niesť v  znamení  
slovenských hviezd. Počas sobotňajšieho po-
poludnia spestria vystúpenia folklórnych sú-
borov Kollárovci. Vo večernom programe sa 
predvedú známe skupiny Gladiátor, Polemic, 
Iné Kafe.  Mladých v sobotu v noci zabaví 
skvelý raper Kali. Nedeľa každoročne patrí 
vyhláseniu kráľa remesla, tombole a ukonče-
niu festivalu. 

Novinkou tohto ročníka bude česko-slo-
venský muzikál Kubo, ktorý vzdáva hold 
vynikajúcemu hercovi Jozefovi Kronerovi. 
„Veríme, že muzikál bude veľkým lákadlom 

pre návštevníkov festivalu, keďže už teraz sú 
niektoré plánované vystúpenia v iných slo-
venských mestách vypredané,“ dala do pove-
domia Gabriela Kantorková, zodpovedná za 
kultúrny program festivalu. Legendárny Kro-
nerov výrok „Anča, ja mám nožík“ odznie na 
javisku pred radnicou v nedeľu dopoludnia. 

Trojdňové podujatie predstaví viac ako 800 
účinkujúcich z rôznych kútov sveta. „V Kež-
marku okrem domácich folklórnych súborov 
zatancujú súbory zo Sicílie, Srbska, Česka, 
Ruska, ako hosť príde skupina až z  Číny 
a ďalší,“ spresnil riaditeľ Ferenčák. V progra-
me festivalu návštevníci uvidia šermiarov, 
sokoliarov,  historické tance, dobovú hudbu, 
cechové zvyky a rôzne atrakcie. 

Tohtoročné EĽRO je venované 
cechu krajčírskemu a farbiarskemu

Už len tri mesiace nás delia od odštartovania najväčšieho podujatia v Kežmarku. 
V novodobých dejinách sa na takmer zabudnuté remeslá bude 6. až 8. júla spomínať 
už po 28-krát. Medzinárodne známy festival si tento rok pripomenie cech krajčírsky 
(1548) a cech farbiarsky (1713). 

Pokračovanie na 2. strane

Účastníkov privítala Alena Pitoňáková, 
starostka obce Tatranská Javorina a Ing. 
Pavol Bekeš, starosta obce Ždiar. Úvod ale 
patril spomienke venovanej  nedávno zosnu-
lému Ing. Jozefovi Harabinovi, primátorovi 
Spišskej Starej Vsi. Okrem obrazového do-
kumentu zo spoločných akcií RVC, ktorých 
sa zúčastnil, sa s ním rozlúčili aj piesňou Gó-
ralu czy ci ne żal v podaní skupiny H+H.  

„O tom, že myšlienka vzdelávania odbor-
ných zamestnancov a volených funkcionárov 
samosprávy bola a  je dôležitá, svedčí naša 
doterajšia história a  činnosť počas nej. Za 
25 rokov existencie naše RVC zrealizovalo 
stovky školení a odborných seminárov, roč-
ne v priemere okolo 50, konzultačných a po-
radenských dní a  každoročne aj tematické 
pracovné cesty.  Keď si predstavíme, že sa na 
každom seminári v priemere zúčastnilo 100 
zástupcov samosprávy, akou silou myšlienok 
a odbornosti nás do každodenného pracovné-
ho života v prospech občanov vyzbrojilo naše 
Regionálne vzdelávacie centrum (RVC)...,“ 
povedala PhDr. Desana Stromková, pred-
sedníčka Rady RVC – ZO. Ďalej vyzdvihla 

sústavné vzdelávanie v  samospráve, ktoré 
je neodmysliteľnou súčasťou jej fungovania 
a práce každého zamestnanca, starostu či 
poslanca. „Činnosť RVC je zameraná na po-
moc nám všetkým, aby sme zvládali neustále 
zmeny legislatívy, hľadali a nachádzali rieše-
nia situácií, ktoré sa v obciach a mestách pri 
našej práci pre občana vyskytujú. RVC okrem 
odborných seminárov so skúsenými lektor-
mi pomáha aj jednotlivcom poradenskými 
a konzultačnými dňami, a  tiež individuál-
nym poradenstvom.“

V príhovore zdôraznila, že 25 rokov exis-
tencie by nebolo možných bez vzájomnej 
spolupráce výkonných členov, aktívnych 
účastníkov a tiež kvalitných lektorov. Oce-
nila aj spoluprácu so Združením hlavných 
kontrolórov Slovenska, ktorého prezident  
Ing. Ľudovít Budzák je dlhoročným spolu-
pracovník RVC. Spolu s Danušou Beláko-
vou, ktorá sa už štvrťstoročie usiluje o roz-
voj, podporu a neustále skvalitňovanie práce 
vzdelávacieho centra, veľmi dobre poznajú 
problémy samosprávy a tvoria vynikajúci 
tandem. Pokračovanie na 2. strane

Nie ste na to sami – žijeme, cestujeme a učíme sa s vami už viac ako štvrťstoročie 
Regionálne vzdelávacie centrum oslávilo 25. výročie
Starostovia a primátori, združení v Regionálnom vzdelávacom centre – ZO, so sídlom 

v Štrbe, a tiež pozvaní hostia sa v dňoch 25. - 27. apríla v hoteli Montfort v Tatranskej 
Javorine zúčastnili slávnostnej, ale aj pracovnej konferencie pri príležitosti 25. výročia 
vzniku Regionálneho vzdelávacieho centra (RVC).

Danuša Beláková, tajomníčka RVC - ZO Štrba s Vladi-
mírom Belákom už dlhé roky zabezpečujú organizáciu 
vzdelávania samosprávy.

Deň víťazstva
nad fašizmom

Oblastný výbor Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Poprade pozýva na pietne spo-
mienky spojené s kladením vencov 
pri príležitosti 73. výročia ukonče-
nia 2. svetovej vojny a Dňa víťazst- 
va nad fašizmom. 

Už 4. mája si občania pripomenu-
li a uctili padlých hrdinov v Spišs- 
kom Bystrom a vo Svite. Ďalej 
nasledujú:

7. mája o 11. h v Starom 
Smokovci pri pamätníku pred 
Grandhotelom, o 13. h v Poprade 
pri pamätníku v Parku hrdinov,  
o 13. h v Spišskej Belej, na cinto-
ríne pri hrobe padlých a o 17. h  
v Hranovnici pri pamätníku pad-
lým v obci.

8. mája o 15. h vo Vernári pri pa-
mätníku padlým v obci

9. mája o 10. h v Kežmarku pri 
pamätníku padlým na cintoríne a 
o 11. h pri pamätníku na nádvorí 
hradu, v Liptovskej Tepličke o 12. 
h  pri pamätníku padlým v obci 

12. mája o 17. h v Novej Lesnej 
na cintoríne pri pamätnej tabuli.

Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...
Pred začiatkom mája sa v našich 

regiónoch vracajú ich obyvatelia  
k najtypickejším tradíciám Slo-
venska. Jednou z nich je stavanie  
a ohrávanie májov. Túto tradíciu 
neporušili ani folklóristi zo Svitu  
v pondelok 30. apríla.  

Ženy z FS Jánošík, Jánošík Senior 
a DFS Jánošíček Svit ozdobili máje 
pre občanov mestskej časi Pod 
Skalkou a druhý pred Domom kul-
túry vo Svite pre ostatných. 

Ženská časť folklóristov ozdobila 
vrcholce májov farebnými stužkami 
a na tej mužskej časti zase zostalo 
postavenie májov. Aby im išla práca  
pekne od ruky, zahrala im Ľudová 
hudba Bystrianka a povzbudzovali 
ich prizerajúci sa Sviťania. Po po-
stavení mája sa folklórne skupiny 
spolu s hudbou presunuli do areálu 
Koliby, kde bol pripravený kultúrny 
program. Folklóristi postavili ďalší 
máj a o 20. h zapálili vatru. Hudba a 
spev oslovili všetkých a spoločne si 
aj zatancovali a zábava pokračovala 
do neskorej noci. 

Stavanie májov je známe už od 
starobeku, kedy si ich ľudia dávali 
pred svoje domy ako ochranu pred 
zlými duchmi a chorobami. Máj 
symbolizoval víťazstvo jari nad 
zimou, poľnohospodárom mala 
májová zeleň zase priniesť dobrú 
úrodu. Od 15. storočia sa máje sta-
vali už aj v strednej Európe, v tých-
to končinách však slúžili ako istý 
prejav úcty. Od tejto myšlienky sa 
májová tradícia prirodzene vyvinu-
la do podoby, v akej ju poznáme aj 
dnes. Na Slovensku sa májové tra-
dície líšia od regióna k regiónu. Vo 
viacerých regiónoch stavajú máje 
chlapci pod okna dievčatám, ktoré 
sa im páčia.  (pkr)

Snímka: internet
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Pokračovanie na 3. strane

Tohtoročné EĽRO je venované 
cechu krajčírskemu a farbiarskemu
Dokončenie z 1. strany

Divadlo ex Teatro v spo-
lupráci s Múzeom v Kež-
marku pripravuje rozprávku 
s pesničkami Modrý vták aj 
večerné divadelné predsta-
venia pre dospelých návštev-
níkov Krvavé dejiny. Vstupy 
na nočné prehliadky venova-
né životu Beáty Laskej, prvej 
ženskej turistke Vysokých 

Tatier, sa začnú už v stredu 
4. júla.  

V areáli sa predstaví viac 
ako 100 remeselných stán-
kov,  nebudú chýbať známi 
remeselníci ako umelecký 
kováč Vladimír Eperješi, vý-
robcovia tradičných hudob-
ných nástrojov Michal Sme-
tanka, píšťalkár Pavol Urda 
a ďalší.  (mšá)

Dokončenie z 1. strany
„Je dušou každej akcie, je 

nielen organizátorom, ale aj 
výkonným „pracantom“, po-
radcom a  podporovateľom. 
A v posledných rokoch tvoria 
so synom Vladkom Belákom 
základ všetkého, čím naše 
RVC žije a čo pre nás pripra-
vuje. Myslím si, že môžem za 
vás všetkých povedať úprim-
né veľké ďakujem, Belákov-
ci,“ poďakovala PhDr. De-
sana Stromková. Práve tým, 
že nešlo len o ďalšie vzde-
lávanie a bohatý odborný 
program, ale aj o slávnostnú 
konferenciu pri príležitosti 
25. výročia RVC - ZO, oce-
nili i tých, ktorí sa podieľa-
li na vedení vzdelávacieho 
centra v minulosti. Medzi 
nimi boli členovia orgánov 
RVC: Ing. Elena Bašistová, 
členka a predsedníčka kon-
trolnej komisie RVC – ZO 
v  predchádzajúcich obdo-
biach, Danuša Beláková, ta-
jomníčka združenia od jeho 
vzniku, JUDr. Štefan Bieľak, 
člen Rady RVC – ZO, Ivan 
Čičmanec, predseda Rady 
RVC- ZO v  predchádzajú-
cich obdobiach, Ing. Jozef 
Harabin, in memoriam, 
člen kontrolnej komisie 
RVC – ZO, Július Medvedi, 

Regionálne vzdelávacie centrum oslávilo 25. výročie
prvý a zakladajúci predseda 
Rady  RVC - ZO, Katarína 
Rákociová predsedníčka 
Rady RVC - ZO v predchá-
dzajúcich obdobiach, Kata-
rína Svitanová, predsedníčka 
Rady RVC- ZO v  predchá-
dzajúcich obdobiach, PhDr. 
Desana Stromková, pred-
sedníčka Rady RVC – ZO 
a členka kontrolnej komisie 
v  predchádzajúcich obdo-
biach a Michal Sýkora, „otec 
myšlienky“ a zakladateľ RVC 
na Slovensku. 

Okrem toho boli ocenení  
i dlhoroční lektori a partne-
ri RVC - ZO: JUDr. Marián 
Hoffmann, PhD., dlhoroč-
ný lektor a autor odborných 
publikácií, Ing. Oxana Hos-
podárová, dlhoročná lektorka 
a poradca, Ing. Pavol Kukuč-
ka, dlhoročný lektor a porad-
ca, Mgr. Katarína Tamášová, 
dlhoročná lektorka a porad-
ca, doc. JUDr. Jozef Tekeli, 
PhD., dlhoročný lektor a au-
tor odborných publikáci, Ing. 
Terézia Urbanová, dlhoročná 
lektorka a autorka odborných 
publikácií, RVC - ZO Rimav-
ská Sobota, spolupracujúci 
partner a Združenie hlav-
ných kontrolórov Slovenska, 
spolupracujúci partner.

Viacerí z ocenených poďa-

kovali za pozvanie a rovnako 
za aktivity, ktoré RVC pre 
nich pripravovalo a pomáha-
lo im pri plnení úloh samo-
správy a pri práci starostov. 
Vyzdvihli najmä oduševne-
nie a vytrvalosť tajomníč-
ky RVC Danuši Belákovej, 
vďaka ktorej má vzdelávacie 
centrum vysoký kredit na ce-
lom  Slovensku.

Po slávnostnom akte odo-
vzdania ocenení nasledoval 
odborný program, v rámci 
ktorého sa účastníci konfe-
rencie dozvedeli viac o tvor-
be VZN po novele zákona 
o obecnom zriadení, spolu 
s lektormi prebrali ostatné 
zmeny zákona o obecnom 
zriadení po 1. apríli 2018 
a hovorilo sa aj o ukončen 
í funkčného obdobia orgá-
nov obce a povinnostiach, 
ktoré musia zabezpečiť orgá-
ny obce po nových voľbách. 

Keďže konferencie RVC 
– ZO so sídlom v Štrbe sa 
konajú vždy v iných obciach, 
v rámci poznávacej časti sa 
prešli chodníkom korunami 
stromov v Bachledovej do-
line, navštívili obec Ždiar, 
Ždiarsku izbu, absolvovali 
Ždiarsku stvadbu a nakoniec 
navštívili Zámoček v Tatrans- 
kej Javorine.  (reš)

Ocenenie bývalej predsedníčke Rady K. 
Svitanovej odovzdala Ing. D. Stromková...

...Ing. Desane  Stromkovej zase JUDr. Štefan 
Bieľak, člen Rady RVC. 

Ako si tak kráčam lesom, 
tlak mi opäť zdvihol zvuk nást- 
roja, ktorý sa používa na 
rúbanie stromov. V prvom 
momente si myslím, že je to 
motorová píla, keď zvuk nas- 
ledujem, identifikuje sa ako 
krovinorez. 

Na jeseň a v zime v našich 
lesoch vyčíňajú Rómovia, 
ktorí sa chcú zohriať, na jar 
vybiehajú tzv. lesní hospodá-
ri so svojimi poväčšine tiež 
počernými pracovníkmi, ktorí 
územie najprv pod vznešene 
znejúcim názvom revitalizá-
cia doslova zdemolujú a po-
tom nasadia drobné sadenič-
ky. Vyrežú dospelé stromy 
a nahradia ich drobcami, 
ktoré strčia do jamy spola le-
dabolo vyhĺbenej jediným zá-
berom rýľa. Orezané konáre 
a raždie nechajú nakopené 
zhniť na mieste a dolámané 
vetvy stromov, ktoré milosti-
vo ušetrili, ďalej plápolajú vo 
vetre...

V tú sobotu to však bolo 
iné. Krovinorezy v rukách 
držali rybári a keď som sa 
s jedným z nich dala do reči, 
prečo majú potrebu rúbať 
stromy počas vegetačného 
obdobia, dostalo sa mi vys- 
vetlenia, že podľa rybárske-
ho zákona upratujú. „Aj smeti 
pozbierate?“ – nedá mi nes- 
pýtať sa s pohľadom upretým 
na niekoľko kôp smradľavých 
odpadkov, ktoré ľudia nano-
sili pod okolité kríky. „Samo-
zrejme,“ usmieva sa pán, 
ktorý partičku upratujúcich 
vedie. „Obec sa nestará, tak 
musíme my...“ Ešte mi vy-
strúha kompliment ako dobre 
vyzerám a posledné zvyšky 
mojej bojovnej nálady rozptý-
li slovami: „Taká ste pekná, 
mladá pani, dajte si cukrík...“

Cmúľajúc odchádzam. Za 
chrbtom sa mi okolo vedú-
ceho rybára vytvorí skupin-
ka zvedavých chlapíkov, čo 
okolo zrezávali kríčky. „Kto 
to bol?“ – vyzvedajú. „Ochra-
nár,“ vysvetľuje šéfko.

Zeleň našťastie rýchlo 
skrášlila lesy dokatované tzv. 
lesnými hospodármi a pre-
rástla smeti, ktoré si nielen 
roky nevšímajú, ale ich aj 
sami hromadia. A po pár 
dňoch som sa vybrala posú-
diť aj výsledok sobotňajšej 
brigády rybárov, ktorí môj 
ochranársky prístup brali tak 
cukríkovo vážne. 

Prichádzam k jazerám 
a som spokojná. Kríky sú síce 
orezané, no haluzina i smeti, 
ktoré lemovali brehy strmých 
svahov, sú preč. Stretávam 
labute, čajky, kačky, sokoly 
aj straky, no plastové fľaše, 
kelímky, rôzne tašky a obaly 
zmizli. Kráčam chodníkmi, 
ktoré, ako som doteraz ve-
rila, používam len ja a zver, 
a smetí niet ani na týchto 
neprístupných miestach. Ry-
bári veľmi pozitívne prekva-
pili. Zeleň nezdemolovali, len 
upravili a neporiadok naozaj 
zlikvidovali. 

V hlave si škrtám predsu-
dok, že po nich, po víken-
doch strávených rybačkou 
v prírode ostávajú len sme-
ťami preplnené ohniská. 
A vrecká plním cukríkmi pre 
prípad, že ich na potulkách 
prírodou opäť stretnem...             

     Petra Vargová

Cukríkovo 
vážne

Pýtam sa, je toto vôbec 
možné, čo sa u nás deje? 
Čo sa stalo s našimi ľuďmi 
a našim národom? To pre-
to sme „štrngali kľúčmi“ 
na námestiach a neskôr sa 
zriekli svojej desaťročnej su-
verenity, aby sme mohli žiť  
v tejto nenávisti, v tomto 
chaose, strese a strachu? 
Komu to vôbec prospelo, 
okrem zradcov národa a zlo-
dejom v bielych golieroch? 
Kde sa stratila naša republi-
ka a koho to vôbec dnes bez 
toho, aby sme  mysleli na 
naše deti a vnukov počúva-
me a koho nasledujeme?

Hovorí sa, že národ, kto-
rý sa nevie poučiť zo svojej 
histórie si ju bude musieť zo-
pakovať. Zrejme nám naozaj  
nestačilo raz prežiť to, čo pre 
nás vždy pripravovali cudzí. 
Len stručne si pripomeňme, 
čo sa so Slovákmi v dlhých 
dejinách dialo. V polovici 
13. storočia nás napadli Ta-
tári, boje o moc v 16. storo-
čí medzi uhorskou šľachtou  
a Habsburgovcami vyústili 
do 150 rokov trvajúcej tu-
reckej nadvlády, spojenej  
s plienením, obyvateľstvom 
braným do otroctva a boha-
pusto zabíjaným. Spomeň-

Nenávisť, chaos, stresme si na protihabsburgské 
povstania,  sprevádzané 
krutovládou a drancova-
ním žoldnierskych vojsk, 
na ťažký život Slovákov  
v Rakúsko-Uhorsku s tvr-
dým ekonomickým, kultúr-
nym a politickým útlakom, 
ktorý trval až do konca I. sve-
tovej vojny a vzniku Česko-
slovenska.  V rámci Česko-
slovenska pripadalo na české 
krajiny až 75 % priemyselnej 
produkcie celej monarchie, 
na Slovensku to bola len 1/5 
málo rozvinutých podnikov, 
z ktorých väčšina v dôsledku 
hospodárskych kríz zanikla. 
Slovákom zostalo len hrd-
lačenie na fliačikoch zeme  
a vysťahovalectvo. Hoci väč-
šina obyvateľov Slovenska 
hodnotila hospodárske výs- 
ledky a riešenie sociálnych 
otázok medzivojnového 
Československa skôr nega-
tívne, pozitíva boli nesporné 
a perspektívne boli nesmier-
ne významné. Oživenie prie-
myselnej výroby nastalo až 
v 2. polovici 30. rokov, keď 
sa z Čiech začali premiest-
ňovať strategické podniky  
z obavy pred nemeckou 
agresiou. Potom už nasle-
dovala Mníchovská zrada 

západných mocností, vznik 
Slovenského štátu a 2. sveto-
vá vojna. Jaltská konferencia, 
na ktorej sa stretli Roosvelta, 
Churchill a Stalin rozhodli 
o povojnovom usporiadaní 
Európy, nových hraniciach 
a vytvorení demarkančnej 
línie medzi sférami vplyvu 
spojencov. Československo 
sa so súhlasom západných 
mocností stalo okupačnou 
zónou ZSSR. Nuž, takéto boli 
takmer päťstoročné dejiny 
Slovákov a našej krajiny. 

A prečo takýto exkurz do 
histórie? Jednoducho pre-
to, lebo tento dnešný chaos  
a nenávisť nemôžu rozosievať 
ľudia, ktorých predkovia pre-
žili v Európe azda najväčšie 
útrapy všetkých čias a po Ra-
kúsko-Uhorskom vyrovnaní 
reálne hrozil zánik slovens- 
kého národa, o čom jasne 
hovorilo sčítanie obyvateľst- 
va z roku 1910. A už len to, 
že sme prežili, nás oprávňuje 
byť národ hrdý a nie otrocky 
podriadený, ktorý opäť raz 
slúži cudzím záujmom. Iste, 
naši „moderní“ mladí ľu-

dia, ktorí si namýšľajú, že sú 
pupkom sveta a americkejší 
ako samotní Američania, by 
najradšej na svojich pred-
kov, vďaka ktorým sú vôbec 
na svete, zabudli. A nie iba 
oni. Nájdu sa medzi nami aj 
takí, ktorí akoby si vôbec ne-
uvedomovali, že s národom, 
ktorý prežil azda už všetko 
zlé, nemôžu beztresne ma-
nipulovať, ohlupovať ho pri-
mitívnosťami, vnucovať im 
choré predstavy a vytvárať 
imaginárnych nepriateľov,  
s ktorými máme bojovať. 
Ale história hovorí jasne – 
Slovensku väčšinou nikto  
z tých, ktorí si na našom 
území dnes urobili pašalíky 
a rabujú podobne ako Turci 
pred 400 rokmi, nepomohol. 
Všetko, čo sa na Slovensku 
vybudovalo za éry tzv. socia-
lizmu, bolo z vlastných peňa-
zí a z práce slovenských obča-
nov. A bez koruny zadĺženia! 
Ako hovoria dejiny, práve na 
Slovensku bolo po 2. svetovej 
vojne zopár manufaktúr, pár 
živnostníkov, slabá stredná 
vrstva, väčšina poľnohospo-

dárov a zbytok zelená lúka. 
Až po vojne, za „hnusných“ 
komunistov sa Slovensko 
industrializovalo, postavili 
sa tu tisícky fabrík, poľno-
hospodárske družstvá, cesty, 
železnice, školy, nemocnice, 
kultúrne domy, tisíce bytov 
a rodinných domov a hlav-
ne, spolu s Čechmi sme boli 
sebestační. Kým v roku 1946 
žilo na Slovensku 3 327 803 
obyvateľov,  v roku 1991 to 
už bolo 5 274 335. Boli by sa 
tu narodili dva milióny ľudí, 
keby sme žili v takom skan-
zene, o akom hovoria niekto-
rí „vraj“ Slováci?Nuž a potom 
už začalo Slovensko vymierať 
a tento trend sa spolu s vys- 
ťahovalectvom zrýchľuje.  
A keď budeme pokračovať 
tak ako doteraz a vždy po-
čúvať cudzích pánov, po pár 
desiatkach rokov tu po Slo-
vákoch neostane nič, pretože 
všetkého sme sa už vzdali.  
A netrvalo nám to dlho, sta-
čilo necelých tridsať rokov, 
aby sme zničili to, čo sme 
tvrdo budovali sedemdesiat. 

V  Mestske j  k n ižn i -
ci vo Svite sa 26. apríla 
uskutočnila beseda s au- 
torkou, Sviťankou Bla-
ženou Bendíkovou o jej 
knihe Pokrivené životy. 
Pani Bendíková od roku 
1962 žije vo Svite. Pracova-
la v sociálno-právnej oblasti 
starostlivosti o rodinu a deti 
na Mestskom národnom vý-
bore vo Svite a neskôr na Ob-
vodnom úrade vo Svite. Sku-
točné príbehy zo svojej praxe 
opísala vo svojej 
knihe. Na bese-
de porozprávala  
o tom, kedy začala 
písať, ako vznikol 
nápad vydať  knihu,  
o procese, kto-
r ý  v i e d o l  a ž  
k vydaniu titulu, 
ale pospomínala 
i na svoju prácu  
a niektoré zaujíma-

Beseda o knihe Pokrivené životy
vé ľudské osudy. Priestory be-
sedy vyzdobila svojimi diel-
kami pani Rozália Bednárová  
a autorka pre všetkých účast-
níkov pripravila i malé po-
hostenie. Mestská knižni-
ca vo Svite uvedenú knihu 
prihlásila do súťaže Kniha 
Prešovského samosprávne-
ho kraja za rok 2017. V kon-
kurencii 12 titulov beletrie z 
celého kraja získala 4. miesto, 
čím veľmi dobre reprezento-
vala naše mesto.  (mk)
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Hovoríme s Pavlom Gašperom, poslancom VÚC za okres Poprad
Starostlivosť o odkázaných v Prešovskom kraji 

potrebuje generálnu opravu

Nevzbudzuje takýto pos- 
toj nedôveru nielen odvola-
ných riaditeľov, ale aj verej-
nosti? O čo vlastne ide?

Za posledných 12 rokov 
si vedenie PSK vytvorilo 
v  sociálnej oblasti doslova 
„rodinný podnik“. Cez ten 
každoročne prehnalo druhý 
najväčší balík krajského 
rozpočtu. Sú v  tom okrem 
priamych nákladov na so- 
ciálnu starostlivosť aj nemalé 
investície.

O investíciách však roz-
hodujú poslanci...

Určite. Menej logické však 
je, že sa investície sústre-
ďovali najmä do vybraných 
zariadení, ktoré sa postupne 
vypracovali na vysoko nad-
štandardné, pričom iné ešte 
ani v tohtoročnom rozpočte 
nemajú dostatok prostried-
kov na kúrenie a  výplaty. 
Len „čistou náhodou“ (trp-
ký úsmev) sú to zariadenia, 
ktoré sú alebo boli riadené 

úzkou skupinou rodinných 
príslušníkov a priateľov „vy-
braných“ riadiacich pracov-
níkov PSK. Zhoda vzťahov je 
však „čisto náhodná ... “

Je na tom niečo zlého, ak 
má niekto šikovných priate-
ľov alebo príbuzných?

Iste. Ale mnohí zamest-
nanci a klienti týchto zaria-
dení zažívajú niečo úplne 
iného. A po zmene vedenia 
PSK sa ozývajú a  na svetlo 
sa dostávajú prinajmenšom 
zaujímavé fakty.

Prečo ich teda župan 
nezverejnil?

To je otázka skôr na neho. 
Uprednostnil by som zverej-
nenie pravdivých informácií. 
O to skôr, ak sú natoľko zá-
važné, ako naznačil. Postup 
župana je prvok, ktorý sa, 
ako som zistil, v politike vys- 
kytuje dosť bežne a ktorému 
neviem prísť na chuť. Osob-
ne poznám niekoľkých ria-
diteľov krajských sociálnych 
zariadení, ktorým v období 
pred krajskými voľbami „išli 
po krku.“ Niektorých vy-
menili po hrubom nátlaku, 
iných na základe vykonštruo- 
vaných obvinení bez mož-
nosti brániť sa alebo nahliad-
nuť do svojho spisu, ktorým 
„boli riešení.“ Rukopis bý-
valej ŠtB bol zrejmý a  pre-
cíznosť niektorých vopred 
pripravených krokov bola 
pre mňa šokujúca. „Vodco-
via“ si dali záležať na „správ-
nej“ publicite. O to viac ma 
mrzí, že úprimná snaha te-
rajšieho vedenia PSK o po-
riadok a  transparentnosť 
vyznieva ako kádrovanie. To 
si však musí vyriešiť župan 
a vedenie úradu PSK samo.

Jednou z oblastí, ktorú majú v kompetencii samosprávne 
kraje, je sociálna starostlivosť. Tú vo veľkej miere riadia 
alebo priamo zabezpečujú samosprávne kraje. Na zasad-
nutí 23. apríla 2018 zobralo zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) na vedomie odstúpenie troch 
riaditeľov zariadení zriadených krajom, dvoch ďalších od-
volalo. Nastal čas kádrovania a čistiek?

K uvedenému kroku odvysielala televízia niekoľko prís- 
pevkov. Tie stavajú župana a Úrad PSK do pozície gro-
bianov, ktorým ide len o dosadzovanie vlastných ľudí na 
lukratívne miesta, pričom odvolávajú riaditeľov zariade-
ní bez udania dôvodu. Jasná čistka. Župan sa na zasadnu-
tí zastupiteľstva len stroho vyjadril, že dôvody sú natoľko 
vážne, že ich radšej nezverejňuje, aby si odvolaní riadite-
lia ešte vedeli nájsť prácu v sociálnej sfére. Je ich ochotný 
povedať poslancom medzi štyrmi očami, ale zverejňovať 
ich nebude.

Podľa vás je teda pos- 
tup kraja voči riaditeľom 
v poriadku?

Bolo by lepšie, keby sa 
odkryli aspoň niektoré „pre-
šľapy“. A ak je na to dôvod, 
mal by byť podaný podnet 
prokuratúre na vyšetrenie 
podozrenia z protizákonnej 
činnosti. Inak sa to môže 
naozaj javiť ako kádrovanie. 
Hlavne po informáciách, 
ktoré boli zverejnené v tele-
vízii, ktorá v minulosti ma-
nipulovala so skutočnosťami 
vedúcimi ku odvolaniu nie-
ktorých riaditeľov. 

Je to síce smutné, ale neži-
jeme v slobodnej spoločnos-
ti. Už v predvolebnej kampa-
ni som poukazoval na to, že 
sme bábkami v hre politic-
kých strán o verejné financie. 
A  tých je v  krajskom roz-
počte približne toľko, koľko 
v obecných a mestských roz-
počtoch kraja, len sú mimo 
zorného uhla verejnosti. 
Podľa všetkého zámerne.

Vy ste na strane víťaza 
krajských volieb. Nie je to 
zároveň váš súhlas s  kád-
rovaním a súvisiacimi stra-
níckymi praktikami KDH  
a jeho koaličných part- 
nerov?

Som v  klube nezávislých 
poslancov, ktorí v minulosti 
neboli angažovaní žiadnou 
politickou stranou. Máme 
svoje predstavy, ako má vy-
zerať riadenie kraja a podľa 
našich možností sa snažíme 
tieto predstavy uviesť do 
praxe. Zhoduje sa to s pred-
stavami mnohých ľudí, ktorí 
vedia, čo znamená „diktatú-
ra proletariátu“ vo význame 
diktatúra „Komu? Čomu?“ 

Tam, kde sme v zhode s pred-
stavami župana a jeho klubu, 
sme za, inak rokujeme. 

Sociálna oblasť kraja určite 
potrebuje generálku. V  pr-
vom rade sa štartuje serióz-
na koncepcia založená na 
demografii a  požiadavkách 
na sociálne služby. Tá dá 
ucelený obraz o  požiadav-
kách. Potom bude potreb-
né rozhodnúť, ktoré služby 
a v akom rozsahu zabezpečí 
kraj a ktoré neverejný, teda 
súkromný sektor. Ak má sys-
tém poskytovania sociálnej 
starostlivosti fungovať spra-
vodlivo, nevyhneme sa ani 
pravidlám, ktorému zariade-
niu bude zazmluvnený aký 
počet klientov.

O tom, ktoré zariadenie 
sa má využiť, má predsa 
rozhodnúť žiadateľ...

A  to je ďalší rébus. Do-
teraz sa žiadatelia o  sociál-
nu službu umiestňovali do 
tých „správnych“ zariadení. 
O skutočnej kvalite a spokoj-
nosti klientov nebola objek-
tívna informácia. Som za to, 
aby sa vytvoril spravodlivý 
a čo najobjektívnejší hodno-
tiaci systém kvality poskyto-

vaných služieb. Je to na dlh-
šiu dobu, ale dá sa to. Potom 
môžeme hovoriť o skutočnej 
kvalite v  oblasti sociálnych 
služieb.

Absolútnou nevyhnutnos-
ťou je okrem spravodlivosti 
aj dostatok financií v sociál-
nej sfére. To je však otázka aj 
na parlament a samosprávy. 

Nie je to všetko priveľké 
sústo?

Je. Ale odhodlanie na jeho 
prehryznutie existuje aj v na-
šom poslaneckom klube, aj 
u  väčšiny členov sociálnej 
komisie PSK. Nebude to ani 
ľahké ani rýchle, ale sme 
presvedčení, že sa to dá a že 
v konečnom dôsledku budú 
uspokojení tí, ktorí v pocti-
vej práci v tejto republike od-
dreli roky, aj tí, ktorí potre-
bujú pomôcť so starostlivos-
ťou o rodinného príslušníka, 
aby mohli vytvárať hodnoty 
pre súčasnosť i  pre budúc-
nosť. Vôbec to nevidím ako 
frázu, skôr ako samozrej-
mosť. Ľudia si zaslúžia, aby 
sme sa o nich postarali.

 Ďakujeme za rozhovor.
Ilustračné snímky: 

archív redakcie

a strach ovláda našu krajinu
Dokončenie z 2. strany

Hovorme teda o faktoch 
a hlavne prestaňme klamať. 
Ak nám naša elita hovorí, že 
Slovensko je úspešný príbeh, 
začínam sa „vytáčať“. 

Aký úspešný príbeh píše 
Slovensko, keď sme namiesto 
hospodárskej spolupráce 
vraj rovnocenných krajín  
v Európskej únii prišli  
o väčšinu priemyselných 
podnikov, pretože ich vlast-
nia naši západní „priatelia“, 
pre ktorých robíme za pár 
šupov a oni vyvážajú neu-
veriteľné zisky. Obrovskou 
nezamestnanosťou, bezvý-
chodiskovosťou mnohých 
ľudí, spolu s minimálnymi 
mzdami,  sme sa pripravili  
o kvalifikované pracovné 
sily, odchádzajúce pracovať 
na podradné miesta do zá-
padných štátov. Prichádzame 
o poľnohospodárstvo, keď 
cudzie štáty cez eurodotá-
cie podporujú ornú pôdu, 
ktorú neobrábame, alebo na 
nej pestujeme repku olej-
nú a lúky, ktoré maximálne 
pokosíme. Oni nepotrebujú 

naše prosperujúce poľno-
hospodárstvo, oni potrebujú 
vyvážať ich nadvýrobu, aj to 
nekvalitnú. Nestačí im, že 
pôdu nevyužívame tak, ako 
by sme mohli a mali, oni si 
ju dokonca začínajú kupovať 
a nám neostane ani toľko, 
aby sme sa uživili. Naše deti 
v školách namiesto učenia 
hlúpnu a to len preto, lebo 
nevedia poriadne čítať, počí-
tať a vďaka ľudským právam, 
keď zabúdame hovoriť aj  
o ich povinnostiach, z nich 
vychovávame bezohľadných 
egoistov, ktorí myslia len na 
seba. Preto sú aj ľahko ma-
nipulovateľní a uveria všet-
kému, čo im ktosi do hlavi-
čiek „naťuká“. Zdravotníctvo 
kolabuje, ľudia zomierajú, 
nemá ich kto ošetrovať, pre-
tože darmo máme kopec 
študentov na medicíne, resp. 
v zdravotných školách, za 
almužnu u nás robiť nechcú  
a opäť odchádzajú do zah- 
raničia. A západ tak bez 
koruny investícií dostáva 
hotových lekárov, zdravot-
né sestry, ale aj IT-čkárov, 

inžinierov a ďalších odbor-
níkov. My už nemáme ani 
len vlastné banky, ktoré sme  
z našich peňazí oddlžili a za 
pár korún predali zahranič-
ným bankovým domom.  
A keď ich nebudeme počú-
vať, dopadneme ako Gréci 
– denne nám dovolia z na-
šich ťažko zarobených peňazí 
vybrať si 20 €, aby sme veľ-
mi nevyskakovali. Ako štát 
už nemáme ani len vlastné 
zákonodarstvo, pretože väč-
šinu zákonov za nás prijíma 
Brusel a my ich musíme ak-
ceptovať. Dokonca už nemá-
me ani len vlastnú armádu, 
pretože tých pár vojačikov 
aj s ich veliteľmi musia po-
čúvať cudzích veliteľov na 
zahraničných misiách. A to 
nás títo cudzí velitelia nú-
tia nakupovať predražené 
zbrane, aby ich zbrojovky 
mali zase len vysoké zisky  
a nám vymýšľajú nepriate-
ľov, proti ktorým ich vraj 
máme použiť. Slovenskí veli-
telia aj napriek obrovskej in-
zercii v cudzích médiách na-
riekajú, že naši mladí nechcú 

ísť do armády! A koho alebo 
čo by vôbec mali brániť, keď  
v tomto štáte už pomaly 
vôbec nič nie je slovenské? 
Alebo si naozaj myslíte, že 
pôjdu brániť nemecké, fran-
cúzske, holandské, anglické 
a čo ja viem aké fabriky, ban-
ky, polia? Veď Slovensko ako 
štát už prestalo existovať, 
nemá ani len svoje hranice, 
dokonca sme do prepadliská 
dejín poslali aj našu koru-
nu. Najnovšie už nesmieme 
mať ani vlastný názor, ale 
musíme ako také staré vrany 
krákať podľa tých, ktorí kla-
mú a vymýšľajú si tie najne-
zmyselnejšie lži. A už vôbec 
nesmieme povedať pravdu  
a nazývať tie ich genderideo- 
lógie a multikulturalizmus 
pravým menom. V tu ranu 
sme rasisti, fašisti, nacisti  
a najhorší vyvrheli.

Nuž, toto je ten náš veľmi 
úspešný príbeh. Úspešný pre 
tých, ktorí sa nechali sko-
rumpovať len preto, aby sme 
bez jediného výstrelu prišli  
o všetko, čo naši predkovia  
v pote tváre a vlastnou kr-

vou vydobyli. Prišli sme  
o svoj národ, svoju suverenitu, 
svoju kultúru, svoju identitu  
o svoj štát. Ani to však ne-
stačí. Do ulíc vychádza týž-
deň čo týždeň naša mlaď  
a vyvoláva chaos, nenávisť, 
rozdeľuje každého a všetkých 
a vôbec ich nezaujíma, že ľu-
dia, pre ktorých je na prvom 
mieste rodina a práca, potre-
bujú namiesto stresu pokoj. 
Ale ten nám zase nedoprajú 
svetové elity, ktoré neustálym 
rinčaním zbraňami a pro-
vokáciami zasievajú medzi 
ľudí strach! Strach z vojny  
a zabíjania. 

To sme naozaj chceli  
a chceme? A čo tak definovať 
víziu Slovenska – čo chceme 
dosiahnuť, kam chceme ísť, 
kam sa chceme dostať, aby sa 
všetkým ľuďom na Slovens- 
ku žilo lepšie? Skutočne ne-
cítime ani kúsok hanby sami 
pred sebou, keď sa nedokáže-
me pozrieť na Slovensko ako 
na suverénnu, hrdú krajinu? 
Naši ľudia, naše deti a naši 
vnuci si to zaslúžia rovnako, 
ako my len preto, že nám 
naši predkovia pod Tatrami 
zanechali nádhernú krajinu.   
 Ľudmila Rešovská

Ateliér Popprat a auto-
ri pozývajú na vernisáž 
výstavy VIDMO Braňo 
Jánoš a Ján Jánoš, ktorá sa 
uskutoční 11. mája 2018, 
v piatok, o 18. h. Výstava 
potrvá do 1. júna 2018.

VIDMO 
Maľba a šperk
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Právna poradňa
Podtatranský kuriér prichádza s právnou poradňou. Na 

čitateľské otázky odpovedá JUDr. Silvia Bobková, notárska 
koncipientka.

email: judr.bobkova@gmail.com
miriam.breznoscakova@notar.sk

tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Dobrý deň, pokiaľ chce bezdetný poručiteľ zanechať maje-
tok právnickej osobe, postačuje na identifikáciu v závete ná-
zov a sídlo, alebo je nevyhnutné uviesť aj IČO? A je právne 
nenapadnuteľné vyhotoviť závet v dvoch origináloch, z kto-
rých jeden bude uložený u poručiteľa a druhý zaslaný práv-
nickej osobe, ktorá má dediť, resp. odovzdaný do úschovy  
u notára? Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Podľa ustanovenia § 477 
Občianskeho zákonníka  
v závete poručiteľ ustanoví 
dedičov, prípadne určí ich 
podiely alebo veci a práva, 
ktoré im majú pripadnúť. 
Ak nie sú podiely viacerých 
dedičov v závete určené, pla-
tí, že podiely sú rovnaké. Za 
podstatné náležitosti každé-
ho závetu zákon považuje 
určenie dediča a určenie veľ-
kosti podielov jednotlivých 
závetných dedičov. Závetným 

dedičom môže byť fyzic-
ká osoba, právnická osoba  
a štát. Právnická osoba môže 
byť dedičom, ak existuje  
v dobe smrti poručiteľa a má 
právnu subjektivitu. Oso-
ba dediča musí byť v závete 
identifikovaná dostatočne 
určite, teda tak, aby v okami-
hu smrti poručiteľa nebola 
zameniteľná s inou osobou. 
Právnickú osobu teda treba 
vždy presne označiť, je vhod-
né uviesť vždy názov, sídlo  

a identifikačné číslo (IČO). 
Na otázku, či možno vyho-
toviť závet v dvoch originá-
loch odpovedám áno v tom 
zmysle, že sa nespochybňuje 
automaticky platnosť závetu 
len preto, že je v dvoch vy-
hotoveniach, pokiaľ spĺňa 
inak zákonné náležitosti. Ak 
je už závet spísaný doma, 
je vhodné dať ho notárovi 
aspoň do úschovy, v tomto 
prípade však notár nezodpo-
vedá za jeho obsah.  Uvediem 
však, že najlepšou a právne 
najistejšou formou závetu, 
ktorú náš právny poriadok 
umožňuje závetcovi zvoliť, je 
závet spísaný vo forme no-
társkej zápisnice. A nielen 
preto, že takýto závet spisuje 
notár, ktorý zodpovedá za 

správnosť jeho obsahových  
a formálnych náležitostí, ale 
aj preto, že takýto závet je ih-
neď zaregistrovaný do zbier-
ky nevyhlásených závetov, 
evidovaných v Notárskom 
centrálnom registri závetov.  
Notársky centrálny register 
závetov zabezpečuje, že po-
čas života, ako aj po smrti 
poručiteľa, sa závet nestratí  
a nebude zmenený jeho obsah 
(napr. niektorým z dedičov 
alebo treťou osobou). Regis-
ter závetov je neverejný, teda 
po registrácii závetu, do tohto 
registra nemôže nahliadnuť 
nikto okrem poručiteľa. Je dô-
ležité uviesť, že závetca môže 
závet kedykoľvek zrušiť tým, 
že zriadi nový závet, odvolá 
závet alebo ho zničí.  

Svoje brány po zimnej pres- 
távke otvorí Expozícia tat-
ranskej prírody už tradične 
v  prvú májovú sobotu. Na 
ploche 3,20 hektára návštev-
níci nájdu vyše tristo dru-
hov bylín a  drevín, počnúc 
rastlinstvom podhorských 
lúk cez lesný podrast až po 
vegetáciu alpínskeho a subni-
válneho stupňa. Rozmiestne-
né sú v ôsmich vápencových  
a žulových alpínach a mokra-
diach. „Chudôbka vždyzelená, 
lomikameň protistojnolistý či 
prvosienka najmenšia, teda 
akýsi prví ohlasovatelia jari 
nielen u  nás v  expozícii, ale 
i v Tatrách, nám už síce po-
maly odkvitajú, ale stále je čo 
obdivovať. Momentálne kvit-
ne skalokráska pyrenejská, 
horec Clusiov, dryádka osem- 
upienková, nezábudka alpín-
ska i  mak tatranský, takisto 
aj všetky druhy vŕb,“ vyratú-
va Janka Černická, vedúca 
expozície, ktorú v Tatranskej 
Lomnici prevádzkujú Štátne 
lesy TANAP-u. 

Hoci expozícia prešla vý-
raznou rekonštrukciou len 
pred dvoma rokmi, opäť 
sa v nej našiel priestor pre 
niekoľko noviniek.  V  areáli 
pribudli vtáčie búdky, prvé 

Expozícia tatranskej prírody v  Tatranskej Lomnici, 
známa skôr pod názvom botanická záhrada, bude už od 
mája otvorená o dve hodiny dlhšie ako zvykla byť po mi-
nulé roky. Návštevníci po novom budú môcť obdivovať 
tatranskú kvetenu každý deň až do 17. hodiny, po letných 
prázdninách sa otváracie hodiny opäť o niečo skrátia. 

Botanická záhrada bude otvorená dlhšie

z  nich nainštalovali ešte vo 
februári, aby noví nájomní-
ci stihli v jarných mesiacoch 
zahniezdiť. „Aj takýmto spô-
sobom chceme podporiť duti-
nové hniezdiče, ako napríklad 
všetky druhy sýkoriek, brhlíky, 
žltochvosty, trasochvosty, ale 
aj sovy, vodnára, muchára či 
sokola myšiara a zároveň po-
skytnúť návštevníkom akúsi 
pridanú hodnotu v  podobe 
možnosti priamo z chodníka 
pozorovať ako rodičia kŕmia 
svoje mladé,“ vysvetľuje Igor 
Stavný z  Odboru prác ce-
lospoločenského významu 
Štátnych lesov TANAP-u. 
Okrem nových obydlí pre 
dutinové hniezdiče pribudla 
aj búdka pre netopiere. Za-
tiaľ čo niektoré z  búdok sú 
umiestnené v blízkosti chod-
níkov, iné ostávajú pred zrak-
mi návštevníkov skryté, aby 
vtáčí obyvatelia mohli vyviesť 
svoje mladé bez prehnanej 
pozornosti.  

Ďalšou novinkou bude vy-
novené drevené premostenie 
cez rašelinisko, ktorého re-
konštrukcia by sa mala začať 
už v najbližších dňoch. Štátne 
lesy TANAP-u sa chystajú in-
vestovať aj do zavlažovacieho 
systému. 

Ani tento rok nebude chý-
bať široká ponuka sadeničiek 
i semien tatranských rastlín 
a drevín, ktoré sa dajú kúpiť 
priamo v botanickej záhrade. 
„V tejto sezóne by sme chceli 
ponúknuť 72 druhov rastlín 
vysokohorskej flóry a  štyri 
druhy u nás rastúcich drevín, 
teda smrek, borovicu, jedľu 
a  javor,“ konkretizuje vedú-
ca expozície. Chýbať samo-
zrejme nebude ani plesnivec 
alpínsky, ktorý už niekoľko 
rokov kraľuje rebríčku najžia-
danejších rastliniek. 

V  porovnaní s  minulý-
mi sezónami bude expozí-
cia otvorená o niečo dlhšie. 
Kým doteraz si ju návštevníci 
mohli prezrieť okrem hlavnej 
letnej turistickej sezóny (júl, 
august) len do 15. hodiny, po 
novom tak budú môcť urobiť 
až do 17. hodiny. Rátať však 
musia s  tým, že posledný 
vstup do botanickej záhrady 
je o 16.30 hodine. Po skon-
čení letných prázdnin bude 
expozícia otvorená od 9. do 
15. hodiny. Jej brány sa už 
tradične zatvoria v  polovici 
septembra. 

Základné vstupné sa ne-
mení, ostáva vo výške 2 eura, 
návštevníci s regionálnou zľa-
vovou kartou TATRY Card 
však môžu rátať s  vyššími 
zľavami, pri pokladni im od-
počítajú 20 percent. Zvýhod-
nené vstupné majú i školské 
skupiny. Viac informácií 
nájdete na http://www.lesyta-
nap.sk/sk/pre-navstevnikov/
botanicka-zahrada/.

M. Petránová

Historik Múzea v Kežmar-
ku Vladimír Julián Ševc prip- 
ravuje, v  spolupráci s vyda-
vateľstvom JADRO, vydanie 
svojej premiérovej samostat-
nej historickej publikácie pod 
názvom Dejiny kežmarskej 
Štátnej ľudovej školy 1911 – 
1948. Čitatelia sa postupne 
dozvedia o vzniku tejto ško-
ly, príčine poštátnenia vte-
dajších cirkevných ľudových 
škôl, stavbe reprezentatívnej 
budovy, ako aj o jej existen-
cii a činnosti v priebehu ra-
kúsko-uhorskej monarchie, 

Nová publikácia z dejín kežmarského školstva
prvej Československej re-
publiky, vojnovej Slovenskej 
republiky, ako aj v  obnove-
nej ČSR. História tejto školy 
je o  to zaujímavejšia, že jej 
bránami prešla väčšina naj-
starších Kežmarčanov. Na 
224 stranách nájdu čitatelia 
množstvo neznámych faktov, 
ktoré doplní asi 150 foto-
grafií, doteraz zväčša nikde 
nepublikovaných. Pri písaní 
knihy boli použité archívne 
pramene a dobová tlač. Ofi-
ciálne vydanie knihy je naplá-
nované na máj 2018.

Kurz je určený ZAČIATOČNÍKOM 
Viac na Facebooku  ATELIÉR POPPRAT 

INFO: 0903 608 499
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Pozývame Vás do novootvorenej reštaurácie 
na Velickom námestí v Poprad-Veľká. 

Nájdete nás pod názvom Iron pub. 
Ponúkame jedlá z Farmy u Františka, 

ktoré sú výnimočné svojou lahodnou chuťou. 
Radi Vás obslúžime pri obedovom menu. 

Organizujeme aj rodinné oslavy, svadby a kary. 
Tešíme sa na Vašu návštevu!

��������
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Cieľom spoločnosti je stabilizovať kľúčových zamestnancov
Chemosvit, akciová spoločnosť, patrí k najväčším  

a najznámejším firmám v regióne. Je zameraná na výrobu 
a zušľachťovanie polypropylénových biaxiálne orientova-
ných obalových fólií, elektrofólií, polypropylénových vlá-
kien a strojársku výrobu. 

O zámeroch spoločnosti sme hovorili s Ing. Jaroslavom 
Mervartom, predsedom predstavenstva spoločnosti a ria-
diteľom spoločnosti Chemosvit Folie.

Aký bol rok 2017 pre sku-
pinu Chemosvit z pohľadu 
plnenia hlavných úloh a aké 
sú priority tohto roku?  

Rok 2017 bol pre spoloč-
nosť náročný. Situácia na 
trhu bola poznačená náras-
tom cien vstupov, spúšťaním 
nových výrobných kapacít 
u konkurencie, a vôbec nie 
veľmi stabilnou situáciu 
v Európe z pohľadu realizá-
cie veľkých projektov. To sa 
prejavilo aj vo výsledkoch 
firmy, kde som ale rád, že sa 
časť týchto externých nákla-
dov podarilo „utlmiť“ zlep-
šenými parametrami, ktoré 
sme dosiahli v  jednotlivých 
firmách. To zároveň vytvo-
rilo aj lepšie predpoklady do 
nového roka 2018, kde sku-
pina firiem dosahuje lepšie 
výsledky, ktoré sú zatiaľ väč-
šinou v súlade so stanovený-
mi cieľmi. 

Aj v tomto roku pokraču-
jeme v snahe znížiť náklady 
či na výrobné alebo aj admi-
nistratívne činnosti, snažíme 
sa viacerými opatreniami 
lepšie využiť existujúce stroj-
no-technické zariadenia, 
a  samozrejme aj investo-
vať do nových. Všetky tieto 
opatrenia sú nevyhnutné 
z  pohľadu predpokladané-
ho rastu osobných nákladov 
a zámeru stabilizovať najmä 
kľúčových zamestnancov. 
To súvisí ako so „sociálnymi 
balíčkami“ vlády, tak aj so 
situáciou na trhu všeobecne. 
Samostatnou a samozrejme 
najdôležitejš,ou tému je ako 
tradične, starostlivosť o zá-
kazníkov, ktorí požadujú – aj 
kvôli výkyvom na trhu – mi-
moriadnu flexibilitu, inová-
cie, a tiež realizáciu spoloč-
ných projektov zameraných 
na znižovanie nákladov resp. 
optimalizáciu riadenia do-
dávateľsko-odberateľského 
reťazca.

Už celé roky vaša spoloč-
nosť investuje do nových 
strojov, zariadení a tech-

nológií s cieľom inovovať 
výrobu a ponúkať vašim 
zákazníkom najmä vysokú 
kvalitu. Ako sa vám darí  
v tejto oblasti? 

Najväčšou investíciou 
v spoločnosti Chemosvit Fo-
lie bol v roku 2017 nový of-
setový potlačový stroj. Zatiaľ 
čo ofset je v tlači novín štan-
dardom, v oblasti fólií je táto 
technológia celkom nová. 
Využíva sa tu pevná sada fa-
rieb (heptachrom) a  rýchla 
výmena kovolistov v  spo-
jení s  elektrónovým vytvr- 
dzovaním farieb – preto sa 
technológia volá EB Ofset. 
Táto kombinácia je výhodná 
najmä pre malé zákazky a rek- 
lamné akcie, pretože stroj 
umožňuje rýchlu a nízkonák- 
ladovú výmenu zákaziek pri 
zachovaní veľmi vysokej kva-
lity tlače. Tento rok plánuje-
me inštalovať nový flexotla-
čový stroj, ktorým chceme 
reagovať na zvýšený záujem 
zákazníkov o tento druh tla-
če. Portfólio nových investí-
cií dopĺňa nová hala rezania 
a štyri nové rezacie stroje. 

V  spoločnosti Terichem 
sme iba nedávno doplnili ka-
pacity metalizácie pre výro-
bu elektrofólií, pričom podľa 
požiadaviek trhu sa zvažuje 
investícia do ďalšej novej 
linky na výrobu základných 
fólií. V oblasti potravinárs- 
kych fólií v spoločnosti Tat-
rafan uvažujeme o investícií 
do novej bariérovej linky pre 
výrobu náročných obalov na 
balenie mäsa, syrov či rýb. 
Keďže máme záujem v  ce-
lej skupine zvýšiť efektivitu 
spracovania druhotných su-
rovín, uvažujeme aj o novej 
regranulačnej linke, najmä 
so zámerom spracovania po-
tlačených fólií. 

Chemosvit Fibrochem plá-
nuje investície najmä do no-
vého technického zariadenia 
na výrobu polypropyléno-
vých vlákien a masterbatchov 
pre kontinuálne zlepšovanie 

technologických 
a kvalitatívnych 
parametrov, roz-
šírenie sorti-
mentnej skladby 
o biodegradova-
teľné, fluoroply-
mérne vlákna  
a vlákna s nový-
mi úžitkovými 
vlastnosťami, ako 
je napríklad trva-
lá permanentná 
protikliešťová 
úprava, hybrid-
né bikompozitné 
vlákna, vlákna 
pre kamuflážne 
neviditeľné tech-
nológie pre vo-
jenský priemysel 
a špeciálne mo-
difikované kom-
pozitné vlákna 
pre automobilo-
vý a aeronautický 

priemysel. Okrem výroby 
vlákna budú naše investície 
smerovať do rozšírenia výro-
by pleteného a tkaného tova-
ru, ktoré prinesú na sloven-
ský trh nové certifikované, 
ekologické a neškodné finál-
ne produkty s vynikajúcimi 
úžitkovými vlastnosťami. 
Časť investícií bude sme-
rovať do nových spôsobov 
lepšieho využitia odpadov, 
napríklad vo forme strún do 
3D tlačiarní.

Strojchem v tomto, a v naj- 
bližších rokoch, plánuje rea- 
lizovať investície do stroj-
ného vybavenia a aj do vý-
robných resp. skladovacích 
priestorov. Prvé realizované 
investície v tomto roku boli 
zamerané na obnovu stro-
jového parku. Od týchto si 
sľubujeme hlavne zvýšenie 
spoľahlivosti a efektivity pri 
výrobe, zníženie nákladov 
na údržbu a prestoje. Záro-
veň zásadne rekonštruujeme 
jednu starú výrobnú halu  
a druhú máme pripravenú 
na rekonštrukciu. Obnovené 
priestory budú pripravené 
na rozšírenie výroby aj skla-
dovacích priestorov. 

Na druhú polovicu roka 
a najbližšie roky sú pripra-
vované investície z väčšej 
miery na podporu rastu pre 
novú výrobu, s dôrazom na 
výrobu s vyššou pridanou 
hodnotou v rámci nášho 
portfólia výroby.

Spoločnosť Chemosvit 
rozvíja okrem domácej 
firmy  svoje aktivity aj na 
Ukrajine a spolupracuje 
aj s inými zahraničnými 
partnermi. Investujete aj  
v zahraničí a na čo kladiete 
najväčší dôraz?

Ak hovoríme o  investí- 
ciách je potrebné spomenúť 
aj výraznú modernizáciu 
a rozšírenie výroby na Ukra-
jine, kde bol inštalovaný 
nový flexotlačový stroj, ka-
šírovacie zariadenie, vrecko-
vačka a rezací stroj. V súčas-
nosti sa snažíme zabezpečiť 
technickú prípravu výroby 
tak, aby bol tento závod pri-
pravený vyrovnať sa s požia-
davkami, ktoré sú kladené na 
materský závod vo Svite. 

Spolupráca s  fínským 
partnerom sa rozvíja ako 

na Ukrajine, tak aj v oblasti 
elektrofólií. Tu sa zameriava-
me na nové ekologické pro-
jekty napr. znižovania emisíí, 
cez podporu alternatívnej 
výroby energií, podporu 
ekologickej dopravy až po 
skladovanie a prepravu ener-
gií z viacerých miest ich vý-
roby k spotrebiteľom (smart 
grid networks).

Okrem klasického preda-
ja ste začali aj s predajom 
cez internet. Ako sa vám 
darí? 

V skupine firiem Chemo-
svit sa snažíme podporiť, 
podľa možností vzhľadom 
k  výrobnému programu, 
aj predaj cez internet, kde 
dlhodobú tradíciu má pre-
daj výrobkov z vlákna z DS 
Fibrochem. Pozitívne hod-
notíme aj internetový predaj 
konfekčných výrobkov zo 
spoločnosti Chemosvit Folie. 
Internetové obchody môžete 
nájsť na týchto stránkach: 
http://eshop.chemosvit.sk/ 
http://www.prolenshop.sk/

Čím sa môžete za ostatné 
obdobie pochváliť v spoloč-
nosti Chemosvit Folie?

Najväčším úspechom bolo 
jednoznačne získanie sve-
tovej ceny Worldstar 2018, 
v  sekcii  výnimočné obaly. 
Tento obal na kávu sa vyz- 

načuje okrem vynikajúcich 
vlastností z pohľadu ochrany 
produktu aj tzv. papierovým 
efektom, a to ako na pohľad, 
tak aj pri dotyku. Kombiná-
cia matnej a lesklej tlače vyt- 
vára veľmi zaujímavý optic-
ký efekt. 

Mnohé spoločnosti majú 
problém s kvalifikovanými 
pracovníkmi. Pociťujete ich 
nedostatok aj vo vašej firme 
a ako ho riešite?

Problém s  nedostatkom 
kvalifikovanej pracovnej 
sily pociťujeme už dávnejšie 
a žiaľ, na tomto stave sa veľa 
nemení. Stredné a  vysoké 
školy nie sú celkom syn-
chronizované s  potrebami 
firiem, ani čo do počtu ani 
profesií. Iným problémom je 
dnes však aj všeobecný ne-
dostatok pracovníkov, ktorý 
cítime najmä vo výrobných 
a  technických profesiách. 
Rovnako pretrvávajú prob-
lémy s  jazykovou pripra-
venosťou potenciálnych 
pracovníkov.

Jedným z nástrojov, ako 
daný stav riešiť, je aj duálne 
vzdelávanie, umožňujúce  
zamestnávateľovi prispôso-
biť určitú časť obsahu odbor-
ného vzdelávania študentov 
podľa svojich potrieb, pri-
čom títo zároveň nadobúda-
jú kvalifikáciu, prax a osvo-
jujú si pracovné návyky pria-
mo vo výrobnom procese. 
V rámci vyššieho vzdelania 
spolupracujeme s viacerými 
univerzitami, či už formou 
absolventských praxí, diplo-
mových a doktorandských 
prác a posudkov, alebo pria-
mo vzdelávaním našich za-
mestnancov formou dokto-
randských štúdií.

Výhodou skupiny firiem 
Chemosvit je to, že sme silná 
a stabilná firma, a tiež bohatý 
sociálny program, ktorý po-
núkame našim zamestnan-
com. Tu môžeme zaradiť fi-
nančné aj nefinančné benefi-
ty, nadštandardnú zdravotnú 
starostlivosť, kúpeľné pobyty, 
podporu kultúrnych a špor-
tových podujatí, podporu 
jednotlivcov ale aj skupín 
z regiónu cez Nadáciu Che-
mosvit a iné.

Ďakujeme za rozhovor.
Ľ. Rešovská

Prešovský samosprávny 
kraj prerozdelí z  vlastných 
príjmov v rámci dotácií 663 
tisíc eur. Podporené budú 
projekty v  oblasti kultúry, 
športu a sociálnych služieb. 
O grantové peniaze môžu po-
žiadať mestá, obce, občian-
ske združenia i  neziskové 
organizácie. Žiadosť je pot- 
rebné predložiť do 13. aprí-
la. O rozdelení 594 400 eur 
rozhodnú poslanci, sumu 
68 600 eur bude mať k dis-
pozícii predseda PSK Milan 
Majerský. Spodná hranica 
poskytnutej dotácie je mini-
málne 500 eur, maximálna 
5 tisíc eur na jeden projekt. 
Pri programe 1, podprogram 
1.3 (Športový reprezentant) 
je horná hranica 12 tisíc eur. 
Aktuálna výzva na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie 
dotácie je zverejnená na we-
bovom portáli krajskej sa-
mosprávy - www. po-kraj.sk.

Žiadosti 
do 13. apríla

Po  slávnostnom otvorení 
XII. Lesníckych dní vo Zvo-
lene 20. apríla pokračovalo 
podujatie ukážkami lesníc-
kych činností aj v  ďalších 
slovenských mestách. Pod 
Tatrami sa lesnícke organi-
zácie už tradične predstavili 
26. apríla na Hlavnom ná-
mestí v Kežmarku. Bohatý 
program čakal žiakov zák-
ladných škôl už od rána, do 
rôznych aktivít sa však moh-
la zapojiť aj široká verejnosť. 
Okrem Štátnych lesov TA-
NAP-u svoju činnosť pred-
stavili aj partneri – Vojens- 
ké lesy a majetky SR, š. p., 
odštepný závod Kežmarok, 
Lesy Mesta Spišská Belá,  
s. r. o., Lesy mesta Kežmarok 
s. r. o., Stredná odborná ško-
la lesnícka a drevárska Jozefa 
Dekreta Matejovie Liptovský 
Hrádok a Stredná odborná 
škola lesnícka v Prešove. 

Slávnostné otvorenie in-
fobodu v nástupnom mieste 
splavu na Hrabušickom mýte 
v Slovenskom raji sa uskutoč-
nilo 2. mája. Táto aktivita bola 
financovaná v rámci projektu 
Zlepšenie služieb návštevní-
kov nástupnom mieste splavu 
Prielomu Hornádu v Národ-
nom parku Slovenský raj. 
Spoločne s krajskou organiza-
ciou Košice-region-turizmus 
NP Slovenský raj realizoval 
malý grant, v rámci ktorého 
vytvorili zázemie a služby pre 
účastníkov splavu. Infobod je 
v podstate malé informačné 
stredisko, kde sa návštevník 
dozvie o  možnostiach spla-
vovania rieky Hornád. Účast-
nici splavu tu majú základne 
hygienické zázemie – prezlie-
kacie kabíny a  WC. Vytvo-
ril sa tu aj pekný pracovný 
priestor, vďaka ktorému už 
zamestnanci nemusia vyba-
vovať ľudí priamo na mole  
v čase i nečase, ale v novej, 
veľmi peknej kancelárii.

Slávnostnému otvoreniu 
sezóny splavu predchádzalo 
víkendové čistenie rieky Hor-
nád práve vodákmi, v spolu-
práci s NP Slovenský raj. 

Splav otvorený

Lesnícke dni
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JAR je tu a s ňou aj naša výhodná ponuka,
tešíme sa na Vašu návštevu...

Ceny platia od 3.4.2018 do vypredania zásob.
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Spomínam na časy nedáv-
no minulé, keď sa do jarného 
upratovania zapájali nielen 
zamestnanci podnikov, orga-
nizácií, žiaci škôl, ale aj oby-
vatelia, ktorí v rámci brigád 
dokázali upratať nielen oko-
lie svojich domov, bytov, škôl, 
inšitúcií, podnikov, ale aj ve-
rejné priestranstvá svojich 
miest a obcí. A to sa tu večne 
neomieľala ekológia, ochra-
na prírody, vodných zdrojov, 
kampane na záchranu celej 
planéty. Dokonca už nejaké 
to desaťročie máme na svete 
i Deň Zeme, v rámci ktorého 
na celom svete poúčame ľudí, 
ako  našu Zem chrániť. Dnes 
máme síce plné ústa pek-
ných slov, ale ruku na srdce 
– čo robíme preto, aby sme 
prírodu okolo nás skutočne 
chránili? Akoby sme si neu-
vedomovali negatívne zmeny 
v životnom prostredí, dokon-

Sme národ bordelárov
Nedávno sme do redakcie dostali list od našej čitateľ-

ky so skúsenosťou, ktorá Sviťanov určite nectí. Z listu 
vyberáme:

ca nám naša príroda nestojí 
ani zato, aby sme komunálne 
odpady separovali, papiere, 
igelitové vrecká či hliníkové 
obaly od nápojov hádzali do 
koša a nie do okrasných kríč-
kov popri cestách, nechávali 
ich v lese, hádzali do vôd. 
Jednoducho, sme národ bor-
delárov. Presvedčila som sa  
o tom aj počas návštevy Svi-
tu 22. apríla, presne na Deň 
Zeme. 

Bola nedeľa, slnečný jarný 
deň a tak sme sa vybrali na 
báječnú svitskú „zmrzlinu“ 
oproti Bille. Chceli sme si 
ju v pohode vychutnať a tak 
sme zamierili k malinkému 
parčíku na rohu ulíc Štúro-
va a SNP. Pár rokov dozadu 
tu bol len zošlapaný trávnik 
plný kameňov, blata a ne-
poriadku. Dnes je uprave-
ný, kríky vysadené, chodník 
urobený, doplnený o pár 

pekných lavičiek, v blízkos-
ti aj s odpadkovými košmi. 
Aké bolo naše prekvapenie 
pri príchode k lavičkám -   
v zostrihaných, upravených 
zelených záhonoch plno 
neporiadku, papierov, obal  
z teplého jedla, igelity, skle-
nené a papierové obaly z ná-
pojov. Nebol vari meter, kto-
rý by bol čistý a neobsahoval 
komunálny odpad! Papiere  
a igelity sa povaľovali aj po 
trávniku zo severnej strany 
Billy a človeku zostáva rozum 

stáť, keď vidí, čoho je človek 
schopný. Na upravených 
priestoroch zanechá takýto 
svinčík! To už naozaj ľudia 
stratili súdnosť? 

S rozpakami sme „zlí-
zali“ zmrzlinu, urobili 
pár záberov a pomaly za-
mierili okolo Spolcentra 
k Lidlu. Tam je tiež park  
a po skúsenosti s malým 
parčíkom sme automatic-
ky hľadali v parku smerom  
k Chemosvitu rovnakú 
„skládku“ komunálneho 

odpadu. Našťastie, tam sme 
žiadny neporiadok nevideli 
- až na preplnený odpadkový 
kôš, z ktorého sa sypal odpad 
a ak príde vetrík, určite ho 
rozfúka po okolí. 

Škoda, že sa nám pri našej 
návšteve predstavil Svit z tej 
horšej stránky. Ešte donedáv-
na mesto plné zelene s pek-
ne upravenými záhradkami 
pri „baťových domčekoch“,  
teraz v nedeľu na „námestí“ 
Svitu množstvo neporiadku. 
Kto vie, koľko nezamestna-
ných, poberajúcich sociálne 
dávky vo Svite majú, keď nie 
sú schopní zabezepčiť vyčis-
tenie verejných priestrans- 
tiev? V blízkom Poprade 
denno-denne vidíme neza-
mestnaných v oranžových 
vestách čistiť každý chodník, 
parčík či kvetinové záhony. 
Alebo v tomto malom pod-
tatranskom mestečku čaka-
jú, že ľudia, ktorí chodia zo 
zamestnania na autobuso-
vú stanicu budú každý deň  
v rámci jarného upratovania 
zbierať papiere a hádzať ich 
do košov?  (jvá)

Nové zdroje vody, doplne-
nie osvetlenia a  ozvučenia, 
rozptylová lúka. Uvede-
né novinky by mali zlepšiť 
a  skultúrniť podmienky na 
hlavnom popradskom cin-
toríne v Poprade-Veľkej. Tu 
osadili 18 nových stĺpov ve-
rejného osvetlenia a  doplne-
né budú aj o ozvučenie. Spo-
lu s  osvetlením budú na 
hlavnom cintoríne doplnené 
aj zdroje vody. Je priprave-
ných šesť nových stanovíšť 
pri nových chodníkoch a dve 
sa ešte doplnia. PCS finalizu-
jú v Poprade-Veľkej aj práce 
na rozptylovej lúke. Z dvoch 
strán bola jej plocha ohra-
ničená gabiónovým oplote-
ním. Zostávajúce oplotenie 
bude jednoduché, pokryté 
popínavou zeleňou.

Okrem hlavného cinto-
ríne vo Veľkej sa PCS budú 
venovať aj ostatným pohre-
biskám.  V  Matejovciach sa 
pripravuje oprava hlavné-
ho kríža a objektu bývalej 
márnice. V Spišskej Sobote 
opravia strechy pamiatkovo 
chráneného objektu bývalej 
márnice, v  Strážach príde 
na rad murované oplotenie 
s  nevyhovujúcou statikou 
a kamenný múrik vo vnútri 
cintorína, ktorý sa tiež roz-
padáva. Keďže statika mu-
rovaného oplotenia je zlá, 
musia ho zbúrať a nový múr 
chcú spojiť s  kolumbáriom 
– teda v  múre vybudovať 
schránky na urny.  (mga)

V Poprade
na cintorínoch  

s novinkami
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„Máme plné právo poznať 
o Odeskej masakre pravdu. 
Celá kauza je doteraz nevy-
šetrená. Je fakt, že doteraz 
nikto zo svetových politikov 
proti tomu, čo sa stalo v Ode-
se, neprotestuje a ani túto 
tragédiu neodsúdil.  Oficiálna 
ukrajinská propaganda často 
ukazuje udalosti z 2. má- 
ja ako vlastenecký čin zo 
strany „ukrajinských bojovní-
kov“,  ktorí bránili mesto pred 
„separatistami“.

Pripomeňme si stručne, čo 
sa vtedy odohralo. Ukrajins- 
ká   Odessa zažila nepoko-
je 2. mája 2014, počas kto-
rých futbaloví fanúšikovia 
z iných miest, rovnako ako 
zástupcovia z Kyjeva - bo-
jovníci z   Pravého sektora  
a takzvaná „Majdanská seba-
obrana“, usporiadali pochod 
po uliciach mesta. K stretom  
s priaznivcami proruskej  
menšiny došlo počas po- 
chodu. Radikáli najprv za-
pálili stanový tábor, kde 
proruskí aktivisti zbiera-
li podpisy na referendum  
o ukrajinskej federalizácii, 
ako aj o postavení ruského 

Odesa 2014 - Memento fašizmu
Pred  štyrmi rokmi sa odohrala v Odese tragédie. Za-

budnúť na ňu by znamenalo rezignovať na ľudskosť. 
Všetci, ktorí odmietame byť ľahostajní k tomu, čo sa stalo  
2. mája 2014 v Dome Odborov, nemôžeme mlčať, už aj 
kvôli ľuďom, ktorí sa svetskej spravodlivosti nedočkali. 

jazyka ako druhého  štátne-
ho jazyka pre rusky hovoria-
cu menšinu. Po pouličných 
potýčkach členovia Pravého 
sektora vytlačili ruskojazyč-
ných zástancov federalizácie 
na Kulikovo Pole a nahnali 
ich do Domu odborov. Nás- 
ledne bol Dom odborových 
zväzov zapálený pomocou 
„Molotovových koktailov“ 
vrhaných útočníkmi. Počas 
následného požiaru vyhoreli 
dve poschodia. Na násled-
ky popálenia a vdýchnutie 
toxických látok zomreli de-
siatky ľudí, keď sa tam sna-
žili ukryť pred ozbrojenými 
radikálmi, ako aj niekoľko 
ďalších osôb, ktoré sa práve  
v budove nachádzali. Útoč-
níci nedovolili nikomu opus-
tiť horiaci Dom odborov. 
Najmenej 48 ľudí zomrelo 
zaživa v plameňoch, vyšet-
rovatelia doteraz nikoho 
neobvinili z tohto zločinu, 
dokonca to kvalifikovali ako 
vlastenecký čin zo strany 
„ukrajinských bojovníkov“,  
ktorí bránili mesto pred 
„separatistami“.

Napriek značnej infor-

mačnej blokáde zo strany 
Ukrajiny sa správy o odess- 
kých udalostiach dostali do 
mediálneho priestoru, no 
navzdory tak brutálnemu 
činu, nedokázali vyburcovať 
medzinárodnú verejnosť tak 
ako iné masakry. Udalosti 
z Odesy sa stali pre mnohé 
média na západe nepríjem-
ným ostňom, na ktorý je 
potrebné čo najskôr zabud-
núť. Mnohí politici mlčky 
prechádzali nad touto tra-
gédiou,  prípadne sa tvárili, 
že sa nič nestalo,  iní by boli 
rovno najradšej upálili celé 
Rusko. 

Ako je vôbec možné, že 
za svojho partnera považu-
jeme niekoho, kto sa snaží 

spomínané zločiny ututlať 
a zamiesť pod koberec? Aj 
u nás v prezidentskom palá-
ci sa tvária, že sa nič strašné 
nestalo, Kiska, inokedy veľký 
antifašista, sa objíma s Poro-
šenkom pri každej príleži-
tosti. S tým Petrom Porošen-
kom, ktorý otvorene podpo-
ruje stúpencov radikálnych  
ukrajinských politických  
a vojenských organizácií. 

Jednu vec by si však mali 
uvedomiť: Pravda sa nedá 
utajiť. Preto je neustále 
potrebné slovenskú, ale aj 
európsku verejnosť upozor-
ňovať a  pripomínať doteraz 
nepotrestané besnenie ukra-
jinských fašistov v Odese. 
 Klub Arbat

Cieľom EIW iniciatívy je 
hlavne: - udržať záujem ve-
rejnosti a politickú podporu 
očkovania prostredníctvom 
cielených komunikačných  
a vzdelávacích aktivít,

- zvýšiť povedomie o výz-
name očkovania,

- zvýšiť pokrytie populácie 
imunizáciou.

Zavedenie a aplikácia imu-
nizačných programov v po-
sledných 30 rokoch viedlo  
k významnému zníženiu cho-
robnosti a úmrtnosti na in-
fekčné ochorenia, proti kto-
rým je dostupné očkovanie. 
Napríklad vďaka očkovaniu 
proti detskej prenosnej obrne 
(poliomyelitíde) bol Európ-
sky región WHO v roku 2002 
certifikovaný ako polio-free. 
Prípady osýpok v európskom 
regióne boli od roku 2007 
znížené o viac než 90 %.

Európsky región vykazu-
je síce aj ďalej celkovo vy-
sokú detskú zaočkovanosť 
a približuje sa tak k cieľom 
európskeho akčného plánu 
pre očkovanie, vrátane eli-
minácie osýpok a rubeoly. 

13. Európsky imunizačný týžden 
European Immunization Week

Európsky imunizačný týždeň 2018, European Immuni-
zation Week 2018 (EIW) sa konal v dňoch 13. -29. aprí-
la a je tradičnou súčasťou Svetového týždňa očkovania 
2018, World Immunization Week 2018. Koná sa každý rok 
v apríli pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o význame 
očkovania pre zdravie a životnú pohodu celej populácie. 
Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW rozrástol na vše-
obecne uznávanú akciu.

Je však potrebné pokračo-
vať a urobiť viac. Napríklad  
z 10,7 miliónov novoroden-
cov narodených každý rok na 
území európskeho regiónu 
nedostane do 1. roku života 
základné tri dávky vakcíny 
proti záškrtu, tetanu a čier-
nemu kašľu takmer 650 000 
detí. V roku 2016 nedosta-
lo 1 z 15 detí narodených 
v  európskom regióne svoju 
prvú dávku vakcíny proti 
osýpkam. Takéto medzery  
v zaočkovanosti  viedli  
k tomu, že sa v regióne obja-
vili epidémie ochorení.

EIW 2018 sa zameria na 
očkovanie ako na individuál- 
ne právo a spoločnú zod-
povednosť, aby pomohlo 
uzavrieť medzery v zaočko-
vanosti populácie. Očkova-
nie poskytuje individuálnu 
ochranu pred nebezpečnými 
infekčnými chorobami. To 
však nie je jediná výhoda 
očkovania. Pokiaľ sú všetky 
osoby v určitej komunite/po-
pulácii očkovaní, ochorenia 
sa nešíria. Očkovaní jedinci 
tak spoločne chránia tých, 
ktorí sú najviac zraniteľní  
a vnímaví, vrátane detí a tých, 
ktorí očkovaní byť nemôžu.

MUDr. Mária Pompová,
vedúca odd. epidemioló-

gie RÚVZ so sídlom  
v Poprade

„S  prípravou sme začali 
už vo februári. Snažili sme 
sa vybrať také témy a obsah, 
ktorý by deti zaujal a ponú-
kol im opäť jedinečné zážit-
ky. V tomto roku sa budeme 
venovať multikultúre – keďže 
rok 2018 je Európskym rokom 
kultúrneho dedičstva. Oslovi-
li sme opäť zaujímavé osob-
nosti, ktoré budú príjemným 
prekvapením. Keďže v tomto 
roku budeme vo väčšej miere 
využívať digitálne technoló-
gie, vekovú hranicu sme po-
sunuli a rodičia môžu prihla-
sovať deti vo veku od 8 do 16 
rokov,“ uviedla Ingrid Lin-
demanová z organizačného 
štábu detskej univerzity.

Detská univerzita Poprad 
otvorí svoje dvere aj v roku 2018

„V prvom ročníku univer-
zity sme privítali viac ako 
130 detí nielen z  Popradu, 
ale dokonca aj zo zahraničia. 
Najlepším vysvedčením je pre 
nás opätovný veľký záujem 
o štúdium na detskej univer-
zite. Verím, že aj tento rok 
bude úspešný a deti si okrem 
zážitkov odnesú veľa nových 
poznatkov, ktoré sa im v ži-
vote zídu,“ doplnil 1. vicepri-
mátor Igor Wzoš.    

Detská univerzita Poprad 
otvorí svoje dvere počas let-
ných prázdnin pre deti vo 
veku od 8 do 16 rokov. Pri-
pravené sú dva turnusy: 9. 
-13. júl a 13. - 17. august 2018. 

Maximálny počet účastní-

kov jedného turnusu je 100. 
Prihlasovanie je dvojstup-
ňové. Záujem o štúdium na 
Detskej univerzite Poprad 
môžu rodičia nahlásiť na 
emailovej adrese detskauni-

verzita@poprad.sk, obratom 
následne dostanú všetky 
nevyhnutné podklady. Pri-
hlášky budú evidované v po-
radí, v akom budú doručené.

 (mga)

Mesto Poprad, OZ Apolon a Univerzita Mateja Bela pri-
pravili v spolupráci so základnými školami mesta Poprad 
a súkromnou školou Life Academy druhý ročník Detskej 
univerzity Poprad. Na účastníkov Detskej univerzity 
Poprad čaká množstvo zážitkov a zaujímavých stretnutí  
s výnimočnými osobnosťami. Deti sa môžu tešiť na Pop- 
radský multikultúrny deň, Fashion Day, Záchranársky 
deň, Športový deň a Deň mladých vedcov. Na záver si deti 
prevezmú absolventské diplomy. 

SPRAVODAJSTVO
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Absolútnym 
víťazom 54. roč-
níka Venerov-
ského memori-
álu a  Majstrom 
lesníkom Slo-
venska sa stal 
Ľubomír Ma-
chyniak z  Lesov 
SR, š. p. Banská 
Bystrica, ktorý 
obhájil minulo-
ročné víťazstvo. Dvojkombináciu beh na lyžiach so streľbou 
zo vzduchovky a obrovský slalom v ženskej kategórii naj-
rýchlejšie zvládla a Majsterkou lesníčkou Slovenska sa stala 
vlaňajšia víťazka Andrea Machyniaková, reprezentujúca Lesy 
SR, š. p. Banská Bystrica. 

Na štart Majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní s medziná-
rodnou účasťou, ktoré sa konali od 25. do 27. marca v špor-
tovom areáli FIS na Štrbskom Plese, sa tentokrát postavila 
vyše stovka pretekárov z radov lesníkov zo Slovenska, Čes-
kej republiky a Maďarska, Poliaci a Ukrajinci účasť tento rok 
odriekli. Muži súťažili v piatich vekových kategóriách, ženy 
v dvoch. 

Darilo sa aj reprezentantom Štátnych lesov TANAP-u, 
ktoré boli usporiadateľmi pretekov. V dvojkombinácii v ka-
tegórii M5 (muži nad 70 rokov) obsadil druhé miesto Peter 
Šaling a tretie Mikuláš Michelčík. V kategórii M3 (muži 51 
– 60 rokov) zvíťazil Vladimír Rusnák a tretí skončil Ľuboš 
Fabian, v kategórii M2 (muži 36 – 50 rokov) si zaknihoval 
druhé miesto Marek Hudáček a v kategórii M1 (muži do 35 
rokov) triumfoval Peter Korenko pred Michalom Jurčom, 
ktorý bol druhý. 

Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal už v roku 
1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce les-
níkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho po-
volania v lese musia zvládať aj pohyb na lyžiach.  

 M. Petránová

Víťazmi opäť Machyniakovci

Múzeum bolo pre rekon-
štrukciu zatvorené od marca 
2015. Do celkovej obnovy 
objektu bolo investovaných 
v I. etape takmer 2,2 milió-
na eur a  v  II. etape v  roku 
2017 ďalších približne 215 
tisíc eur. Na zabezpečenie 
nových expozícií boli pou-
žité finančné prostriedky vo 
výške viac ako 112 tisíc eur, 
sumou 50 tisíc eur prispelo 
mesto Poprad. 

„Úlohou samosprávneho 
kraja je zveľaďovať a udržia-
vať kultúrne pamiatky, ktoré 
má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti.  Som rád, že PSK 
významne prispel aj k obnove 
Podtatranského múzea, ktoré 
má vyše 130-ročnú tradíciu 
a  je historickou pamäťou 
tohto regiónu, v ktorom žije-
me. Verím, že nové expozič-
né priestory, exponáty, ktoré 
doteraz neboli prezentované, 
zdigitalizované zbierkové 
predmety priblížia toto mú-
zeum k  moderným a  návš- 
tevníkmi vyhľadávaným kul-
túrnym inštitúciám 21. sto-
ročia,“  uviedol  predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský. 

Podtatranské múzeum 
návštevníkom ponúka dve 
nové stále expozície. Prvá, 
Poprad a okolie v zrkadle 
vekov, prezentuje históriu 

Podtatranské múzeum v plnej kráse
Podtatranské múzeum v Poprade je pre verejnosť opäť 

otvorené. Stalo sa tak po takmer troch rokoch komplex-
nej rekonštrukcie, ktorá priniesla múzeu nový vzhľad, 
moderný interiér i atraktívne expozície. Prešovský samo-
správny kraj vyčlenil na celkovú obnovu 2,5 milióna eur. 

osídlenia podtatranského 
regiónu od neandertálca po 
súčasnosť. Jej technická i ob-
sahová náročnosť si vyžiada-
la niekoľkomesačnú prípra-
vu i inštaláciu.  

„Expozícia svojím obsa-
hom, štruktúrou, členením 
poskytne návštevníkovi pod-
statné informácie o spoločens- 
kom, politickom, hospodárs- 
kom, duchovnom, kultúrnom 
živote a prírodnom prostre-
dí mesta Poprad a okolia 
od praveku až po súčasnosť. 
Svojím obsahom, prezento-
vanými predmetmi korešpon-
duje s tematickým zložením 
zbierkového fondu Podtat-
ranského múzea v  Poprade  
a  predstaví už zdigitalizo-
vané zbierkové predmety,“ 
povedala Magdaléna Bekes-
sová, riaditeľka Podtatrans- 
kého múzea. 

Niektoré exponáty z fondu 
archeológie, numizmatiky, 
etnografie, histórie, umenia 
alebo knižnice múzea budú 
prezentované po prvýkrát, 
prípadne po dlhšom čase. 
Nechýba neandertálec z Gá-
noviec, výdreva obetnej 
studne z Gánoviec z doby 
bronzovej, vzácne min-
ce, medaily, odznaky, ninera 
– unikátny hudobný nástroj 
zo 17. storočia, reštauro-
vané historické knižničné 

dokumenty zo 16. storočia, 
reštaurované umelecké diela, 
vrstevnicová reliéfna mapa 
Vysokých Tatier, propagač-
né predmety a  tlačoviny 
z najvýznamnejších športo-
vých podujatí i   množstvo 
fotografií. 

Nová expozícia múzea, si-
tuovaná na druhom nadzem-
nom podlaží s plochou 346 
m2 predstaví návštevníkom 
takmer 600 kusov zbierko-
vých predmetov. Na druhom 
nadzemnom podlaží, v  no-
vom výstavnom priestore 
(100 m2), súčasne sprístup-
nilo múzeum výstavu pod 
názvom  Múzeum otvore-
né..., ktorá priblíži doterajšie 
stavebné úpravy a obnovu  
budovy, sídla múzea na Va-
janského ulici.

Súčasťou komplexnej re-
konštrukcie budovy Podtat-
ranského múzea v Poprade 

bola aj príprava expozičných 
priestorov na prezentáciu 
unikátneho archeologické-
ho nálezu – hrobky kniežaťa  
z Popradu - Matejoviec  
z konca 4. stor. n. l. Päť miest-
ností na prvom nadzemnom 
podlaží a jedna v suteréne vy-
členených na novú expozíciu 
zatiaľ nebudú sprístupnené. 
Realizácia a otvorenie stálej 
expozície hrobky si bude vy-
žadovať osobitnú pozornosť, 
združenie finančných pros-
triedkov a úzku spoluprácu 
viacerých odborných inštitú-
cií zo Slovenska aj zo zahra-
ničia. Niekoľko originálnych 
predmetov hrobky, ktoré 
múzeu zapožičal Archeolo-
gický ústav SAV Nitra, budú 
môcť ale návštevníci nájsť 
v rámci novej expozície Po-
prad a okolie v zrkadle vekov.  

Daša Jeleňová, 
hovorkyňa PSK

Riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u bude Pavol Fabian, 
ktorý na tomto poste od 1. januára 2018 nahradil po takmer 
pätnástich rokoch Petra Líšku. Vo funkcii ho potvrdilo vče-
rajšie výberové konanie, ktoré vyhlásilo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na základe odporučenia 
výberovej komisie bol do funkcie vymenovaný s účinnosťou 
od 1. apríla 2018.

Riaditeľom ŠL TANAP je P. Fabian

Mesto Poprad má opäť 2. 
zástupcu primátora mesta. 
Stal sa ním Anton Andráš, 
ktorého do funkcie vymeno-
val primátor Jozef Švagerko.  
„Moje kompetencie sa týkajú 
investícií a  stavebných vecí. 
Som bývalý projektant, takže 
po dohode s primátorom som 
prijal ponuku dohliadať práve 
na oblasť výstavby a investícií. 
Keďže ide o polrok aktívnej 
práce, mojou úlohou je dozrieť 
na rozpracované projekty resp. 
projekty, ktoré sú vo výstavbe. 
Keď uvážim, že žijeme pod 
Tatrami, kde stavebná sezóna 
končí prakticky niekedy v ok-
tóbri, budem spokojný, keď sa 
všetky plánované a rozbehnu-
té veci úspešne ukončia. Som 

2. zástupcom primátora A. Andráš
už vo veku, kedy sa očakáva, 
že človek nemá čas na chyby 
a omyly. Aj preto k svojej misii 
pristupujem maximálne zod-
povedne,“ informoval Anton 
Andráš. 

Anton Andráš sa stal pos- 
lancom Mestského zastupiteľ-
stva mesta Poprad po tom, čo 
nastúpil na uvoľnené miesto 
po Adriánovi Kromkovi, kto-
rý sa funkcie poslanca MsZ 
vzdal kvôli pracovným po-
vinnostiam. Poslanecký sľub 
zložil Anton Andráš na 2. 
plánovanom zasadnutí MsZ 
mesta Poprad 19. 4. 2018. 

Anton Andráš už v minu-
losti ako poslanec MsZ pôso-
bil, zastával aj funkciu pred-
nostu MsÚ v Poprade. 

V základných školách  
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Poprad sa začiatkom 
apríla uskutočnil zápis detí 
do 1. ročníka pre školský rok 
2018/19.  Do škôl v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
bolo zapísaných  spolu 550 
žiakov. „Z toho 48 zákonných 
zástupcov požiadalo o odklad 
a  9 žiakov bude študovať 
v zahraničí. Podľa evidencie 
obyvateľstva sme mali 502 
detí, ktoré by mali prísť na 
zápis. Keďže niektorí rodi-
čia zapísali deti aj do škôl, 
ktoré nepatria do našej zria-
ďovateľskej pôsobnosti, opäť 
máme zapísané aj deti, ktoré 
budú do našich škôl dochá-
dzať z okolitých obcí,“ uvied-

Do 1. ročníka nastúpi 550 žiakov
la vedúca odboru školst- 
va, mládeže a  športu MsÚ 
v  Poprade Edita Pilárová. 
Uvedené údaje budú upres-
nené v priebehu najbližších 
týždňov, kedy školy zašlú 
menné zoznamy zapísaných 
žiakov. Až na základe tých-
to informácií budú k dispo-
zícii štatistiky o tom, koľko 
detí sa prihlásilo do svojho 
obvodu, koľko prišlo z obcí, 
koľko dostane odklad, koľko 
sa vráti po odklade resp. me-
dziročné rozdiely v školách. 
Dôkazom toho, že uvedené 
čísla sa môžu meniť, je aj 
uplynulý školský rok, kedy 
bolo zapísaných 548 detí, ale 
2. 9. nastúpilo do 1. ročníka 
až 556 detí.

Mesto Poprad investuje 
v  tomto roku takmer 600 
tisíc eur na vybudovanie 
nových športových ihrísk, 
ktoré vyrastú v areáloch zák- 
ladných škôl na Koperní-
kovej a  Komenského ulici. 
„Športová infraštruktúra je 
jedným zo základných kro-
kov, ktorým môžeme podpo-
riť zdravý vývoj našich detí. 
Tieto ihriská by mali opäť 
zlepšiť podmienky pre ich ak-
tívny pohyb a pomôcť vytvo-
riť pozitívny vzťah k športo-
vaniu. Výstavba moderných 
a  dostupných športových 
areálov je zároveň v  súlade 
s  prijatou Koncepciou roz-
voja športu v meste Poprad,“ 
uviedol primátor Popradu 
Jozef Švagerko. 

V  areáli ZŠ Komenského 
na sídlisku Západ vyrastú 
dve multifunkčné ihriská  
s povrchom z priepustného 
športového povrchu - umelej 
trávy s výškou vlasu 15 mm. 
Obidve ihriská budú oplote-
né do výšky 6 m. Po obvode 
jedného ihriska určeného 
pre futbal, tenis a volejbal 

budú rozostavené mantinely 
výšky 1m. Spomínané ihris-
ko bude vybavené zapuste-
nými futbalovými bránkami. 
Druhé multifunkčné ihrisko 
je určené pre hádzanú, te-
nis a volejbal, je navrhnuté  
s vnútornými hádzanársky-
mi bránkami a postranný-
mi čiarami, bez mantinelov.  
S prvým ihriskom budú mať 
spoločné oplotenie na jednej 
strane. Na priečnej osi obi-
dvoch ihrísk budú osadené 
montážne puzdrá na osade-
nie tenisových a volejbalo-
vých stĺpikov. Čiarovanie ih-
rísk vymedzí plochy pre há-
dzanú, tenis a volejbal. Vedľa 
vyššie popisovaných oplote-
ných multifunkčných ihrísk 
je navrhnuté basketbalové 
ihrisko. Basketbalové ihris-
ko bude bez oplotenia. Vedľa 
neho sa pripraví priestor pre 
uloženie doskočiska pre skok 
do výšky, pričom sa počíta  
z rozbehom s basketbalo-
vého ihriska. Atletický ovál 
bude pozostávať z troch 
dráh, pričom jeho dĺžka je 
250 m. Pre bežeckú disciplí-

nu beh na 100 m budú zria-
dené 4 dráhy, pričom jedna  
z nich bude predĺžená do dos- 
kočiska pre skok do diaľky 
ďalšou atletickou disciplínou, 
pre ktorú sa pripravuje areál 
ZŠ, je vrh guľou. Guliars- 
ky sektor bude vymedzený 
mimo atletický ovál a bude 
pozostávať z guliarskeho 
kruhu a výseče vyplnenej 
pieskom. Na severnej strane 
areálu vo vnútri atletického 
oválu sú navrhnuté detské 
ihrisko a plocha pre fitness 
s rovnakým povrchom ako 
basketbalové ihrisko a atle-
tický ovál.

V areáli ZŠ Koperníkova 
v Matejovciach je navrhnuté 
multifunkčné ihrisko s prie-
pustným športovým povr-
chom tartanového typu. Ih-
risko bude oplotené do výšky 
6 m, pričom vrch oplotenia 
bude uzavretý sieťkou. Po 
obvode ihriska budú rozos- 
tavené mantinely  s výškou 
1 m. Ihrisko bude vybavené 
zapustenými hádzanársky-
mi bránkami, nad ktorými 
budú osadené basketbalové 

koše. Na priečnej osi ihris-
ka budú osadené montážne 
puzdrá na osadenie teniso-
vých a volejbalových stĺpi-
kov. Čiarovanie ihriska vy-
medzí plochy pre hádzanú, 
basketbal, tenis a volejbal. 
Keďže rozmery ihriska ne-
zodpovedajú „normovým“ 
rozmerom ihrísk pre jednot-
livé športy, bude čiarovanie 
prispôsobené reálnym roz-
merom ihriska. 

Okrem pripravovanej 
výstavby nového ihriska fi-
nišujú v ZŠ v Matejovciach  
v týchto dňoch aj  s  výme-
nou podláh v  oboch teloc- 
vičniach. Tieto opravy boli 
naplánované už v minulom 
roku z  prostriedkov vyčle-
nených mestom. Práve z dô-
vodu prípravných prác na 
výmene podláh museli byť 
počas riešenia mimoriadnej 
situácie obyvatelia zo Sta-
ničnej ulice v  čase jarných 
prázdnin núdzovo ubytovaní 
v triedach a nie v telocvični, 
ako sa pôvodne plánovalo. 
Na nákup podláh bolo vyčle-
nených 22 000 € .  (mga)

V areáloch dvoch škôl pribudnú nové športoviská

Z REGIÓNU
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Čo viedlo k vzniku re- 
gionálnych vzdelávacích 
centier na Slovensku a pre-
čo ste sa tejto problematike 
začali venovať aj vy?

V 90-tých rokoch sme ne-
vedeli, čo je to samospráva. 
Všetci sme sa začínali učiť, 
pretože predtým tu boli ná-
rodné výroby a tie fungovali 
na iných princípoch. Bolo 
to niečo nové a výzva, ktorá 
bola pred nami všetkými. Cí-
tili sme potrebu, ani nie tak 
učiť sa navzájom, ale utvr-
dzovať sa, ako to ideme robiť 
a či to robíme dobre alebo 
nie. A tak to robíme dote-
raz. Aj keď je to síce takmer 
30 rokov od zmien, je to 
horšie, ako to bolo v začiat-
koch. Vtedy sme mali jasnú 
predstavu, že chceme niečo 
zmeniť a ako to urobíme.  
V súčasnosti je rýchlosť zme-
ny legislatívy taká, že nieke-
dy tie zmeny ani človek ne-
postrehne. Jedným zákonom 
sa mení desať ďalších, ktoré 
ani názvom ani vecnou prís- 
lušnosťou nekorešpondujú 
so zákonom, ktorým sa mení 
a akoby v tomto štáte nik ne-
vedel, o čom to má byť. Keď 
to mám tak úprimne pove-
dať, veľmi ťažko sa uvádzajú 
zákony do praxe. Aplikácia 
zákonov je niečo nenormál-
ne. Čo mňa najviac udivuje, 
že sa samospráva ani nemá 
na koho obrátiť, aby nám 
to vysvetlil. Niekedy som si 
zákon prečítala a ten platil 
15 – 20 rokov a vedela som, 
o čom to je. Teraz si zákon 
prečítam odpredu dozadu  
a späť, sprava doľava a nao-
pak, odložím a na ďalší deň 
znova a neviem o čom to je. 
Zákony sú veľmi ťažkopád-
ne, nejednoznačné a potom 
aj výklad a aplikačná prax 
tomu zodpovedá.

To naozaj neexistuje  
v tomto štáte nik, kto by 
jednoznačne vysvetlil, ako 
novoprijatý zákon zaviesť 
do praxe?

Aj keď chceme aspoň  
v rámci nášho vzdelávacie-
ho centra výklad zákona 
zjednotiť a postupovať jed-
notne, aby sme si navzájom 
mohli pomáhať, skutočne 
sa nemáme na koho obrá-
tiť. Príslušné ministerstvo 
nám dá odpoveď, že nie je 
zo zákona povinné vykladať 
zákon, resp. napíšu nejaké 
stanovisko s upozornením, 
že zákon môže vykladať len 
zákonodarca, teda Národná 
rada SR. Po dvoch rokoch 
neustálej komunikácie, keď 
žiadame nejakú metodiku 
alebo usmernenie sa dozvie-

Legislatíva pre samosprávu sa často mení a je chaotickejšia
Pýtame sa Danuši Belákovej, tajomníčky Regionálneho vzdelávacieho centra ZO, so sídlom v Štrbe

Reforma verejnej správy na Slovensku začala v roku 1990  
a jej cieľom bola najmä decentralizácia verejnej správy, ktorá 
mala za cieľ posilniť štát ako celok a tiež posilniť postavenie 
územnej samosprávy. Išlo najmä o odovzdanie právomoci 
centralizovane riadeného štátu na územnú samosprávu, či už 
na vyššie územné celky alebo až na miestnu úroveň. Orgány 
územnej samosprávy tak prebrali zodpovednosť za zabezpečo-
vanie zákonom vymedzených verejných úloh a za hospodárs- 
ky rozvoj nimi spravovaného územia. V marci 1990 vznik-
lo Združenie miest a obcí Slovenska a v rámci neho začali  
v jednotlivých regiónoch Slovenska vznikať regionálne zdru-
ženia a čoraz viac vystupovali do popredia otázky implemen-
tácie prijímaných zákonov v rámci samosprávy miest a obcí. 

Úvod konferencie pri príležitosti 25. výročia RVC - ZO, so sídlom v Štrbe, bol venovaný 
spomienke na nebohého Ing. Jozefa Harabina, primátora mesta Spišská Stará Ves.

Účastníci konferencie, v popredí lektori a bývalí predsedo-
via Rady RVC.

me, že rozhodnúť môže len 
súd. V začiatkoch, kým som 
to nechápala, sme sa obrátili 
na Najvyšší súd SR a žiadali 
o výklad zákona. Až vtedy 
som sa dozvedela, že musí-
me dať žalobu a ak najvyšší 
sud rozhodne o žalobe, roz-
hodnutie bude vlastne pre-
cedens, na základe ktorého 
môžeme daný zákon apliko-
vať. Čiže, na Slovensku nee-
xistuje ustanovizeň, ktorá by 
vyložila niekedy nezmysel-
né, protichodné ustanovenia 
jednotlivých zákonov a prá-
ve toto je najťažšie. Naozaj sa 
snažíme promptne reagovať 
na zmeny, ale neraz zistí-
me, že niekedy obce zákony 
aplikuje približne rovnako 
a výsledky korešpondujú, 
ale niekedy sú diametrálne 
rozdiely v tom, ako sa jed-
notlivé zákonné povinnosti 
realizujú.

Dá sa povedať, že s pribú-
dajúcimi rokmi je legislatí-
va chaotickejšia? 

Áno, často sa meniaca  
a chaotickejšia. Najvyšší súd 
nám môže pomôcť, len ak 
dáme žalobu v konkrétnej 
veci, ale to je časovo náročné.

Ako teda riešite tieto 
problémy?

Veľmi nám pomáhajú 
naši lektori, ktorí medzi 
nás prídu na rôzne semi-
náre a školenia a vysvetlia 
zamestnancov obce vrátane 
kontrolórov, ako na to. Oni 
nám sprostredkúvajú aj roz-
hodnutia Najvyššieho súdu  
z tej-ktorej príslušnej oblasti, 
lebo človek na úrade nemá 
šancu to nájsť. Napríklad, 
zákon o slobodnom prístu-
pe k informáciám hovorí, 
že každý občan môže žiadať  
o informácie a úrad je povin-
ný mu odpovedať. Ale máme 
občanov, ktorí veľmi zneuží-
vajú tento zákon a úrady do-
slova zasypávajú otázkami. 
Starostovia v snahe vyjsť im 
v ústrety zo začiatku odpiso-
vali celé elaboráty  a podob-
ne. Boli zasypaní otázkami 
a vypracovaním odpovedí 
a pomaly už nemali čas na 
inú prácu. Cez lektorov sme 
sa dopracovali k rozhodnu-
tiam Najvyššieho súdu, kto-
rý jednoznačne hovorí, že 
obec nemá pre žiadateľa vy-
pracovávať stanoviská k jeho 
otázkam. Má mu poskytnúť 
informácie v takom rozsa-
hu a v takej forme, ako má. 
Naučiť starostov brániť sa, je 
tiež našou úlohou. Nakoniec, 
v mestách je predsa len viac 
zamestnancov, ale v obciach 
je ich veľmi málo a pri plnení 
ostatných úloh samosprávy, 

ktorých je neuveriteľne veľa, 
naozaj nemajú čas na sloho-
vé práce. 

Regionálne vzdelávacie 
centrá majú veľký prehľad  
o tom, kde, napríklad aj  
v zákonoch máme na Slo-
vensku slabiny. Neskúšali 
ste upozorniť zákonodar-
cov na nedostatky a žiadať 
nápravu?

Mrzí nás, že sme už  
v predchádzajúcich obdo-
biach dávali viaceré legis-
latívne návrhy na zmeny 
zákonov, upozorňovali sme, 
čo obce zle realizujú, alebo 
kde vyslovene celé Slovensko 
porušuje to, čo je napísané 
v zákonoch, ale jednoducho 
nemáme partnera na to, aby 
sme presadili zmenu záko-
nov. Ja osobne, aj vzhľadom 
na svoj vek, to beriem tak, 
že venovať čas tomu, čo ne-
prinesie efekt je už zbytočné. 
Keď mi príde na školenie sto-
-dvesto ľudí a aspoň dvadsia-
ti pochopia, čo sme chceli 
školením povedať a urobia 
zmenu, je to pre mňa dosť. 
A aj keď máme prihlásených 
len dvadsať ľudí, tak to ško-
lenie urobíme, lebo si vážim 
ľudí, ktorí chcú vedieť viac  
a robiť svoju prácu lepšie. 

Z čoho vlastne vzdeláva-
cie centra samosprávy fun-
gujú? Nejde tu len o biznis, 
kedy sa vám vyplatí semi-
nár urobiť a získate čo naj-
viac peňazí?

Naše členské mestá a ob- 
ce platia ročný príspevok 
vzdelávaciemu centru a na 
jednotlivé školenia majú mi-
nimálne poplatky. I napriek 
tomu pozývame aj tie samo-
správy, ktoré nie sú našimi 
členmi a u tých je príspevok 
vyšší, pretože musíme zapla-
tiť lektorov, miestnosť a malé 
občerstvenie. Chybou je, že 
viaceré vzdelávacie centra na 
Slovensku si zo vzdelávania 

urobili biznis a školenia ro-
bia len vtedy, ak majú okolo 
dvesto uchádzačov, naprí-
klad s témami odmeňova-
nia, majetku miest a obcí, 
účtovníctva a podobne. My 
robíme aj také témy, ktoré 
sa nám zdajú nezáživné, ale 
sú súčasťou našej činnosti. 
Našim cieľom ale nie je zisk 
za každú cenu, našim cieľom 
je niečo zamestnancov obce  
a starostov naučiť a vyhnúť 
sa porušovaniu zákonov,  
s čím súvisia i pomerne vyso-
ké pokuty. Našou ďalšou do-
ménou je spolupráca medzi 
obcami. Keď vyjde nový zá-
kon, dáme sa dokopy partia 
ľudí a pripravíme napríklad 
nové všeobecno-záväzné na-
riadenie či iné zásady a po-
tom to sprostredkujeme pre 
ostatných. Viem, ktoré obce 
sú „silné“ napr. vo verejnom 
obstarávaní, v stavebnom 
poriadku, účtovníctve a po-
dobne a potom dvaja-traja  
z tejto skupiny spracujú zá-
verečný materiál. Rozpošle-
me si to na pripomienkova-
nie a vychádzať z neho môžu 
všetky obce a prispôsobiť si 
ho svojim podmienkam. 

Keď základné školstvo pre-
šlo pod samosprávy a zozna-
movali sme sa  s problemati-
kou, zistili sme, že štát „ho-
dil“ školy na obce bez toho, 
aby školám čosi povedal aj  
o nadstavbe, napríklad o ma-
jetku, ekonomike, verejnom 
obstarávaní, sprístupňovaní 
informácií a podobne. Regio- 
nálne vzdelávacie centrum, 

ale aj regionálne združenia si 
zobrali pod patronát všetky 
školy a všetci chodia na ško-
lenia k nám. Rovnako je to aj 
so zariadeniami sociálnych 
služieb. Sú to dva rezorty, 
ktoré nie sú ziskové a preto  
o nich nikto nemá záujem. 

Okrem riešenia legis-
latívy a problémov, ktoré 
samospráva denno-denne 
zabezpečuje, vaše vzdelá-
vanie centrum organizuje 
viacdňové pracovné cesty, 
raz za čas aj do zahraničia. 
Čo je zmyslom týchto ciest?

Naše pracovné cesty boli 
akoby odmena starostom 
za ich prácu, za to, čo robia, 
ale vždy mali poznávací cha-
rakter. Niekedy raz vidieť je 
viac, ako stokrát počuť. Pri 
príprave týchto ciest sme sa 
skontaktovali s príslušnou 
samosprávou u nás alebo aj  
v zahraničí,  a naši starostovia 
sa vždy dozvedeli niečo nové 
a neraz sa inšpirovali tým, čo 
videli. Veľa samospráv nám 
závidí, že vzdelávanie máme 
v teréne. Na Slovensku máme 
11 vzdelávacích centier  
a každá obec má prístup k in-
formáciám cez svoje vzdelá-
vacie centrum. Ale v našom 
sa snažíme, aby sa v rozsahu, 
ktorý môže ovplyvniť, aspoň 
čiastočne menili i aktivity na-
šich miest a obcí. Napríklad  
v Dánsku, ktoré má úžas-
ne prepracované školstvo  
a v podstate celoživotné 
vzdelávanie, sme okrem iné-
ho navštivili materské škôl-
ky. Starostovia videli, akú 
voľnosť tam majú deti a ako 
môže mať škôlka úplne iný 
charakter, oproti našim, kto-
ré sú akoby upäté s presne 
nalinkovaným programom. 
Už vtedy sme si povedali, že 
niekedy dávame zbytočné 
peniaze aj tam, kde netreba. 
Podobne sme sa dozvedeli 
nové veci v Poľsku, v Belgic-
ku, v Čechách, v Taliansku. 
Viacdňové konferencie ro-
bíme vždy v iných obciach, 
pretože sme presvedčení, že 
aj obec so 60-timi obyvateľ-
mi má čo ukázať. Už keď iné 
nie, tak ako vôbec dokážu 
zvládnuť problematiku sa-
mosprávy úväzkový staros-
ta a zamestnanec. Takým je 
napríklad aj teraz Tatranská 

Javorina a je zaujímavé, že  
v týchto malých obciach sú 
ľudia spokojnejší.

Za štvrťstoročie naši 
starostovia videli mnohé 
obce a mestá na Slovensku  
i v zahraničí. Máte predsta-
vu, aká bude budúcnosť slo-
venskej samosprávy?

Ako už dnes povedal pri-
mátor Spišskej Belej, mali by 
sme sa zamyslieť, ako ďalej  
v rámci samosprávy. My 
nenahradíme všetko, ale vi-
díme veľkú rezervu v spo-
lupráci so Združením miest 
a obcí Slovenska. Kým sa 
budeme členiť – vy ste po-
slanci, vás do toho nič, resp. 
ty si starosta, ty nás počúvaj, 
veľmi sa neposunieme. Vo-
lení predstavitelia by si mali 
uvedomiť, že keď sa dali zvo-
liť, sú štyri roky predurčení 
na to, nie aby sme mali jed-
notný názor, to nikto nechce, 
aby ten konečný cieľ, koneč-
ný efekt, ktorý si stanovíme, 
bol jednotný a aj ho splníme.  
K tomu musia smerovať 
všetky naše aktivity. Bez toho 
to nejde. Máme také obce, 
kde je spolupráca starosta 
- zastupiteľstvo na vysokej 
úrovni, napríklad Gánovce, 
Letanovce, Betlanovce, ale 
aj obce na Liptove. A ja sa 
necítim ako nadradený kon-
trolór, lebo aj takú funkciu 
vykonávam, ale ako spolu-
zodpovedná za to, aby sme 
preventívne odstránili chyby. 
Toto mi veľmi pomáha posú-
vať mieru rozvoja vo vzdelá-
vacom centre. Aj vďaka tejto 
funkcii poznám skutočné 
problémy, ktoré obce majú a 
ktoré treba riešiť. 

Aké školenie pripravujete 
v najbližšom období?

Školenie bude 6. júna  
k novele zákona o štátnej 
pomoci. Veľa obci ani nevie, 
čo to je. Takže sme si priz- 
vali tých najzodpovednej-
ších, Protimonopolný úrad 
a musím povedať, že idú 
vzorom štátnej správe. Sa-
motní majú záujem, infor-
mácie chcú sprostredkovať 
a dokonca bezplatne. Volali 
nám už z celého Slovenska, 
či môžu na tento seminár 
prísť, lebo nikde ide to nikto 
nerobí.  
 Ďakujeme za rozhovor.

VZDELÁVANIE SAMOSPRÁVY
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projektovanie a realizácie záhrad  
záhradné centrum    

 
  

www.kvetytatry.sk 
  

kvetytatry@kvetytatry.sk

VÁŠ PARTNER DO ZÁHRADY

Ponúkame vaòový kúpe¾
v minerálnej vode /úèinný pri

lieèbe pohybového ústrojenstva/,
rôzne masáže, zábaly

Otvorené: pondelok - nede¾a 10:00 hod. - 19:00 hod.

Kontakt: 052/ 7733617, 0917 123 453

viac info na www.aquaspaganovce.sk

 

ČISTENIE 
Jednohrob 80€ 55€ Dvojhrob 120€ 90€ 

0919 205 521  Ochranný náter zdarma!  

HROBOV 
www.cisteniehrobu.sk 

   Už 5 rokov spokojní zákazníci, pridajte sa k nim aj Vy. 

Obnova písma 1€ 0,70€/znak 

Májová  
 akcia!! 

▶ Do kaderníckeho salóna Studio Exclusive Pop- 
rad prijmeme kaderníka/čku bez nutnosti praxe. Zaškolí-
me. Info: 0908 653 820.

INZERCIA

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

 „Spotrebiteľské poradens- 
ké centrum ADR v Poprade 
na Nábreží Jána Pavla II. 
439/16 je určené obyvateľom 
Prešovského kraja a Košický 
kraj má kontaktné miesto 
priamo vo svojej metropole  
v sídle Edukačného centra 
mimosúdneho riešenia spo-
rov v budove Magistrátu 
mesta Košice na Triede SNP 
48A. Spotrebiteľom Brati-
slavského kraja sú naši kole-
govia k dispozícii v Bratisla-
ve na Grősslingovej ulici č. 4  
a v Trnave poradenstvo bez-
platne poskytujeme v poradni 
na Trhovej ulici č. 2,“ vysvet-
lil Ing. Michal Fáber, predse-
da združenia.

Poradenské centrá spotre-
biteľom pomôžu pri problé-
moch s reklamáciou chyb-

Spotrebiteľské poradne už aj v Košiciach

ného produktu alebo služby 
v kamennom či interneto-
vom obchode, pri odstúpe-
ní od zmluvy, problémoch  
s f inančnými službami, 
zmluvami na dodávku 
energií, zmluvami o dielo 
a pri rôznych iných spo-
roch medzi predávajúcim  
a kupujúcim. 

Projekty Spotrebiteľské 
poradenské centrum ADR 
pre Prešovský a Košický kraj 
2018 a Spotrebiteľské pora-
denské centrum ADR pre 
Bratislavský a Trnavský kraj 
2018, financované v rámci 
dotácie Ministerstva hospo-
dárstva SR, potrvajú do 31. 
12. 2018. Vo všetkých šty-
roch poradenských centrách 
pôsobia kontaktné osoby, 
ktoré spotrebiteľom pomôžu 
spor vyriešiť prioritne mi-
mosúdnou cestou. Už dva 
roky rieši S.O.S., ako jediný 

subjekt na Slovensku, všetky 
druhy spotrebiteľských spo-
rov aj prostredníctvom inšti-
tútu alternatívneho riešenia 
sporov a poverených osôb. 
Ak prípad nie je možné rie-
šiť poradenstvom, kontaktná 
osoba podnet presmeruje na 
inštitúcie, ktoré by v danom 
prípade mohli pomôcť.

Spoločnosť ochrany spot-
rebiteľov v roku 2017 riešila 
najviac podnetov z oblasti 
predaja mimo prevádzko-
vých priestorov, vrátane po-
domového predaja energií, 
podnety týkajúce sa finanč-
ných služieb, reklamácie 
obuvi, stavebných a reme-
selných prác a pod. Služby 
troch poradenských centier 
v Poprade, Bratislave a Tr-
nave vlani využilo 648 spot-
rebiteľov. V ich prospech sa 
podarilo vymôcť prostried-
ky v celkovej hodnote 64 200 
eur. Združenie tiež poskytlo 
1 695 telefonických a online 
konzultácií.

„Často sa stáva, že spotrebi-
telia počas prieskumu na uli-
ci alebo v telefonickom rozho-

vore súhlasia, aby im predaj-
ca na skúšku poslal tovar, a o 
pár mesiacov už vymáha vraj 
neuhradené poplatky. Zmlu-
vy o poskytovaní elektriny 
alebo plynu nikdy nemôžete 
uzatvárať medzi dverami. Ak 
vám niekto zaklope a snaží 
sa vás na prahu presvedčiť, 
že má výhodnú ponuku, už 
to by mal byť varovný signál. 
Stále pretrvávajú aj problémy 
s reklamáciami obuvi, najmä 
tzv. módnej obuvi, ktorá je 
prakticky nereklamovateľná, 
hoci v obchodoch už takmer 
inú ako módnu obuv nenáj-
dete. Ľudia tiež príliš dô-
verčivo platia vysoké zálohy 
zhotoviteľom a remeselní-
kom, ktorí u nich zazvonili  
a sľúbili, že výhodne vymenia 
strechu alebo zateplia pivni-
cu. Po tom, čo dostanú zálo-
hu však často objednané dielo 
v požadovanej kvalite neodo-
vzdajú. Spotrebitelia často re-
klamovali aj nábytok, šperky, 
oblečenie, kozmetické služby, 
spodnú bielizeň či napríklad 
účes,“ sumarizuje M. Fáber.

 Petra Vargová

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad toh-
to roku poskytuje bezplatné poradenstvo spotrebiteľom  
v štyroch pracoviskách na Slovensku. Kontaktné miesto 
je okrem Popradu aj v Trnave, Bratislave a po prvýkrát už 
aj v Košiciach.

Vodiči autobusov prímest-
skej dopravy v Prešovskom 
samosprávnom kraji budú 
lepšie mzdovo ohodnotení. 
S účinnosťou od 1. apríla do 
konca roka 2018 sa u štyroch 
dopravcov zvýši priemer-
ná mesačná mzda vodičov 
o  približne osem percent.  
Úprava platov sa týka SAD 
Prešov, SAD Humenné, 
SAD Poprad a BUS Karpaty. 
Po  vzájomnej dohode kraja 
s dopravcami došlo k navý-
šeniu ekonomicky oprávne-
ného nákladu (EON) o 0,03 
eur na kilometer v položke 
mzdy. Na tento účel samo-
správa vyčlenila zo svojho 
rozpočtu 635 tisíc eur. Me-
sačná mzda vodičov autobu-
sov sa tak zvýši o zhruba 70 
eur,  priemerne z 871 eur na 
941 eur. 

Krajská samospráva vy-
členila ďalších vyše 632 tisíc 
eur na dofinancovanie strát, 
ktoré vznikli dopravcom 
v  minulom roku za služby 
poskytované vo vnútroštát-
nej doprave. Tie súvisia naj-
mä s vyššou cenou nafty. 

Náklady autobusových 
spoločností na zabezpečenie 
prímestskej dopravy sa vlani 
vyšplhali k  takmer 33 mi-
liónom eur. Kraj na úhradu 
služieb vo verejnom záujme 
vynaložil približne 19,5 mi-
lióna eur. V minulom roku 
sa prímestskou autobusovou 
dopravou prepravilo viac 
ako 22 miliónov cestujúcich. 
 Dáša Jeleňová, 

 hovorkyňa PSK

PSK vyčlenil
na dopravu 

1,2 milióna eur 
Prešovský samospráv-

ny kraj dofinancuje stra-
ty v  prímestskej doprave 
a  podporí aj navýšenie 
miezd vodičov. Na tento 
účel zo svojho rozpočtu 
vyčlenil viac ako 1 267 000 
eur. 
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Legendárna Rallye Tatry 2018 sa blíži, štart o tri týždne

Pôjde o druhé kolo majstrovstiev 
Slovenskej republiky (MSR), majst- 
rovstiev Slovenska historických au-
tomobilov (MSR HA), Slovenského 
Rally Pohára (SRP), Rally Legend 
(SRP), Rallyškoly, 1. ročník Green 
Rallye Tatry (súťaž vozidiel na 
elektrický alebo hybridný pohon) 
a 2. ročník Tatransko-Valašského 
pohára, ktorý odštartoval v rám-
ci Valašskej rally v marci v Českej 
republike.

Prípravy tatranskej rely finišujú. 
V minulých dňoch sa konalo pra-
videlné zasadnutie organizačné-
ho výboru, kde sa riešili posledné 
detaily pred štartom súťaže. Boli 
schválené a zverejnené Zvláštne us- 
tanovenia a odtajnená trať aktuál- 
neho ročníka, ktorá zavíta aj do 
nádherného prostredia Hornáds- 
kej doliny a Slovenského raja. Trať 
Rallye Tatry 2018, s  asfaltovým 
povrchom, meria celkom 318 km  
a obsahuje 8 rýchlostných skúšok 
v celkovej dĺžke 95 km. Rýchlostné 
skúšky s názvami Poprad - okruh 
(9,75 km) Huta (dĺžka 19,70 km), 
Poprad (5,40 km) a  Vikartovce 
(14,80 km) dokonale preveria prip- 
ravenosť štartového poľa. Usporia-
datelia predpokladajú účasť približ-
ne 70 posádok. Májový termín ko-
nania tatranskej rely by mal prilá-
kať okrem domácich posádok aj sú-
ťažiacich z Českej republiky, Poľs- 
ka, Maďarska a ďalších štátov.

Rallye Tatry propaguje 
ambasádor

Organizátori Rallye Tatry sa sna-
žia nájsť nové cesty propagácie, 
ktoré majú za cieľ zvýšiť popularitu 
pretekov, priniesť kvalitné štartov-
né pole a  zvýšiť divácky záujem. 
Za týmto účelom vznikol post am-

basádora rally, ktorý aktívne pro-
paguje Rallye Tatry. Oficiálnym 
vyslancom slovenskej rally je po-
sádka Vlastimil Majerčák - Pavol 
Kušnier zo stajne L Racing, ktorá sa 
s vozidlom Ford Fiesta R5 pod hla-
vičkou Medzinárodnej automobi-
lovej federácie FIA zúčastní seriálu 
Central European Zone 2018, kde 
obhajuje minuloročnú bronzovú 
priečku. Obaja sú skúsení preteká-
ri. Vlastimil Majerčák má za sebou 
72 štartov v rally v niekoľkých kraji-
nách Európy. V rokoch 2014 a 2015 
získal prvenstvo v  slovenskom 
šampionáte v  triede 3 a  od roku 
2016 patrí medzi špičku jazdcov na 
vozidlách špecifikácie R5.

Vlasťo Majerčák debutoval na 
Rally Vihorlat Snina 2004 na vo-
zidle Škoda Felícia so spolujazdcom 
Pavlom Herčkom. Od roku 2011 do 
2014 jazdil na Mitsubishi Evo IX 
a po jeho boku sa vystriedalo nie-
koľko špičkových navigátorov. Naj-
viac podujatí absolvoval s Marce-
lom Kollárikom a svoje skúsenosti 
na sedadle spolujazdca predviedli 
aj Pavol Kušnier, Emil Horniaček 
a Michaela Vejačková, ktorá zasad-
la na sedadlo co-pilota na sklonku 
roku 2014 už v inom aute, vo Forde 
Fiesta R5. S Michaelou spolupraco-
val tri roky a v tejto sezóne sa pokú-
si nadviazať na skvelé výsledky so 
staronovým spolujazdcom Pavlom 
Kušnierom.

Sympatická dvojica sa v tomto 
roku zatiaľ predstavila v Rakúsku 
na Rebenland Rallye, na podujatí, 
ktoré je zaradené do Central Euro-
pean Zone a v Maďarsku na HELL 
Miskolc Rally. V Rakúsku obsadi-
li v  absolútnom poradí 5. miesto  
a v Zóne Strednej Európy 4. prieč-
ku. „Sme radi, že Vlastimil Ma-

jerčák prijal našu ponuku stať sa 
ambasádorom tatranskej rely, aby 
tak mohol šíriť dobré meno legen-
dárnej značky akou je Rallye Tatry“, 
povedal riaditeľ súťaže Stanislav 
Hanzeli.

Shakedown, čiže testovacia rých-
lostná skúška, prebehne počas 
piatkového dopoludnia od 10. do 
13. hodiny na ceste medzi obcami 
Šuňava a  Štrba. Dĺžka testovacej 
rýchlostnej skúšky je 2,4 km. Uzá-
vierka cesty Šuňava-Štrba v smere 
do Lučivnej, bude od 9. h do 13. h.

Autogramiáda
Získať spoločnú fotografiu a pod-

pisy najlepších jazdcov a hviezdy 
európskeho formátu Felixa Rosen- 
qvista, budú fanúšikovia môcť na 
autogramiáde v OC Forum v pia-
tok 25. mája o  16.30 h.   Súťažné 
tímy sa v plnej paráde predstavia 
o 17.15 hodine na slávnostnej ram-
pe na Námestí sv. Egídia v Poprade, 
pri obchodnom centre Forum. Cieľ 
súťaže a odovzdanie cien bude na 
rovnakom mieste v sobotu 26. mája 
od 16. hodiny. Riaditeľstvo súťa-
že bude svoju činnosť vykonávať  
v priestoroch Národného trénin-
gového centra (NTC) Slovenského 
futbalového zväzu vedľa Aquacity 
Poprad.

Rýchlostné skúšky
Rýchlostná skúška 

Poprad-Okruh
Uzávierka cesty, 25. 5. 2018 od 

18.30 h do 1.30 h nasledujúceho 
dňa.

Tradičná, piatková rýchlostná 
skúška Poprad-Okruh sa uskutoč-
ní v nočných hodinách. Odštartuje 
pred svetelnou križovatkou na ces-
te 1/18 pri OBI, v smere do Žiliny. 
Trať rýchlostnej skúšky vedie cesta-
mi mimoúrovňovej križovatky  
a jej priľahlých ulíc. Na súťažné po-
sádky čaká vytvorený okruh, ktorý 
absolvujú 3-krát. Dĺžka rýchlostnej 
skúšky, ktorej cieľ bude na Teplickej 

ulici, je 9,6 km. Odporúčané divác-
ke miesta sú na parkoviskách pri 
obchodných centrách NAY, ASKO, 
TESCO, OBI,... . Príjazdová cesta k 
diváckym miestam vedie po miest-
nych komunikáciách, cez mestskú 
časť Poprad-Veľká a okolo letiska, 
smerom k benzínovým čerpadlám 
Slovnaft a odtiaľ k jednotlivým par-
koviskám pri obchodných prevádz-
kach. Za malý poplatok 3 €, bude 
na diváckych miestach priprave-
ných niekoľko návesov, odkiaľ bude 
možné sledovať nočnú RS z vyvý-
šeného miesta a v prípade nepriaz-
nivého počasia budete v suchu. 

Rýchlostná skúška 
Novoveská Huta-Mlynky

Uzávierka cesty Novoveská Hu-
ta-Mlynky, 26. 5. 2018 od 08.30 h 
do 11.30 h a od 12.40 h do 15.40 h. 
Obchádzka vedie cez Nálepkovo. 
Rýchlostná skúška odštartuje na 
konci Novoveskej Huty v smere do 
Nálepkova. Približne 150 metrov 
pred ľavým „vracákom“ sa nachá-
dza odporúčané divácke miesto 
č. 1. Dve ďalšie zaujímavé divácke 
miesta č. 2 a č. 3 sú pri príjazdovej 
ceste od Nálepkova. S pohodlným 
príjazdom od Hnilca je divácke 
miesto č. 4 a zaujímavá bude pa-
sáž s niekoľkými „esíčkami“, nece-
lý kilometer pred cieľom - divácke 
miesto č 5. Cieľ rýchlostnej skúšky 
bude na moste pred začiatkom 
obce Mlynky.

Rýchlostná skúška 
Poprad-Spišské Bystré

Uzávierka cesty Poprad-Spišské 
Bystré, 26. 5. 2018 od 9. h do 17.30 h, 
obchádzka vedie cez Hranovnicu.

Rýchlostná skúška odštartuje 
pri záhradách oproti „malému 
kameňolomu“ v  mestskej časti 
Poprad-Kvetnica. Po štarte sa po-
sádky vydajú úzkou účelovou ko-
munikáciou smerom k policajnej 
strelnici, kde sa nachádza divácke 
miesto č. 1 (koniec cyklochodníka 
v smere od popradského sídliska 
Juh III, tzv. Leopoldova). Približne 
po ďalších 300 metroch, pri vo-
jenskom objekte, pretekári absol-
vujú dve ostré zákruty pravá-ľavá 
s  výjazdom na štátnu cestu, kde 
budú pokračovať v  smere do Sp. 
Bystrého. Pri spomínanom vojens- 
kom objekte sa nachádza divácke 
miesto č. 2. Po asfaltovom povrchu 
s mierne zvlneným profilom tra-
te jazdci absolvujú približne 200 
metrový prírodný retardér - pre-
jazd cez skládku dreva, po hline-
nom a kamennom podklade, kde 
bude vyznačené aj odporúčané di-
vácke miesto č. 3. Po zvládnutí ná-
ročného 200 metrového retardéra, 
čaká na pretekárov prudký zjazd 
z kopca Visová, s veľmi nepríjem-
nou ostrou ľavotočivou zákrutou 
až do cieľa rýchlostnej skúšky pri 
poľnohospodárskom družstve 
v Spišskom Bystrom. 

Rýchlostná skúška 
Vikartovce- Šuňava

Uzávierka cesty Vikartovce-Šu-
ňava cez Liptovskú Tepličku, 26. 5. 
2018 od 10. h do 13. h a od 14. do 
17.30 h. Vjazd do obce Liptovská 
Teplička počas uzávierky nebude 
možný. 

Na štart rýchlostnej skúšky sa sú-
ťažné posádky dostanú po absolvo-
vaní RS Poprad a to na koniec obce 
Vikartovce v smere do Liptovskej 
Tepličky. Prakticky po štarte čaká 
na pilotov náročný úsek s niekoľ-
kými horizontami a za nimi prud-
ké stúpanie do lesa, divácke miesto 
č.1, až po najvyšší bod meraného 
úseku. Nasledujú nebezpečné ostré 
zákruty pri klesaní v lokalite Vi-
kartovský mlyn. Ďalšie zaujímavé 
miesto pre divákov a  fotografov, 
divácke miesto č. 2, je situova-
né v obci Liptovská Teplička, kde 
jazdci predvedú atraktívny prejazd 
križovatky trojuholníkového tvaru. 
Po rýchlej niekoľkokilometrovej 
pasáži sa posádky dostanú k ostrej 
pravotočivej zákrute Biele vody - 
divácke miesto č. 3 a po jej zvlád-
nutí absolvujú ďalší rýchly úsek až 
do cieľa pred obcou Šuňava, kde sa 
nachádza divácke miesto č. 4. 

Program podujatia
24. 5. 2018 - Štvrtok
14.00 h otvorenie servisného 

parkoviska, areál bývalých kasární 
na Ul. 29. augusta v Poprade 
21.30 h - 23.00 h obhliadka RS 1 
POPRAD-OKRUH

25. 5. 2018 - Piatok
07.00 - 15.00 h
technické preberanie vozidiel, 

areál bývalých kasární na Ul. 29. 
augusta v Poprade 

10.00 - 13.00 h SHAKEDOWN, 
Šuňava - Štrba

16.30 h autogramiáda najlepších 
jazdcov v Obchodnom centre Fo-
rum v Poprade

17.15 h slávnostný štart súťaže na 
Námestí sv. Egídia pri OC Forum  
v Poprade

21.41 h štart RS 1 POP- 
RAD-OKRUH

26. 5. 2018 - Sobota
09.31 h RS 2 HUTA 1
10.47 h RS 3 POPRAD 1
11.07 h RS 4 VIKARTOVCE 1
12.48 h RS 5 POPRAD 2
13.46 h RS 6 HUTA 2
15.02 h RS 7 POPRAD 3
15.22 h RS 8 VIKARTOVCE 2
16.00 h cieľ rallye, slávnostné vyhlá-
senie výsledkov na Námestí sv. Egí-
dia pri OC Forum v Poprade.

V  sobotu od 14.00 h vystúpe-
nie Petra Bažíka pred OC Forum 
v Poprade. 

Viac informácii nájdete na oficiál-
nej webovej stránke podujatia www.
rallyetatry,sk

Slavo Petrus, tlačové stredisko
Rallye Tatry 2018

Už iba tri týždne zostávajú do štartu najstaršej automobilovej súťa-
že na Slovensku. Štyridsiatypiaty ročník legendárnej Rallye Tatry sa 
uskutoční v posledný májový víkend 25. - 26. mája 2018. Usporiada-
telia z AOS klubu Poprad pripravili náročnú rely, ktorá je rozdelená 
do dvoch dní a okrem obľúbeného mestského nočného okruhu v Pop- 
rade sa súťažné posádky predstavia aj v okolí Spišskej Novej Vsi. 
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Príď si zajazdiť 

                    
po trase Majstrovstiev Európy 

a zdolaj Kráľovu Hoľu

WWW.ONDREJKAVKA.SKONDREJ KAVKA

PRE MESTO

Príďte si vybrať novinky na kvietky i letné osvieženie

v OC ETERNA v centre Popradu

Za nákup 
nad 30 € 

Vás odmeníme 
fľašou 

lahodného 
Frizzante !

Posádka leteckých záchra-
nárov z Popradu bola 1. mája 
napoludnie privolaná na po-
moc turistovi z Poľska, ktorý 
počas túry v oblasti Suchej 
Belej pocítil náhlu slabosť  
a skolaboval. Prítomní sved-
kovia ho na mieste začali 
okamžite resuscitovať. Po vy-
sadení lekárky leteckých zách- 
ranárov spolu s horským zách- 
ranárom do terénu pomocou 
lanovej techniky pokračovala 
lekárka v rozšírenej resusci-
tácií. Napriek veľkej snahe 
záchranárov sa, žiaľ, turistu  
s kardiálnym zlyhaním oživiť 
nepodarilo a lekárka musela 
konštatovať už len úmrtie.

Smrť Poliaka
v Tatrách


