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Už len necelé dva týždne nás delia 
od otvorenia 26. ročníka Medziná-
rodného festivalu horských filmov 
v Poprade. Tohoto roku sa v rám-
ci súťažnej festivalovaj prehliadky 
predstaví 58 filmov. Festival sláv-
nostne otvoria 10. októbra o 18. h 
vo veľkej zasadačke Mestského 
úradu v Poprade, kde bude i hlav-
ná premietacia sála a vybrané fil-
my si budete môcť pozrieť aj v 
Kine Tatran v Poprade, Kine Iskra 
v Kežmarku, Kine Mier v Spišskej 
Novej Vsi a po prvýkrát aj v Tenis-
centre v Tatranskej Lomnici. Re-
zervácie a predaj lístkov si môžete 
zabezpečiť online cez Kino Tatran  
v Poprade už od dnešného dňa.

Diváci sa môžu tešiť na filmy na-
príklad Prepojené Galaxie - príbeh 
Grónska, Lezenie na pieskoch - se-
demdesiate roky, Jednoducho to 
najhoršie, Bijúce srdce boulderin-
gu, Lekári v horách, Posadnutosť, 
Monte Sarmiento - biela diva, Mae- 
wan - extrémne lyžovanie a lezenie 
v Grónsku, Sny o Tibete a ďalšie. 
Medzi súťažnými snímkami diváci 
uvidia aj osem slovenských filmov 
od našich najznámejších režisérov. 

Slávnostné ukončenie a vyhláse-
nie cien sa uskutočni 14. októbra  
o 17. hodine.

Osemdesiatim rokom vzdeláva-
nia bol venovaný druhý septem-
brový týždeň vo Svite. Ako nám 
povedala RNDr. Eva Nebusová, 
riaditeľka SOŠ polytechnickej J. A. 
Baťu, počiatky odborného školstva 
vo Svite siahajú až do roku 1939, 
kedy bolo na žiadosť firmy Baťa 
vydané Ministerstvom školstva  
a osvety v Bratislave povolenie na 
založenie Baťovej školy práce.  

Stredná odborná škola vo Svi-
te, ktorá je jej pokračovateľom, 
po ôsmich desaťročiach – 1. sep-
tembra 2018 získala prívlastok 
polytechnická a od 14. septembra 
rovnako aj právo hrdiť sa názvom 
SOŠ polytechnická Jana Antonína 
Baťu. Významnou udalosťou týchto 
dní bola aj návšteva čestného hosťa 
– Johna Nasha, vnuka Jana Anto-
nína Baťu s manželkou, ktorý od-
halil bustu svojho starého otca vo 
vstupnej hale školy. Okrem návš- 
tevy školy zasadil strom pred vcho-
dom, ktorý bude v  ďalších rokoch 
dotvárať príbeh úspešnej osobnosti 
československých dejín, J. A. Baťu.

 Pokračovanie na 3. strane

My a dedičstvo Baťovej školy vo Svite
80. výročie odborného vzdelávania v jednom z najmladších miest Slovenska

Pod bustou Jana Antonína Baťu v strede John Nash s manželkou, vľavo Dr. Eva Nebusová, riaditeľka školy  
s časťou učiteľského zboru a žiakmi. 
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porozumenie?
Do Belfastu som sa zaľúbi-

la na prvý pohľad. Na každej 
stene či rolete grafity, zubaté 
slnko, nepríjemný vietor a uli-
ce plné Marlynov Mansonov, 
bláznov a narkomanov. Za 
dva dni sme nevideli pekného 
človeka. Teda pekného podľa 
zaužívaných predstáv, pretože 
Íri sú veľmi milí a priateľskí. Ale 
aj veľmi divokí. Počas culture 
night regály supermarketov 
s alkoholom zívali prázdnotou 
a v uliciach ste nevideli člove-
ka bez pohára či dákej ciga-
rety. Aj zvyčajne veľmi mladé 
mamičky v minisukniach tla-
čiace kočiarik si vystúpenia 
užívali s cigaretkou a drinkom 
v ruke. A obzerať teda bolo čo. 
Napriek zime bolo v uliciach 
celé mesto, najzaujímavejšie 
teda bolo pozorovať rôzno-
rodú zmes ľudí a módy. Na 
improvizovaných pódiách svo-
je umenie predvádzal každý, 
kto niečo vie. Dychovka, dets- 
ký zbor, reggae či techno DJ... 
Na inej ulici vystupoval perfor-
mer s bradou a vlasmi po pás, 
žongľujúci mečami a fakľami 
na sude prekrytom doskou, na 
ktorej mal postavenú stoličku. 
Ryšavý Viking, napadlo mi pri 
pohľade na jeho outfit, ktorý 
mohol byť tak z filmu Rob Roy 
ako aj najnovší úlet techno di-
zajnéra. V katedrále pokojne 
spieval detský chór, hoci sa 
okolo motkali turisti a krásne 
vitrážové okná sa triasli vďaka 
dídžejovi pred vchodom. Len 
niekoľko desiatok metrov od 
svetoznámej katedrály vyhrá-
vali aj ďalšie kapely či elfský 
zbor, a na neďalekej rampe 
chalani na skatoch hádzali sal-
tá vpred i vzad...  

Severní Íri, hoci odetí do 
značiek z outletov, nestratili nič 
zo svojej historickej divokosti. 
Veď jednou z najväčších atrak-
cií mesta je Bank Buildings, 
ktorá v auguste opäť vyhore-
la. V tejto historickej budove 
s fascinujúcou minulosťou aj 
v roku 1975 vybuchli tri bom-
by a požiar zničil veľkú časť 
z nej. Policajné autá sú malými 
obrnenými transportérmi, veď 
bežne počas piatkových nocí 
výrastkovia do nich hádžu ka-
mene či mužom zákona uka-
zujú neslušné gestá.

No Belfast je aj moder-
né, technologicky, architekto-
nicky i intelektuálne vyspelé 
mesto. Stavajúc na svojom 
ekonomickom úspechu má 
ambíciu stať sa výnimočným 
mestom pre život a investície. 
Využijúc tradíciu tvrdej prá-
ce, veď tu za 15 rokov naprí-
klad vyrobili takmer 250 lodí, 
a know-how, pretože  stratégia 
Smart Belfast spája univerzi-
ty, podnikateľov, samosprávu 
a obyvateľov, aby spolupraco-
vali, inovovali a experimento-
vali v oblasti špičkových tech-
nológií a vedy.  

Veselí Íri veru nepôsobia, 
že by ich zaujímala politika, 
no najdiskutovanejšou témou 
v uliciach bol Brexit, pretože 
nová hranica EÚ sa najviac 
dotkne práve ich. Čím viac 
času uplynulo od referenda, 
tým viac ľudí by dnes hlaso-
valo proti odchodu Veľkej Bri-
tánie z EÚ. Medzi ľuďmi sa 
vraví, že je to už jasná väčši-
na. A čím viac času uplynulo 
od hlasovania, tým viac ľudí 
podporuje názor usporiadať 
ďalšie referendum. Najmä 
bežní ľudia si uvedomujú, že 
volili na základe klamlivých in-
formácií z médií a sociálnych 
sietí a svoj výber by radi zme-
nili. Tak rozhodujte na základe 
overených informácií z overe-
ných zdrojov, aby sme svoju 
voľbu čoskoro neľutovali ako 
Briti, priatelia.  Petra Vargová 

V ostatných rokoch mi 
náš svet pripadá ako obrov-
ská drevená prehnitá lodička 
so stovkami malých, dnes už 
nesuverénnych kajút, ktoré 
predstavujú jednotlivé štáty 
sveta a podpalubím, kde zo-
mierajú milióny obyčajných 
ľudí, ktorí nie sú schopní uži-
viť sa prácou. Na hornej palu-
be pri kormidle však máme 
„najmúdrejšiu“ elitu, vospo-
lok milionárov a miliardárov 
odtrhnutých od reality, ktorí 
majú namiesto mozgu a zdra-
vého sedliackeho rozumu iba 
peniaze. Ale čo na palube vyst- 
rájajú, to zdravý sedliacky 
rozum neberie. Naši slovens- 
kí kormidelníci sa občas  
z pevne uzavretej smrdľavej 
nesvojprávnej kajutky síce 
dostanú aj na palubu, ale len 
preto, aby sa inšpirovali naj-
väčšími sprostosťami tých 
„hore“. 

Vytrvalo tvrdiť, že demo-
grafická krivka pôvodných 
obyvateľov Európy klesá, 
preto nám treba migrantov  
z úplne rozdielnych kultúr, je 
vrcholom debility a čistá lož. 
Pôvodní Európania nevymie-
rajú preto, že nechcú mať deti. 
To hlúposť lídrov na hornej 

Náš svet – potápajúca sa prehnitá lodička 
palube, ktorí už desaťročia  
v záujme svojich ziskov ničia 
sociálne systémy vlastných 
štátov, spôsobila vymieranie 
obyvateľov napríklad aj únie. 
Keď ste len trošku zodpoved-
ní a vidíte, že svoju rodinu 
neuživíte prácou, ba dokonca 
ani keď budete mať dve za-
mestnania, načo sú vám deti? 
Prečo v tej zlej totalite nebol 
problém s rodením detí? Nuž 
preto, že najmä mladé rodi-
ny dostali byty zadarmo, ná-
jom, ale aj náklady na život 
boli primerané ich platom.  
K tomu mali k dispozícií 
rôzne nenávratné a mlado-
manželské pôžičky. Zadarmo 
bolo školstvo, zdravotníctvo  
a ženy odchádzali do dôchod-
ku v 55-tich rokoch, tí ktoré 
mali viac detí i skôr a mohli 
sa tak postarať o svojich ro-
dičov. Tým sa riešil prob-
lém domovov dôchodcov či 
rôznych sociálnych ústavov,  
v ktorých tí, ktorí celý život 
poctivo pracovali, čakajú  
v nedôstojných podmienkach 
s minimálnym dôchodkom  
a nie sú schopní si svoj pobyt 
ani zaplatiť, na smrť. Ale my 
radšej budeme dávať miliardy 
ľuďom, ktorí robiť nebudú, 

pretože ich kultúra je zalo-
žená na niečom úplne inom, 
ako je práca. Spomeňme si 
napríklad na Zimbabwe, kde 
pôvodní obyvatelia zlikvido-
vali bielych prosperujúcich 
farmárov a už o chvíľu ich 
bude treba zachraňovať pred 
hladomorom. Podobne sa 
situácia zvrháva v Juhoafric-
kej republike a tí na hornej 
palube si ani nevšimli, ako 
opäť pracujúcich ľudí vraždia  
a musia utekať z krajiny, kde 
žili aj tri-štyri generácie. Ale 
naši lídri namiesto praco-
vitých ľudí nám do Európy 
dovážajú mnohých teroristov. 
Samozrejme, terorizovať budú 
aj nás, v mene svojho boha a 
iba ich ľudských práv. Iste, v 
koloniálnych štátoch Afriky 
im práve kolonisti ukázali ako 
nato, keď chcú vyplieniť celú 
zem a bohatnúť, nuž teraz 
robia migranti to isté aj v Eu-
rópe. Ale potom nech si ich tí  
z hornej paluby, ktorí plienili 
a uvrhávali  národy do podpa-
lubia zoberú na hornú palubu 
a nepchajú ich za každú cenu 
do nesvojprávnych kajutiek, 
ktoré kolonizovali rovnako 
ako Afriku, pretože tam ich 
neuživia a hlavne, nikto ich 

tu nechce. Nie preto, že sme 
rasisti, nie preto, že majú inú 
farbu pleti, ale preto, že veľmi 
dobre vidíme a počujeme čo 
vystrájajú v dnes už obsade-
ných štátoch západnej Eu-
rópy a ako „strašne“ sa chcú 
integrovať a hlavne pracovať! 
My tu už takých máme dosť  
a dodnes sa akosi neintegro-
vali a pracovať sa mnohým  
z nich nechce. 

A že ide o nesvojprávne 
kajuty potápajúcej sa lode ho-
vorí fakt, že v EÚ hlavne nové 
štáty nie sú rovnocenné a su-
verénne, ale bez akýchkoľvek 
práv, len s nanútenými po-
vinnosťami. Ako inak mož-
no nazvať vyjadrenia Guya 
Verhofstadta, ktorý požaduje 
proti Maďarsku zásah USA  
a medzinárodného spoločen-
stva, aj vojenský, alebo býva-
lého predsedu EP Martina 
Schultza, že keď východoeu-
rópania neprejavia solidari-
tu s prijímaním emigrantov, 
bude musieť byť vynútená 
silou a nakoniec aj nedovzde-
laného Makróna, ktorý chce  
postihnúť krajiny EÚ finanč-
nými sankciami ak by odmie-
tali migrantov. To ale máme 
„fantastických“ partnerov  

v tej našej únii a NATO! 
A nech tu nikto nespomína 

rasizmnu, xenofóbiu, fašiz-
mus, populistický naciona-
lizmus... Nie, to je len zdravý 
rozum a pud sebazáchovy, čo 
tým veseliacim sa na hornej 
palube absolútne chýba. 

Ďalšia, do neba volajúca 
sprostosť a čistá lož, teraz už 
domácich elít sú tvrdenia, že 
máme málo pracovnej sily 
a už vôbec vzdelanej. Preto 
nám vraj treba zamestnancov 
z tretích krajín! Páni nesvoj-
právni zo smradľavých kajút, 
spamätajte sa. Slovensko má 
dostatok pracovnej sily a do-
konca aj vzdelaných zamest-
nancov. Jediný problém je, že 
vy a vám podobní na Sloven-
sku túto silu nechcete a robíte 
všetko preto, aby zo Slovens- 
ka odišla a aby sme sa stalai-
zásobáreň bohatého Západu. 
Načo sú nám stovky stred-
ných a vysokých škôl, keď ich 
absolventi odchádzajú, lebo 
doma zarábajú, podľa slov 
premiéra, mesačne priemer-
ne 1004 eur! Rozumej 500 
eur v čistom, pretože mini-
málne polovicu vezme štát na 
daniach a odvodoch!

Pokračovanie za 3. strane

Jeseň je obdobím, keď sa 
naši záhradkári na výstavách 
ovocia a zeleniny každý rok 
môžu pochváliť výsledka-
mi svojej práce - bohatou 
úrodou, ktorú aj pod Tat-
rami dokážu dopestovať.  
V Dome kultúry vo Svite 
20. a 21. septembra výbor 
Základnej organizácie Slo-
venského zväzu záhradká-
rov (ZO SZZ) Štokava I, v 
spolupráci s mestskými ZO 
SZZ Breziny, Máj, Štokava II  
a členmi Klubu dôchodcov 
vo Svite pripravili mestskú 
výstavu ovocia a zeleniny. 

V ostatnom období je záh- 
radkárčenie čoraz populár-
nejšie, pretože väčšina ľudí 
si uvedomuje, že zelenina 
zo supermarketov pripomí-
na skôr chemicky vyrobené  
a preparované podivné 
kúsky „bez chuti a zápachu“, 
ako skutočne zdravé, voňavé  
chutné ovocie a zeleninu.

Tohto roku zaznamenali 
záhradkári niekoľko rekor-
dov. Na výstave sa prezen-
tovali 150 záhradkári, jabĺk 
vystavovali spolu 96 a tvorilo 
ich 36 odrôd a 11 odrôd bolo 
neurčených. Pestovatelia 
tiež vystavovali rôzne druhy 

tekvíc, ale aj goliáše, ktoré 
vážili aj 50 kíl, či obrie kale-
ráby a podobne. Vystavené 
ovocie a zelenina pochádza-
li zo záhradkárskych osád 
vo Svite, okrem Štokavy II 
(tento ročník) odignorova-
la, ale aj z Dubiny v Poprade  
a prezentovali sa prídomoví 
záhradkári zo Svitu, z okolia 
a zo Šváboviec. „Celú výstavu 
sme pripravovali tak, aby sa 
mohli zapojiť aj spádové obce 
a svoju úrodu prezentovali aj 
prídomoví záhradkári. Dnes 
už nie je žiadny zázrak, že 
pestujeme napríklad hroz-
no, rôzne teplomilné odrody. 
Niektorí naši záhradkári už 
pestujú figy, broskyne, mar-
hule, rovnako ako napríklad 
maliny, černice, ríbezle, eg-
reše sú už po období zrelosti  
a preto ich na výstave nemá-
me. U mnohých druhov, naj-
mä ovocia, bola nadúroda a 
keby neprišiel ľadovec, ktorý 
narušil povrch a ovocie zača-
lo hniť, mali by sme približne 
o tretinu vyššiu úrodu. Ale 
určite budú mať naši záhrad-
kári dosť aj na uskladnenie. 
Veľmi nás teší, že  tohto roku 
nám doviezli viac druhov ja-
bĺk, hrušiek je menej, pretože 

kvôli teplému počasiu väč-
šina dozrievala dva týždne 
alebo aj mesiac skôr najmä z 
letných a skorojesenných od-
rôd a dnes sú už pozbierané. 
Takže vystavujeme hlavne je-
senné a neskorojesenné odro-
dy, ktoré sú ešte na stromoch, 
dofarbujú sa a nemajú to 
správne líčko. Čo sa za také 
dva-tri roky dozadu neurodi-
lo, urodilo sa teraz. Niektorí 
ľudia skúšajú odšťavovať či 
páliť, pretože ovocia je nad-
mieru. Nakoniec, aj ovocie v 
tekutom stave je ovocie,“ do-
dal s úsmevom Jozef Kalakaj 
z organizačného výboru.

Návštevníci sa počas výs- 
tavy mohli prísť nielen po-
zrieť, ale aj poradiť, čo pod 
Tatrami môžeme dopestovať 
z jednotlivých druhov ovo-
cia a zeleniny. Záujemcovia  
o záhradkárčenie sa dozve-
deli, ktorým druhom ovocia 
a zeleniny najviac vyhovuje 
naše podnebie, aká je kon-
zumná zrelosť napríklad do 
Vianoc a aká na odloženie 
do pivníc. V budúcnosti by 
chceli naši záhradkári viac 
spolupracovať aj s dodáva-
teľmi stromčekov, ktorí už 
staré odrody, aj keby sme 

ich chceli preferovať, neod-
porúčajú a skôr odporúčajú 
rezistentné odrody. Naprí-
klad, aby boli slivky odolné 
voči vírusovému ochoreniu 
šarka, jablká proti hubovej 
chorobe monilióza a podob-
ne. Aby sa ľudia napríklad 
naučili, že všetko ovocie 
musí ísť na jeseň zo stromov 
dole, lebo to čo ostane do 
jari, môže zhniť a môže po-
škodzovať celý strom. Takže, 
je pekné nechať niečo aj pre 
vtáčiky, ale radšej nejakým 
iným spôsobom. 

Zaujímavé boli aj expo-
náty byliniek, ktoré rastú 
najmä v našich záhrad-
kách, ale aj skutočné her-
báre a práve záhradkári, 
ktorí boli prítomní na vý-
stave po celý čas, by vedli  
o bylinkách veľa rozprávať   
s dôrazom na ich liečivé 
účinky. „Naša výstava je toh-
to roku spojená aj s výstav-
kou výkresov žiakov škôl a s 
tombolou pre návštevníkov. 
Do tomboly nám prispeli 
mesto Svit, obce Batizovce, 
Gerlachov, Mengusovce, Lu-
čivna a samozrejme firmy zo 
Svitu a okolia,“ uzavrel Jozef 
Kalakaj.  (pnr)

Dom kultúry vo Svite plný vitamínov

V  súlade s  § 19  ods. 11 
zákona č.  39/2007 Z. z. 
o  veterinárnej starostli-
vosti v  znení neskorších 
predpisov upozorňuje-
me vlastníkov psov na 
p ov innosť  zab ezp e čiť 
tr valé označenie psa/
psov transpondérom (či-
pom), pred prvou zmenou 
vlastníka psa, najneskôr 
však do  12 týždňov veku  
a uviesť identifikačné úda-
je psa a údaje o vlastníkovi 
psa v  centrálnom registri 
spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodené-
ho do  31. augusta 2018  je 
povinný zabezpečiť trvalé 
označenie psa v  prechod-
nom období - najneskôr 
do  31. októbra 2019; to sa 
nevzťahuje na  psa narode-
ného do  31. augusta 2018, 
ktorý sa uvádza na trh, pre-
vádza do  vlastníctva alebo 
držby inej osoby, umiestňu-
je sa do karanténnej stanice 
alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona 
č. 39/2007 Z. z. o veterinár-
nej starostlivosti v znení ne-
skorších predpisov označiť 
zviera transpondérom môže 
len súkromný veterinárny 
lekár. Za  trvalé označenie 
psa je súkromný veterinárny 
lekár oprávnený požadovať 
úhradu najviac 10 eur, ktorú 
u  psov narodených do  31. 
októbra 2019, vlastníkom 
ktorých je osoba v hmotnej 
núdzi alebo poberateľ mini-
málneho dôchodku, uhradí 
štát.

Podľa § 48  ods.1 zákona 
č. 39/2007 Z. z. o veterinár-
nej starostlivosti v  znení 
neskorších predpisov orgán 
veterinárnej správy uloží fy-
zickej osobe pokutu 50 eur, 
ak nezabezpečí na svoje ná-
klady trvalé označenie psa. 

Povinné 
čipovanie psov
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na vlnách oceánu
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Takže viete mi vysvetliť, 

prečo majú naši vzdelaní 
mladí ľudia doma pracovať  
v montovniach cudzích štá-
tov za 500 €, keď na Západe  
v rovnakých montovniach 
zarobia 3 a viac násobne 
viac? Viete vysvetliť, pre-
čo nemáme zdravotné ses-
try, lekárov, opatrovateľky, 
učiteľov, IT-čkárov, kto-
rým sme zaplatili vzdelanie  
a z tých 500 €, čo pracujú-
cim rovno ukradnete, dávate 
ešte kdejaké finančné stimuly  
a daňové prázdniny naj-
bohatším firmám a potom 
stresujete, že nám chýba pra-
covná sila? Prečo sa už od 
roku 2004, keď sme sa stali 
členom EÚ a splnili všet-
ky podmienky, ktorými nás 
ekonomicky ožobračili, nič 
nehovorí aj o rovnakých pla-
toch vo všetkých členských 
krajinách únie? Návod na to, 
ako pritiahnuť na Slovens- 
ko vzdelanú pracovnú silu 
je neuveriteľne jednoduchý 
– vyrovnať mzdy v celej EÚ  
a máme po problémoch! 

A to je len zlomok toho, 
aké hlúposti v éteri šírite. 
Stačí spomenúť demokraciu, 

ktorá nám je pri pouličnom 
Slušnom Slovensku, plate-
nom z peňazí cudzích štátov 
úplne zbytočná. Ešte by bolo 
potrebné bližšie špecifikovať 
ekonomické zlodejstvá sve-
tových i našich elít, sankcie  
a bombokraciu USA a zá-
padnej Európy a tzv. korup-
ciu, ktorú si cez eurofondy  
a cudzie ambasády pestujú 
elity navzájom medzi sebou. 
Pretože keď nebudete uplá-
cať tých v nesvojprávnych 
kajutách, konečne prestanú 
zdierať vlastných ľudí!

Takže dámy a páni z hor-
nej paluby s absolútnou 
absenciou morálky, neza-
budnite, že dovtedy budete 
skúšať trpezlivosť svojich 
občanov, kým sa na tú hornú 
palubu nerozbehnú a vašu 
prehnitú lodičku s ožobra-
čenými štátmi celého sveta, 
nezvládnutou imigráciu,  
snahou o výmenu občanov 
vlastných krajín, duhovými 
pochodmi, gener ideoló-
giou, kriminalizáciou ob-
čanov, ktorí majú iný názor 
a neustálym vyvolávaním 
chaosu, nenávisti a vojen, 
neskončíte na dne oceánu 
najprv vy.   Ľ. Rešovská

Pán Gašper, čo vás vied-
lo k tomu, aby ste sa takto 
„vrútili“ do politiky?

- Ono to len vyzerá ako 
vrútenie sa. O politiku som 
sa zaujímal už dlho. Stále 
ma trápi, ako sa mnohí po-
litici málo zaujímajú o nás, 
bežných ľudí. Ako z ich po-
zornosti miznú hodnoty ako 
rodina, národ, vlasť, budúc-
nosť našich detí, čestnosť, 
morálka. Pred štyrmi rokmi 
mali moje najmladšie deti 
13 rokov a  už aj ony spolu 
s ostatnými mi hovorili, aby 
som „o tom“ (o politike) nie 
len rozprával, ale konečne aj 
niečo urobil.

Ako to u vás vyzerá s pod-
porou rodiny teraz?

- Rodina ma stále pod-
poruje a  fandí mi. Len sme 
museli vytriezvieť. A  tiež 
sme dozreli. Sme všetci ove-

Pred štyrmi rokmi zbieral podpisy, ob-
chádzal byty, stretával sa s ľuďmi, rozdával 
letáky a žiadal o podporu pri voľbe za pri-
mátora Popradu. Pred voľbami sa vzdal kan-
didatúry v prospech terajšieho primátora, 
pri ktorom pôsobil ak viceprimátor takmer 
tri roky. V meste riešil agendu výstavby a so- 
ciálnu oblasť. Po alkoholovej afére primáto-
ra odstúpil z funkcie viceprimátora, nakoľ-

ko neochotu primátora odstúpiť z funkcie 
považoval za nečestné a nemorálne jednanie 
a vnímal ho ako podraz a sklamanie dôvery, 
ktorú mu dal. Je predsedom sociálnej a by-
tovej komisie v Poprade, stal sa krajským 
poslancom, kde je podpredsedom komisie 
sociálnych vecí a  rodiny a  členom klubu 
nezávislých poslancov. Manžel, otec 6 detí, 
manažér medzinárodne pôsobiacej firmy.

Štyri roky ubehli ako voda, a čo ďalej?
Pavol Gašper ako politik, ale hlavne ako človek, manžel, otec

ľa vnútorne bohatší, silnejší  
a, ak to tak môžem pove-
dať, menej zraniteľní. Kaž-
dý, kto vykonáva verejnú 
funkciu vie, o čom hovorím. 
Pritom som sa naučil oveľa 
viac chápať druhých a byť 
tolerantnejší.

Teraz za primátora ne- 
kandidujete?

- V meste je dosť veľká roz-
trieštenosť. Radšej by som 
prispel ku konštruktívnemu 
zjednoteniu. Navyše sa mi 
otvorili oči aj čo sa týka ro-
diny. Kým pred 4 rokmi sme 
si doma vraveli, že deti sú už 
dosť veľké, tak dnes vidím, 
že teraz ma potrebujú viac, 
ako vtedy. Je to dobré, keď 
ako otec im môžem pora-
diť, podporiť ich, povzbu-
diť a  pomôcť rozbehnúť sa 
správnym smerom. Ten čas, 
kedy ma ešte potrebujú, 

nechcem premárniť. Som si 
istý, že je to zároveň vklad aj 
do ich detí.

Vy už vlastne ste aj sta-
rým otcom...

- Mám tri vnúčatá od 
dvoch dcér. Kedysi mi pria-
telia vraveli: „Z detí sa tešíš, 
ale počkaj, keď prídu vnú-
čatá...“. Mali pravdu. Popri 
tom, ako ich vidíme napre-
dovať, pomáhame ich mam-
kám doštudovať vysokú ško-
lu. Obe sa vydali po maturi-
te, aj keď nemuseli :). Vzali si 
to za svoje, že dobre sa vydať 
je v dvadsiatke neskoro a zle 
sa vydať je zavčasu aj v šesť-
desiatke (úsmev).

Za posledné roky ste pre- 
šli aj dosť ťažkým obdo- 
bím...

- Už je to za nami. Pred 
dvoma rokmi vyhral jeden 
syn boj so zlomenou chrb-
ticou a zničenými platnička-
mi po úraz na stavbe. Lekári 
mu radili veľmi sa šetriť, aby 
neskončil na invalidnom vo-
zíku… stav bol vážny, ostali 
len modlitby a  viera, že sa 
to zmení. Dnes robí kliky 
na jednej ruke a  drepy na 
jednej nohe a  rekreačne sa 
venuje horolezectvu. Medzi-
tým najmladšia dcéra ráno 
15. 11. 2015 vstala s tým, že 
má zaseknutú sánku a nevie 
otvoriť ústa. Nasledovali de-
siatky vyšetrení a stovky dní 
v ambulanciách a  nemoc-

niciach. Zápal sa postupne 
rozšíril na niekoľko desiatok 
kĺbov. Dievča ostalo na vozí-
ku, museli sme ju absolútne 
vo všetkom obsluhovať, jedla 
len mixovanú stravu cez tru-
bičku. Nikomu to neprajem. 
Zároveň sme si všetci doma 
uvedomili, aké to je, keď nie-
kto niekomu pomôže. Veľmi 
nás to všetkých zmenilo. Aj 
tu sme spolu so známymi 
ostali už len na modlitbách, 
hoci nádej pomaly umierala, 
lebo žiadne lieky nepomáha-
li. Skôr to išlo k  horšiemu. 
Pamätným dňom pre nás 
ostane 21. 9. 2017, kedy sa 
postavila z  vozíčka a  zača-
la hrýzť. Odvtedy sa jej stav 
stále zlepšuje. Tohto leta už 
bola peši na Hrebienku a na 
Popradskom plese. Sme za to 
Bohu veľmi vďační.

Čo plánujete v politike 
ďalej?

- Tu je o plánovaní ťažko 
hovoriť. Záleží na ľuďoch 
či a koho budú voliť. Uchá-
dzam sa o funkciu poslanca 
za druhý obvod – JUH-y. 
Rád by som pokračoval 
v dobrých začatých veciach 
i  v  ďalších, ktoré som mal 
pred 4 rokmi vo volebnom 
programe a zatiaľ sa nesplni-

li, alebo len čiastočne.
Stále mám na srdci, aby 

sme urobili Poprad naj-
príťažlivejším mestom na 
bývanie.

Pritom všetkom stále 
viem, že nemám nič lepšie, 
než robiť dobro vo svojom 
živote a tešiť sa spolu s ľuďmi.

Ďakujeme za rozhovor.
 Ľ. Rešovská

S dcérou Jankou na kondičnej vychádzke.

My a dedičstvo Baťovej školy vo Svite

Dokončenie z 1. strany
Už od 10. septembra žili 

žiaci školy zakladateľom 
prvej vzdelávacej inštitúcie 
v meste Janom Antonínom 
Baťom. Počas workshopov  
a prednášok sa dozvedeli zau- 
jímavé podrobnosti o jeho 
životnom príbehu, diele  
a práci. Rovnako upútali 
informácie o Baťovom sys-
téme vzdelávania a živote 
študentov v tejto inštitúcií. O 
to viac, že medzi žiakov pri-
šli bývalí absolventi Baťovej 
školy práce, ktorí hovorili 
najmä o tom, ako prebie-
halo samotné vzdelávanie 

s jeho neodmysliteľnou sú-
časťou, praxou v podniku.  
S veľkým záujmom počúvali 
o každodennom živote mla-
dých mužov a žien v interná-
toch, o uniformách, na ktoré 
boli všetci ich nositelia hrdí  
a o ich kultúrnych či spolo-
čenských aktivitách. Získané 
poznatky mohli žiaci zúročiť 
v interaktívnej hre. 

Vyvrcholením Baťovho 
týždňa vo Svite bola sláv-
nostná akadémia My a de-
dičstvo Baťovej školy, na 
ktorej sa stretli významní 
hostia, bývalí riaditelia, ktorí 
vzdelávacie inštitúcie v mes-

te viedli v predchádzajúcich 
rokoch, ešte žijúci absolven-
ti pôvodnej Baťovej školy  
a mnohí bývalí i súčasní žiaci. 
Práve počas slávnostnej aka-
démie bol škole udelený čest-
ný názov J. A. Baťu. Program 
slávnostnej akadémie pripra-
vili pedagógovia a študenti 
strednej školy. Predstavi-
li  scénické pásmo o živote  
a prínose J. A. Baťu pre mesto 
či vzdelávanie vo vyjadre-
niach pamätníkov, bývalých 
riaditeľov školy či samotných 
absolventov Baťovej školy 
práce. 

Súčasťou Baťovho týždňa 

bola aj 25. výročná členská 
schôdze Klubu absolventov 
Baťovej školy práce, ktorého 
členovia sa každoročne stre-
távajú vo Svite a okrem iného 
k pamätníkom Tomáša i J. A.  
Baťu položili kytice kvetov. 

Záver týždňa patril už tra-
dične medzinárodnému bas-
ketbalovému turnaju o Baťov 
pohár, ktorého sa zúčastnili 
družstvá KK Škrljevo, BK 
Inter Bratislava, BK Olomo-
ucko a domácej BK Iskra Svit. 
Najvyššiu trofej si zo Svitu 
odviezli basketbalisti Interu 
Bratislava. 

 Snímky Ing. J. Jahoda, pkr
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Právna poradňa
Na otázky našich čitateľov odpovedá JUDr. Silvia Bobko-

vá, notárska koncipientka.

Dobrý deň, podľa usta-
novenia § 484 Občianskeho 
zákonníka, súd potvrdí na-
dobudnutie dedičstva podľa 
dedičských podielov. Pri de-
dení zo zákona sa dedičovi 
do jeho podielu započíta to, 
čo za života poručiteľa od 
neho bezplatne dostal, pokiaľ 
nejde o obvyklé darovania. 
Ak ide o dediča uvedeného 
v ustanovení § 473 ods. 2 
(pozn. dedič 1. dedičskej 
skupiny), započíta sa okrem 
toho aj to, čo od poručite-
ľa bezplatne dostal dedičov 
predok. Pri dedení zo závetu 
treba toto započítanie urobiť, 
ak na to dal poručiteľ príkaz 
alebo ak by inak obdarova-
ný dedič bol oproti dedičo-
vi uvedenému v ustanovení  

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

tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Dobrý deň, otec zomrel, mám brata a mamu. Za života mi 
daroval dom so záhradou v hodnote 55 000 eur, ale vlastnil 
aj ďalší majetok v hodnote asi 100 000 eur, o dlhoch neviem. 
Bude mať toto darovanie vplyv na veľkosť môjho podielu? 

§ 479 neodôvodnene zvý-
hodnený (pozn. neopome-
nuteľný dedič). Z uvedeného 
vyplýva, že do vášho dedič-
ského podielu vám súdny 
komisár v konaní o dedič-
stve povinne započíta to, čo 
ste za života otca od neho 
bezplatne dostali, t. j. dom so 
záhradou v hodnote 55 000 
eur, pretože nejde o obvyklé 
darovanie, teda áno, bude 
to mať vplyv na veľkosť váš- 
ho podielu a to tak, že toto 
započítanie (kolácia) sa pre-
javí jeho zmenšením oproti 
podielu, na ktorý by ste mali 
nárok, keby vás otec neobda-
roval. Účelom započítania je 
zabrániť tomu, aby obdaro-
vaný dedič bol zvýhodnený 
oproti ostatným dedičom. 

Započítanie sa vykoná tak, 
že sa vypočíta tzv. kolačná 
podstata, t. j. sčíta sa celková 
hodnota dedičstva s darmi, 
ktoré majú byť započítané, 
z nej sa vypočítajú dedičské 
podiely jednotlivých dedičov 
a od dedičských podielov 
obdarovaných dedičov sa 
odpočíta cena darov, ktoré 
dostali.

Ak berieme do úvahy, že 
váš otec nemal žiadne dlhy 
a hypoteticky všeobecná 
hodnota dedičstva je 100 
000 eur, pritom ste traja de-
dičia (Vy ako obdarovaný/á, 
mama a brat), pretože po po-
ručiteľovi dedíte zo zákona  
v 1. dedičskej skupine rov-
ným dielom (ak otec ne-
zanechal platný závet), tzv. 
kolačná podstata je v tomto 
prípade 155 000 eur. Keďže 
ste traja dedičia, na každé-
ho z vás pripadá dedičský 
podiel v 1/3, t. j. v hodnote 

cca 51 667 eur. Z uvedeného 
vyplýva, že cena toho, čo ste 
dostali od otca počas jeho ži-
vota bezplatne (dar v hodno-
te 55 000 eur), presahuje váš 
dedičský podiel, teda vám už 
nepripadne z dedičstva nič, 
pritom rozdiel, o ktorý ste 
dostali viac ako ostatní dedi-
čia, už nemusíte vrátiť. V ta- 
kom prípade sa podiely zo-
stávajúcich dedičov (mama  
a brat) pomerne znížia.

Notár na túto skutočnosť 
prihliadne ex offo. Pre úpl-
nosť dodám, že hodnota daru 
sa vypočítava ku dňu darova-
nia a nie ku dňu smrti darcu 
- poručiteľa, čo môže v ko- 
nečnom dôsledku upraviť 
výšku tzv. kolačnej podstaty 
a vášho dedičského podielu.

Na záver treba uviesť, že 
pred všetkým má prednosť 
dohoda dedičov o vyporia-
daní dedičstva s ostatnými 
dedičmi.

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

SPOD STRIECH je román 
o partii ľudí a ich uzavretého 
priestoru, ktorý si veľmi chrá-
nia. V ich skutočných životoch 
je to ale iné, ako v skrýšach 
hermeticky uzavretých ta-
jomstiev. Snažia sa za každú 
cenu ostať samí sebou. Život-
né okolnosti ich ale vystavia 
mocnému prúdu vodopádov, 
nad ktorými by malo vyjsť sln-
ko. SPOD STRIECH je román 
o láske a pravde. O jedineč-
nosti a obrovskej túžbe, ktorej 
sila môže spáliť všetko, na čo 
siahne. Je o krehkom živote, 
ktorým sa nechávame unášať 
ani na plachetnici po prúde. Je to román, v ktorom sa mož-
no práve vy budete podobať na hlavných hrdinov a nájdete  
v nich samých seba“.

Krst románu SPOD STRIECH sa uskutoční 8. novembra  
o 18. h v Poprade, v Cukrárni MALÝ PRINC. Na tento zau- 
jímavý večer prijali pozvanie aj zaujímaví hostia, autorovi 
priatelia: spisovateľ Pavel HIRAX Baričák a hudobníci: Ró-
bert Mikla a Juraj Hnilica.   (pkr)

Nový román Jána Martona

V polovičke septembra sa 
tí najvytrvalejší z vytrvalých 
turistov z Batizoviec rozhod-
li aj napriek nepriaznivému 
počasiu opäť vystúpiť k Ba-
tizovskému plesu. Hoci pri-
hlásených bolo 40 – 50 ľudí, 
hmla a dážď odradila najmä 
rodiny s deťmi. Poznajúc po-
časie vo Vysokých Tatrách, tí 
skúsenejší rozvahu schvaľo-
vali. Šesť odvážlivcov sa však 
predsa len ráno stretlo a vďa-
ka ním sa dlhoročná tradícia 
výstupu Cesta k prameňu 
neprerušila. 

Existujú dve trasy – jedna 
je zo Sliezskeho domu, kde 
sa dovezú, a potom zhru-
ba hodinka k Batizovskému 
plesu. Druhú trasu využíva-
jú tí zdatnejší, ktorí idú už 
z Tatranskej Polianky cez 
Sliezsky dom, ostatní sa pri-
dajú a spoločne pokračujú  
k Batizovskému plesu. „Hoci 
počasie bolo „pod psa“, zvolili 
sme kratšiu trasu zo Sliezske-
ho domu. Približne 10 minút 
pred cieľom sa spustil taký 
dážď, že sme nechceli riskovať. 
Na šmykľavých chodníkoch 

Turisti na Ceste k prameňu

sme mohli prísť k úrazu, tak 
sme sa radšej otočili a vrátili sa 
späť na Sliezsky dom. Trošku 
sme sa vysušili, pojedli naba-
lený proviant, dali si kávu, čaj  
a vybrali sa domov. Samo-
zrejme, počasie sa umúdrilo  
a postupne sa ukázali aj slneč-
né lúče. Na druhej strane, bol 
som aj rád, že rodičia správne 
vyhodnotili situáciu a radšej 
na túru s deťmi nešli, pretože 

to fakt bolo v tomto počasí 
nebezpečné. Ale tradíciu sme 
zachovali a o rok môžeme 
pokračovať,“ zhodnotil na zá-
ver Gabriel Bodnár, starosta 
obce Batizovce.

Cestu k prameňu organi-
zovala aj tohto roku športová 
komisia pri obecnom zastu-
piteľstve, ktorú vedie Marián 
Chromek, pod záštitou obec-
ného úradu.  (red)

Tvorivé stretnutia prebie-
hajú v rámci projektu „Tvori-
vé dielne s hlinou pre senio-
rov 9“, do ktorého sa zapojili 
aj členovia Klubu seniorov  
v Spišskej Sobote. 

Ako napovedá samotný 
názov, v tomto roku je to 
už deviaty ročník a zúčast-
ňuje sa ho 5 zariadení pre 
seniorov z rôznych miest 
Prešovského a Košického 
kraja. Okrem Popradu sú to 
domovy sociálnych služieb v 
Spišskom Štvrtku a v Sečov-

Tvorivé stretnutia so seniormi
„Opäť po roku sa stretávame so seniormi v rôznych za-

riadeniach, aby sme spoločne strávili príjemné chvíle pri 
výrobe keramiky“, uviedla Katarína Smiková, riaditeľa 
občianskeho združenia ANNOGALLERY.

ciach a tiež denné stacionáre 
v Sobranciach a v Bajanoch  
v okrese Michalovce.

„Tieto stretnutia majú vždy 
veľký ohlas a sme radi, že  
v nich môžeme pokračovať. 
Materiál a pomôcky prinesie-
me, stačí už len chuť, troška 
angažovanosti a výsledkom 
je nielen potešenie z vlast-
ných výrobkov, ale i oddych  
a relax,“ povedal odbor-
ný lektor a keramikár Peter 
Smik. 

S každou skupinou sa 

umelec stretne dvakrát, tak 
to bolo aj v Poprade. Najskôr 
seniori modelovali z mäkkej 
hliny adventné venčeky a iné 
výrobky, ktoré potom zdobili 
a glazovali. Zakaždým vý-
robky putovali do keramic-
kej pece, aby sa vypálili.

Väčšina seniorov sa s tou-
to prácou stretáva prvýkrát 
v živote. Organizátori však 
s tým už majú skúsenosti a 
prácu prispôsobili tak, aby 
všetky výrobné techniky boli 
zvládnuteľné a aby účast-
níkov motivovali k ďalším 
aktivitám.

Projekt tvorivých dielní 
realizuje združenie ANNO-
GALLERY s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry 
SR a jeho poslaním je sprís- 
tupnenie a rozvíjanie kultúr-
nych aktivít seniorov. (pkr)

V  Starom Smokovci sa  
v prvej polovici septembra 
uskutočnil tretí ročník pod-
ujatia Goral na gory. Orga-
nizátorom akcie bola NO 
Obnova kultúrnych tradícií 
z obce Hniezdne, ktorá aj 
takýmto spôsobom spojila 
goralov nielen zo slovenských 
regiónov, ale aj z  Moravsko 
– sliezskeho regiónu a  Poľ-
ska. Goral na gory prilákal 
aj priaznivcov folklóru a tra-
dičných remesiel. Stretnutie 
goralov malo ako tradične 
bohatý kultúrny program  
s 350-timi účinkujúcimi, 
ktorý vynikal rozmanitosťou 
zvykov a goralskej kultúry  
Spiša, Kysúc, Liptova, Oravy, 
Poľska a Moravy. Nechýbali 
ani ukážky tradičných ľudo-
vých remesiel a samozrejme 
tradičné jedlá, ako kapušoň-
ky, kysnuté koláče i džadky. 
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Po milom úvode nasledo-
vala prekrásna Batizovská 
svadba v podobe FSK Bati-
zovce, ktorá vyvolala veľký 
záujem až dojatie, ale aj dl-
hotrvajúci potlesk domácich. 
„Zvyčajne predstavujeme len 
minimum - čepčenie nevesty, 
napríklad na súkromných 
svadbách. Celkovo svadbu, 
ako sa išlo s perinami, ako 
tancovali chlapci – parobci, 
tanec s nevestou a tým všet-
kým, čo k svadbe patrí, sme sa 
prezentovali na súťaži Nosite-
lia tradícií v marci tohto roku, 
kde sme mali predstaviť prá-
ve tradície obce. Máme zošit  
z roku 1946 Batizovská 
svadba s piesňami okolia od 
P. Pastrnáka, kde presne po-
pisuje, čo sa na svadbe robilo, 
aké pesničky sa spievali a prá-
ve tým sme sa inšpirovali. Dr-
žali sme sa aj nárečia, zachy-
tených repliky a ako hovorené 
slovo sme ich prezentovali tiež 

Batizovská svadba uchvátila divákov
Druhý ročník Folklórnych slávnosti obce Batizovce bol tohto roku dôstojným rám-

com na uvedenie do života knihy Jána Olejníka a Jána Levockého Ľudový odev na juž-
nom úpätí Vysokých Tatier (Batizovce, Gerlachov, Mengusovce a Štôla). Ako nám po-
vedal Gabriel Bodnár, starosta obce Batizovce, folklór je spätý s dobovým odevom a ten 
je príznačný aj pre našu a ďalšie štyri obce – Gerlachov, Mengusovce, Štôla a Lučivná, 
aj keď posledne menovaná v našej knihe nie je. „Za túto knihu musíme poďakovať Dr. 
Jánovi Olejníkovi a rukopisy, ktoré zanechal, sa pretavili do takejto krásnej bibliografie 
a Batizovčan Ján Levocký nám ju pomohol zostaviť, pretože aj on sa nemalou mierou za-
slúžil o náš folklór. Za jeho prácu sme mu spolu s Ľubom Šoltísom poďakovali priamu na 
pódiu a ďakujeme mu aj touto cestou,“ doplnil.

po prvýkrát. Prvotná svadba 
na súťaži sa nám až tak cel-
kom nepozdávala, tak sme ju 
ešte dotvorili a povedali sme 
si, že sa predvedieme na na-
šich folklórnych slávnostiach. 
Možno aj preto divákov táto 
svadba zaujala, lebo zvyčajne 
vystupujú dievčatá s hatlašte-
kami a stužkami vo vlasoch  
a teraz mali vydaté ženy 
čepce a dievčatá hatlašteky  
a party. Dali sme si našiť 
ružové sukne, ktoré sú sláv-
nostné, ale doteraz sme ich 
nemali, chlapci zas mali 
pierka, čo sme nikdy neuká-
zali,“ doplnila Mgr. Simona 
Chovanová. 

A potom sa už v hustom 
slede predstavili FS Lomni-
čan z Veľkej Lomnice, FSK 
Kicora z Lendaku, FS Ro-
vienka zo Spišského Bystré-
ho, FSK Harihovčan z Hari-
choviec a FS Jánošík Senior 
zo Svitu.  Záver folklórnych 

slávností patril vystúpeniu 
FS Volnij Don s balalajkový-
mi sólami, či so sprievodom 
harmoniky a prekrásnymi, 
profesionálne zaspievaný-
mi piesňami. Tu clivými, tu 
temperamentnými, jedno-
ducho takými, ktoré si pod-
manili srdcia divákov.     

Starosta Gabriel Bod-
nár na margo folklórnych 
slávností a ich organizácie 
nám povedal, že počas celé-
ho roka zastrešuje folklór-
nu činnosť v obci Ľubomír 
Šoltís so svojou manželkou 
a rôzne vekové kategórie  
a skupiny folklóristov zase 
Oľga Bodnárová, Simona 
Chovanová a ich kamarát-
ky, ktoré žijú batizovským 
folklórom. „Folklórnu čin-
nosť v Batizovciach je dosť 
cítiť počas celého roka nielen  
v obci, ale aj v okolí, po celom 
Spiši. Folklór našej obce sme 
prezentovali napríklad už aj 
na Agrokomplexe v Nitre prost- 
redníctvom Miestnej akčnej 
skupiny. Keďže nechceme, aby 
bola táto činnosť spoplatňova-
ná, vystupovať do iných miest 
a obcí chodíme za pohostenie 
a odvoz. Recipročne tak majú 
možnosť aj okolité obce pre-
zentovať svoju kultúru a fol-
klór u nás. Aj preto na našich 
folklórnych slávnostiach účin-
kovalo šesť folklórnych skupín 
a súborov. Ťahákom tohto od-
poludnia boli FS Volnij Don - 
Donskí kozáci. Ich vystúpenie 
bolo úžasné a stretli sme sa  
s veľmi pozitívnym ohlasom. 
Ich kultúra je nám blízka, lebo 
sme Slovania a je to trošku 
iný žáner. Pri hudbe a speve 

donských kozákov sme cítili 
úplne inú atmosféru a prejav, 
ktorý sme už dávno nepočuli. 
Spolu s našimi ľudovkami to 
bolo niečo úžasné,“ konštato-
val starosta. 

Nesmieme zabudnúť ani 
na Úniu žien a matičiarky, 
ktoré sa opäť prezentovali 
dobrotami z kuchyne sta-
rých materí, ale aj obyčaj-
ným chlebíkom s masťou  
a cibuľkou, ktorý vždy prvý 
zmizne z ponúkaných ta-
nierov. Samozrejme, nechý-
bala ani pečená klobása  
a guláš, na ktorom si pochut-
nali nielen účinkujúci, ale 
aj všetci účastníci tohtoroč-
ných folklórnych slávností  
v Batizovciach.

Na otázku, ako batizovský 
folklór vníma samotný sta-
rosta, nám G. Bednár pove-
dal: „Nechceme sa v našom 
folklóre pretvarovať, akože si 
oblečieme kroj a zaspievame 
nejakú pesničku. V Batizov-
ciach sme s folklórom spojení 
veľmi úzko, cítime veľký záu-
jem občanov, ale hlavne detí  
a čím ďalej, tým viac sa usi-
lujeme o autentický folklór. 
Práve ten musíme zachovať 
a posúvať ďalej. Aj preto sme 
sa rozhodli vydať našu knihu,  
pretože dnes je taká rýchla 
doba, že každý si všetko len 
prečíta, pozrie, vypočuje, 
ale ku knihe sa môžu vra-
cať ďalšie a ďalšie generácie. 
Chcel by som sa poďakovať 
aj obecnému zastupiteľstvu, 
pretože bez ich podpory by 
vydanie tejto knihy nebolo 
možné. Rovnako by som sa 
chcel poďakovať aj ostatným 

starostom a obecným zastu-
piteľstvám, lebo takáto kniha 
je pomerne drahá záležitosť 
a keby sme sa nespojili, jedna 
obec by zrejme nebola schop-
ná ju vydať.“   (reš)

Pozvánka do Štrby
Organizovaný folklór v  Štrbe má už viac ako 90 rokov  

a vystupoval pod názvami Jánošík, Štrbän, Štrbianček, Štr-
bian i Horec. S názvom Štrbän začal pracovať v roku 1953 ako 
detský folklórny súbor a neskôr ako folklórna skupina do-
spelých. Pôsobil pod vedením zanietených folkloristov Jána 
Šorala, Kornela Jurču, Anny Švorcovej i Pavla Sokola. 

65. výročie folklórnej skupiny Štrbän si pripomenieme 30. 
septembra 2018 (nedeľa) o 16. h v sále Kultúrneho domu 
v Štrbe

V  programe sa predstaví folklorista Štefan Štec, ktorý 
úspešne vystupoval v televíznej súťaži Zem spieva, so sprie-
vodom  ľudovej hudby Hornád.  (pkr)
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„Nášmu športovému dňu 
predchádzal tenisový turnaj, 
ktorý už mal svoju tradíciu. 
Každý rok sa partia milov-
níkov tenisu prihlásila na 
tenisový turnaj, na ktorom 
sa samozrejme hral len tenis 
a len tenisti. Pán Glevaňák 
nám ponúkol, aby sme neor-
ganizovali len tenisový tur-
naj, ale môžeme využiť celý 
areál a zahrať si okrem tenisu 
aj stolný tenis, bowling, bed-
minton, nohejbal a futsal. 
V tomto roku je to prvýkrát 
organizované tak, že naši za-

Športový deň zamestnancov Schüle Slovakia v Matejovciach

mestnanci si mohli od rána 
zmerať sily v piatich športoch. 
A samozrejme, okrem toho, 
že je to poriadna zábava,  
k tomu všetkému nechýba 
ani dobrá nálada a úsmevy, 
o čo nám v prvom rade aj 
išlo,“ povedala nám Zuzana 
Ševčíková z personálneho 
oddelenia spoločnosti. Ako 
ďalej povedala, organizova-
nie tohto športového dňa 
malo obrovskú výhodu aj  
v tom, že všetky športy sa ko-
nali v hale a teda aj v prípade 
nepriaznivého počasia by sa 

športovci vyšantili rovnako, 
ak keby svietilo slniečko. 
Ale našťastie, počasie prialo  
a tak unavení rodičia (pre-
tože ako vieme, deti nie sú 
nikdy unavené) si mohli 
odpočinúť aj na štýlových 
kamenných lavičkách á la 
Flinstonovci, ktoré sú v areá- 
li Zámočku. 

Do športového dňa Schüle 
Slovakia Poprad s. r. o. sa 
prihlásilo 74 zamestnancov 
a rodinných príslušníkov  
a všetci si vyskúšali takmer 
všetky športy. Raz sme ro-
dičov s deťmi „prichytili“ pri 
badmintone, kým sme s fo-
toaparátom prešli do druhej 
haly už hrali tenis, o chvíľu 
zase futsal a najviac sme ich 
našli pri bowlingu, ktorého 
sa nielen deti, ale ani dospe-

lí nevedeli „dohrať“. Keďže  
v tomto prípade vôbec nešlo 
o to, kto zvíťazí, o to kurioz-
nejšie boli situácie napríklad 
pri badmintone, kde vymys-
leli tzv. „rotujúceho“ hráča, 
ktorý sa po odpálení košíka 
rýchlosťou blesku presunul 
na opačnú stranu a odrazil 
košík, ktorý pred chvíľou 
odpálil. 

Najviac sa na svojich otec-
koch zabávali deti, najmä 
keď „pokazili“ hru. Škodo-
radostné, ale aj odpúšťajúce 
úsmevy nemali konca. Ak 
ju ale pokazili deti, aj tak to 
bola chyba oteckov! Podobná 
situácia bola aj na ostatných 
športoviskách a zanietenie 
hráčov, deti i dospelých, ne-
raz viedlo k hurónskemu 
smiechu. Jeden z účastníkov 

hral tak oduševnene, až mu 
botasky odreli kožu na nohe 
a potrebná bola i „prvá po-
moc“ v podobe náplaste. 

Medzi športovcami boli  
i tí najmenší, ktorí síce menej 
športovali, ale o to viac im 
išla pusinka a svojimi výrok-
mi zabávali a povzbudzovali 
ostatných. Že áno, Dominik?

Celé dopoludnie mali 
účastníci k dispozícií nealko 
nápoje, ale aj nealko Radler 
a vybehaným a vylietaným 
športovcom veľmi dobre pa-
dol čerstvo navarený voňavý 
guláš, na ktorom si spoločne 
pochutnali. Pre tzv. víťazov 
však boli pripravené aj fľaše 
s nie nealko nápojmi, ale tie 
odovzdali víťazným rodinám 
až po oficiálnom ukončení 
všetkých súťaží.  (reš)

V zdravom tele zdravý duch, hovorí slovenské pore-
kadlo a v spoločnosti Schüle Slovakia Poprad ho berú 
vážne. Po zimnom dni plnom lyžovačky, sáknovačky, 
korčuľovania a po Family day, zameraného na športo-
vé a súťažné aktivity hlavne detí, v septembri pripra-
vili pre všetkých športový deň v Sportcentre Zámoček  
v Matejovciach. 

„Živé striebro“ Dominik bol 
počas celého športového dňa 
všade a keď nezabával svo-
jimi rozkošnými detskými 
hláškami dospelákov, určite 
„o dušu“ povzbudzoval naj-
mä svojho otecka.
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Presne pred  štyristo rokmi 
bol takto v Trenčíne zapísaný 
na základe listiny kráľa Ma-
teja, cisára a kráľa Nemecka, 
Uhorska, Čiech atď,  „... ver-
ný náš, vzdelaný Daniel Ne-
ományi z Bystrice, za verné 
služby, ktoré nám preuká-
zal...“. Listinou kráľa Mateja 
bol Daniel Neományi, ktorá 
je súčasťou tzv. armálesu, 
uvedený do „stavu pravého 
a nespochybniteľného šľach-
tického a to spôsobom, aby 

Potomkovia šľachticov žijú medzi nami dodnes a ani o tom nevedia
My Ján Dávid zo Svätého Petra, zástupca slúžneho a prísažní prísediaci trenčianskej 

súdnej stolice, oznamujeme touto listinou, že v pondelok po piatej pôstnej nedeli (15. 3.)  
v meste Trenčín, na mieste zhromaždenia súdnej stolice zvyčajne ustanovenej na zabráne-
nie a zmiernenie súdnych sporov, predložili pred nás Mikuláš Maršovský ohľadne šľachtica 
Daniela Neományi z Bystrice listinu kráľa Mateja vydanú vo Viedni 26. mája 1618, zhoto-
venú vo forme privilégia na pergamene, potvrdenú dvojitou pečaťou, napísanú ostrihom-
ským arcibiskupom Petrom Pazmáňom, obsahujúcu erbové výsady šľachtica, ktorú nám 
odovzdal žiadajúci, vzhľadom k tomu, že spomenutý cisár a kráľ Daniela Neományi a jeho 
pokrvných bratov Ondreja, Izaiáša a Jána zo stavu občianskeho a nešľachtického do sta-
vu pravého a nespochybniteľného šľachtického voviedol prostredníctvom spomenutej vý-
sadnej listiny, aby sme ju ráčili podľa zvyku zverejniť a Daniela Neományi a jeho zvyšných 
spoludarcov zapísali do registra našej spoločnosti a túto listinu potvrdenú pečaťou stolice  
a vydali povolenie Danielovi Neományi a prostredníctvom neho i jeho bratom, odporúčajúc 
na všeobecné schválenie. Dané v Trenčíne, v stredu po piatej pôstnej nedeli (17. marca) na 
mieste zhromaždenia našej súdnej stolice, roku Pána 1619-ho.“

v budúcnosti naveky užívali 
a tešili sa spolu so všetkými 
milosťami, poctami, výsa-
dami a slobodami oni aj ich 
dedičia a potomkovia.“ Sve-
dectvom uvedených výsad 
bol i presný opis erbu rodu 
Neományi. 

„Bola to úplná náhoda. Pri 
jednej návšteve, na ktorej som 
bola aj so synom, mi známy 
pred približne šiestimi rokmi 
ukázal knihu Šľachtické rody 
trenčianskej stolice, I. časť 

a tam sa vlastne nachádzal 
aj rod Neomány,“ spomína 
Emília Ringošová, rodená 
Neomány, dnes žijúca v No-
vej Lesnej. „Vtedy sme si to 
prečítali a zistili sme, že máme 
aj erb a začali sme pátrať. Sa-
mozrejme, najskôr na inter-
nete, ale bolo to dosť náročné  
a nevedeli sme ako postupo-
vať. Nakoniec sme sa toho 
vzdali. Pred pár rokmi syn 
oslovil historika pána Víteka, 
či by sa nezaoberal našim ro-

dom, keďže sme už vedeli, že 
niečo tam bude.“ 

Bezprostrední predkovia 
rodu pochádzali z Nededze, 
matrika alebo farnosť Varín, 
v tom čase kráľovské mesto. 
Jeden z bratov sa presťahoval 
do Vadičova a tam jeho ro-
dina začínala ako zemiansky 
rod.

„Pán doktor Vítek súhlasil, 
pretože podľa jeho slov už mal 
o rodoch z Nededze a Dolného 
Vadičova dosť naštudované. 
Ale dokázať pôvod potomkov 
šľachtických rodov nie je vô-
bec jednoduché, pretože mu-
síte mať nielen skúsenosti, ale 
pri každom mene musia byť 
záznamy v matrikách, na fa-
rách, v archívoch a podobne. 
Čiže musíte ísť až do toho pô-
vodného mena predka, ktorý, 
ako v našom prípade, armá-
les získal. Originál toho náš-
ho bol uložený v Maďarskom 
národnom archíve v Budapeš-
ti. To je veľmi dôležité, pretože 

nie každému sa podarí nájsť 
originál. Bez kópií z kroník  
o jednotlivých potomkoch, 
ktorí musia preukázať pô-
vodný armáles, nie je nádej, 
aby boli zapísaní do Registra 
stredoeurópskych šľachtických 
a rytierskych rodov ako žijúci 
potomkovia,“ konštatovala  
s úsmevom Emília Ringošo-
vá a dodala, že je síce zaují-
mavé vedieť, kde má človek 
korene, ale čo si dnes so 
šľachtickým titulom „počne-
te“, keď popri práci nemáte 
čas sa venovať ani len sebe 
samej. „Ale je to veľmi za-
ujímavé bádanie, povedala 
by som detektívka. Keď sme 
prišli až sem, chceme pokra-
čovať, ale mám pocit, že to 
bude vyžadovať ešte roky pát-
rania,“ uzavrela pani Emília. 

I napriek tomu sa o svo-
jom rode a svojich predkoch 
dozvedeli veľa zaujímavých 
informácií. Ju i jej syna naprí-
klad zaujíma, odkiaľ pôvod-

ne pochádzal Daniel Neo- 
mány? Výskum preukázal, 
že pochádzal od Považskej 
Bystrice, ale odkiaľ skutočne 
prišli predkovia rodu, to ešte 
nezistili. Veľmi zaujímavý 
bol i objav ďalšieho potomka, 
ktorý sa usadil v Košiciach. 
„Tam sú veľmi zaujímavé 
záznamy, ktoré idú až k za-
kladaniu Košickej univerzity, 
kde sa spomína Neomány, ale 
nemáme to úplne podložené. 
Čo bola tiež náhoda, v jednej 
televízii raz hovorili o opá-
lových baniach v Zamutove  
a pred baňou bola ceduľka, na 
ktorej bolo napísané Neomá-
ny. Nie je to priezvisko, ktoré 
sa vyskytuje často a napríklad 
ani pani z košického archívu 
sa vraj s takýmto menom ešte 
nestretla. Keď ale pohľadala  
v archíve, tak našla až 20 za-
ujímavých listín súvisiacich  
s týmto menom, z čoho bola 
aj ona sama prekvapená. 
Sama som zvedavá, kde sa 
dopátrame. Nie je to jednodu-
ché, ale myslím si, že to stojí 
za to pátrať ďalej, aj kvôli ko-
šickej univerzite či tým opálo-
vým baniam.“

Na záver snáď ešte ne-
presnosť v mene Neományi. 
Ako píše Dr. Vítek o pôvode 
a najstarších dejinách rodu, 
pôvodné priezvisko bolo od-
vodené z nemčiny. Neskoršia 
podoba priezviska vznikla 
pomaďarčením pôvodne ne-
meckého priezviska a známe 
sú rôzne transkripcie priez-
viska Neományi, Neumányi, 
Neunnányi, Neumányi, Naj-
mányi.   Ľ. Rešovská 
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Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 14. 11. 2018. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

AKCIA
KVALITA
VÝKON
SPOĽAHLIVOSŤ

Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou 
spotrebou paliva a zníženou tvorbou emisií. Ľahké štartovanie 
vďaka systému Smart Start.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33 – 50 cm / 13" – 20", hmotnosť bez 
lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 439 €
Bežná cena: 485 €

Reťazová píla HUSQVARNA 550 XP®
Reťazová píla určená na profesionálnu starostlivosť o stromy. 
Motor X-Torq®, AutoTune™, Air Injection™.

 ■ Výkon 2,8 kW, dĺžka lišty 15", hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 635 €
Bežná cena: 699 €

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 14. 11. 2018. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále
uskutočňuje vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn,
špecifi káciu a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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SPOĽAHLIVOSŤ

Reťazová píla HUSQVARNA 450Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla pre všestranné použitie. Motor X-Torq® s nižšou 
spotrebou paliva a zníženou tvorbou emisií. Ľahké štartovanie
vďaka systému Smart Start.
■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33 – 50 cm / 13" – 20", hmotnosť bez 
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Akciová cena: 439 €
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Presne o rok a deň po maj-
strovstvách Európy v portu-
galskom Guimaräesi sa kona-
li  61. majstrovstvá mládeže 
v  stolnom tenise v  rumun-
skom Cluj - Napoca, ktorých 
sa opäť zúčastnil medziná-
rodný rozhodca Kežmarčan 
Jaroslav Novotný.

Obligátna otázka, ako ste 
sa dostali na toto podujatie?

- S  mojim dlhoročným 
partnerom Ing. Milanom 
Chamulom z Veľkého Krtí-
ša sme absolvovali svoje 16. 
majstrovstvá Európy mláde-
že 61. EYC STAG v bývalom 
centre maďarského Sedmo-
hradska  Koložvár - Cluj,  
v rodisku maďarského krá-
ľa Mateja Korvína. Priznám 
sa, že sme boli pozvaní bez 
väčších ťažkostí vo výbere 
vzhľadom na termín poduja-
tia, v strede dovolenkového 
obdobia, ale aj vzhľadom na 
náš vek. Spolu sme mali 141 
rokov. Prihlásilo sa vyše 100 
rozhodcov, a  napokon ich 
prišlo 90. S ôsmimi rozhod-
cami, s hlavným rozhodcom 
a ich zástupcami sme tvorili 
po hráčoch najpočetnejšiu 
enklávu účastníkov. Aj keď 
sme si s Milanom niekoľko-
krát povedali, že nikdy viac 
- never more, vždy prevážila 
túžba vidieť niečo nové!

Aká bola cesta?
- Oproti ceste do Gui-

maräesu, kde sme cestovali 
vyše 20 hodín letecky, to bola 
rozprávka. Išli sme mojím 
autom cez Košice, maďars- 
ký Debrecín. Na hraniciach 
s  Rumunskom sme zažili 
jediný dramatický okamih 
-  dôkladnú kontrolu dokla-
dov a auta. Predtým sme ča-
kali vyše pol hodiny a zažili  
sme atmosféru na hraniciach 
spred 30 rokov. Rumunsko 

61. majstrovstvá Európy mládeže EYC 
v rumunskom Cluj - Napoca

nie je súčasťou Schengenu, 
preto tá precíznosť. Cesta 
z Kežmarku do Cluju trvala 
niečo cez 10 hodín aj s pres- 
távkami. Akreditovali sme sa 
v hale Polivalenta Cluj sport 
hall, kde sme dostali akredi-
tačné karty, ktoré boli jedi-
nou vstupenkou do haly, na 
stravu, do hotela. Bývali sme  
v  päť hviezdičkovom hote-
li Italia 6 km od haly, zatiaľ 
najluxusnejšom zo všetkých 
podujatí MEJ, odkiaľ nás zvá-
žali a dovážali autobusy v in-
tervaloch každú hodinu!

Čo sa zmenilo na spôsobe 
rozhodovania?

- Nič! Boli sme už starí 
mazáci. Trpezlivo sme si vy-
počuli príhovor hlavného 
rozhodcu Vincenta Blanchar-
da z Francúzska, prezentáciu 
zástupkyne pre rozhodcov-
ské tímy Isabele Baumiero-
vej z Belgicka a usmernenie 
zástupcu hlavného rozhodcu 
Carlosa Da Silvu z Portugal-
ska. Boli určené dvojice roz-
hodcov na prvé dva dni, kde 
som mal za partnera Milana 
Chamulu. O dva dni som do-
stal Rumuna Enacheho, po-
tom pohodového Belgičana 
Jana Vandoorena, Francúza 
Didiera Conesa a skončil som 
so Srbom Miklošom Bako-
šom. Čo hráč, to iný spôsob 
komunikácie, aj keď úradným 
jazykom je angličtina. Zau-
jímavé bolo počúvať moju 
komunikáciu s  Francúzom 
Didierom, kde mala angličti-
na vždy akcent národnej prís- 
lušnosti. Ale dohodli sme sa.

Koľko zápasov ste roz- 
hodovali?

- Rátané na zápasy jednot-
livcov vyše 100. Ale do toho 
počítam 16 zápasov druž-
stiev, kde sa priemerne odo-
hrali 4 zápasy jednotlivcov. 

Potom maratón zápasov sú-
ťaže útechy a hlavnej súťaže, 
kde sa hralo na 4 vyhraté sety.

Aká bola organizácia 
MEJ?

- Môžem porovnávať 
s  predchádzajúcimi pätnác-
timi - po dvakrát v  Topol-
čanoch, v Prahe,  v Bratisla-
ve, v Ostrave a jedenkrát vo 
Frídku Místku,  Portugalsku, 
v dánskom Aarhuse, v Buda-
pešti, v talianskej  Norcii, v ra-
kúskom Linci a  v  poľskom 
Gdansku. V Cluji  ME patrili 
medzi tie lepšie. Ubytovanie 
perfektné, doprava precízná, 
riadenie súťaží veľmi dob-
ré — zlepšila sa formálna 
stránka, nástupy rozhodcov, 
časový plán, pravidelné brí-
fingy. Najhoršie sme hodno-
tili stravovanie, kde  sme stáli 
nekonečné fronty s  hráčmi 
a  strava bola katastrofálna. 
Schudol som však 3 kilá, tak-
že sa veľmi nesťažujem.

Môžete nám zhodnotiť 
váš výkon?

- Nato že som po sedemde-
siatke, mám začínajúci šedý 
zákal a slabšie počujem to 
bolo slušné. Ani jeden pro-

test, sťažnosť či výčitka. Mali 
sme dva televízne zápasy, 
z ktorých bol určite náročný 
zápas družstiev juniorov Ne-
mecko - Francúzsko. Takmer 
trojhodinový maratón, ktorý 
začal o 22 h. sme zvládli bez 
ťažkostí. Vyhrali Francúzi 
v deň, kedy sa stalo Francúz-
sko majstrom sveta vo futbale 
a  francúzsky tréner sa nám 
poďakoval. Bol to francúzsky 
deň!

Máte ešte ďalšie športové 
plány?

- Vzhľadom na moje pra-
covné vyťaženie o tom neu-
važujem. Ale pri vhodnom 
termíne a  mieste možno 
pôjdem. Ono „nikdy viac“ je 
za pár dní vygumované! Ob-
zvlášť, keď budúcoročné maj-
strovstvá Európy sú v blízkej 
Ostrave. Ešte by som spo-
menul, že v auguste som roz-
hodoval exhibíciu bývalých 
majstrov Európy Milana Or-
lowského a  Jindřicha Pans- 
kého v Rakúsoch. Bol som na 
niekoľkých exhibičných pod-
ujatiach, ale túto dvojicu po-
važujem za najlepšiu na svete! 
 (pnr)

S kolegami rozhodcami na tohtoročných ME. Stolnotenisové legendy M. Orlowski a J. Panský.

V  telocvičniach Základ-
nej školy s materskou školou 
Slovenská Ves sa odohralo 
prvé kolo Východosloven-
ského pohára v  stolnom 
tenise staršieho žiactva. 
Domáca TJ STO Slovenská 
Ves sa zhostila úlohy uspo-
riadateľa a zároveň domáca 
hráčka Anastázia Zgeburo-
vá zvíťazila v kategórii star-
ších žiačok. Turnaj otvoril 
starosta obce Slovenská Ves 
Stanislav Gallik, ktorý pod-
poruje úspešných mladých 
stolných tenistov.  V kategó-

rii žiakov najlepšie výkony 
podali hráči z  Lokomotívy 
Košice, ktorí obsadili prvé tri 
miesta.

Výsledkový servis :
Kategória starší žiaci: 1. 

Samuel Palúšek, 2. Matúš 
Hrčka, a 3. Oliver Novický 
STK - všetci Lokomotíva 
Košice.

Kategória staršie žiačky: 
1. Anastázia Zgeburová, TJ 
STO Slovenská Ves, 2. Simo-
na Ivančáková, STO Valaliky 
a 3. Nina Porubänová, STK 
Lokomotíva Košice.  (pit)

Anastázia na domácich stoloch víťazneDeti z popradských materských škôl sú 
opäť na ľade. Populárny prípravný výcvik v 
korčuľovaní pre materské školy mesta Poprad 
pripravila samospráva v súlade s koncep-
ciou rozvoja športu v meste Poprad. Cieľom 
je podpora aktívneho pohybu a športovania 
už u najmladšej vekovej kategórie. S organi-
zovanou výukou korčuľovania u najmenších 
detí začala popradská samospráva už v roku 
2013. „Mesto Poprad patrí medzi priekop-
níkov výuky korčuľovania detí v materských 
školách. Od začiatku celého projektu prešlo 
výukou už takmer dvetisíc detí. V aktuálnom 
školskom roku majú možnosť deti trénovať pod 
dohľadom bývalého legendárneho hokejového 
brankára Pavla Svitanu a jeho brata Petra,“ 
uviedol Peter Procházka z odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Poprade. „Tie deti, 

to je náš život a budúcnosť, preto sme radi, že 
takáto akcia existuje. V prvom rade by sme 
deti chceli naučiť odrazy, výdrž na obidvoch 
nohách, tie úplné základy korčuľovania,“ vy-
svetlil Pavol Svitana. Výuku korčuľovania ab-
solvuje v tomto roku približne 350 detí z 10 
škôlok, ako prvá sa dostala na ľad MŠ Podtat-
ranská. „Záujem o výuku korčuľovania v na-
šej škôlke je veľký. Tento rok máme na ľade 50 
detí vo veku  5-6 rokov. Už z predchádzajúcich 
kurzov vieme, že deti dokážu počas nich urobiť 
veľký pokrok a prispieva to aj k zveľadeniu ich 
pohybovej zdatnosti,“ uviedla Oľga Korbová 
z MŠ Podtatranská. Samotná výuka sa bude 
konať na Zimnom štadióne mesta Poprad 
a od decembra v prípade priaznivých pove-
ternostných podmienok aj na otvorenej ľado-
vej ploche pri Aréne Poprad.  (mga)

Popradskí škôlkari opäť na ľade
Nezávislý spoločensko 
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