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SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

Michal Sýkora
starosta obce Štrba

podpredseda strany Dobrá voľba

slušnosť, odbornosť, skúsenosť a zodpovednosť 
v politike

zmena volebného systému pre voľby do parlamentu 
(vytvorenie 8 volebných obvodov = 8 krajov)

zásadné znižovanie regionálnych rozdielov

podpora cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry  

scschválenie zonácie TANAP-u a ostatných národných 
parkov

regionálny rozvoj na úrovni štátu riadený jedným 
ministerstvom

modernizácia územnej samosprávy a štátnej správy 

zjednodušenie a zrýchlenie čerpania štrukturálnych 
fondov EÚ

zmena stzmena stavebného zákona a riešenie čiernych 
stavieb

podpora kultúry a športu na miestnej a regionálnej 
úrovni
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Michal Sýkora: „Desatoro mojich priorít“
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Podtatranské osvetové stredisko 
v Poprade pripravuje v spolupráci 
s obcou Batizovce ďalší ročník už 
tradičnej výstavy/súťaže v zdo-
bení veľkonočných vajíčok, ktorý 
sa uskutoční v Kultúrnom dome 
v Batizovciach.

Cieľom súťaže spojenej s  výsta-
vou, predvádzaním a sprievodným 
programom je podnietiť tvorivú 
aktivitu a fantáziu ľudových umel-
cov – tvorcov kraslíc, uchovať zvy-
ky a  tradície. Súťaž má umožniť 
vzájomnú konfrontáciu tvorivých 
výsledkov jednotlivých autorov. 
Uzávierka súťaže bude 18.  marca 
2020.

Súťaže sa môžu zúčastniť tvor-
covia kraslíc z  celého Slovenska 
i  zahraničia. Súťažné práce sa sú-
streďujú v Podtatranskom osveto-
vom stredisku v Poprade, Sobotské 
námestie č.  1738/22, (t. č. 052/ 
77  22  466  , email:osvetapp@ston-
line.sk). Súťažiaci  môžu svoje prá-
ce doniesť aj  do Obecného úradu 
v Batizovciach – č. t. 052/7756312.

Najmenší počet kraslíc je 5 ku-
sov z  jedného druhu techniky. 
Každý autor doručí svoje práce 
v osobitnom obale, ktorý musí byť 
opatrený údajmi s  uvedením me-
na, priezviska, adresy autora. K zá-
sielke priložte čitateľne vyplnenú 
prihlášku. Počas výstavy v týždni 
od 30. 3. - do 5. 4. 2020 je možný 
predaj vlastných kraslíc.

Vyhodnotenie súťaže sa usku-
toční 5. apríla 2020 od 14. h.

Krehká krása 
Batizoviec

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 52 659 631 Dodávateľ: Podtatranský kuriér, Kysucká  3416/27, 058 01 Poprad, IČO: 46285903

„Majstrovstvá sveta 1970 vo Vy-
sokých Tatrách natrvalo zmenili 
nielen vzhľad Štrbského Plesa, ale 
výrazne zasiahli do infraštruktúry 
celých Vysokých Tatier a  podtat-
ranského regiónu. Organizátori 
dokázali za neuveriteľne krátku do-
bu – od rozhodnutia kongresu FIS 
v  libanonskom Bejrúte 20. mája 
1967 do otváracieho ceremoniá-
lu na Štrbskom Plese 14. februára 
1970, pripraviť perfektné športové 
podujatie, ktoré aj vďaka prvým 
farebným prenosom Českosloven-
skej televízie zarezonovalo po celom 
svete a predstavilo tak Vysoké Tatry 
ako dovtedy neobjavený „športový 
a  turistický klenot“, povedal orga-
nizátor stretnutia Michal Sýkora, 
starosta obce Štrba, ktorá je dnes, 

Na deň presne, 14. februára 2020, sa v hoteli Patria na Štrbskom 
Plese stretli organizátori,  dobrovoľníci a ďalší pamätníci, ktorí bo-
li aj pri otvorení majstrovstiev sveta 1970 v severských lyžiarskych 
disciplínach vo Vysokých Tatrách. Ani jeden z nich nezabudol na 
takmer stoštyridsať tisíc návštevníkov (niektorí tvrdia, že návštevní-
kov bolo dokonca okolo 200 tisíc), ktorí si do Areálu snov, dnes špor-
tového areálu FIS, prišli pozrieť skoky na veľkom mostíku. Nával bol 
taký, že sa prestali predávať lístky a ako spomínali, „ani špendlik by 
nebol pomedzi ľudí spadol na zem“. Nikdy predtým a už nikdy ani 
potom Vysoké Tatry nezažili taký nával návštevníkov, ktorí sa chceli 
osobne zúčastniť najväčšieho a najúspešnejšieho športového poduja-
tia na Slovensku. 

po viacerch eskapádach súkromní-
kov, vlastníkom a prevádzkovate-
ľom areálu na Štrbskom Plese.

Počas troch rokov 1967 -1970 sa 
vo Vysokých Tatrách postavilo 31 
stavieb, medzi nimi športový areál 
s dvoma lyžiarskymi vlekmi a ho-
telom FIS, Hotel Panoráma, uby-
tovne Jedľa a Smrek, zrub za ho-
telom FIS a hotel Ovruč. Postavili 
a vybavili sa budova telekomunikácií 

s televíznou prenosovou vežou, dvor 
verejných služieb so zariadeniami, 
centrálne parkovisko s  priľahlými 
objektmi, rekonštrukcia Tatranskej 
elektrickej železnice s  novou želez-
ničnou stanicou, premiestnenou na 
iné miesto v osade, nová ozubnico-
vá železnica. Urobila sa tiež rekon-
štrukcia Cesty Slobody a  postavilo 
sídlisko v Tatranskej Štrbe. 

 Pokračovanie na 2. strane

Nový bežecký a skokanský areál bol pýchou Slovenska

Účastníci stretnutia po 50-tich rokoch, ale aj mladší športovci a organizátori  
súčasných športových súťaží na Štrbskom Plese, si prevzali Pamätné listy obce Štrba.
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VERU TAK
Počúvam od voličov vy-

jadrenia že voliť nepôjdu, že 
nemajú koho voliť, alebo čítal 
som dokonca výzvu na so-
ciálnych sieťach, aby voliči 
vložili do volebnej urny prázd-
nu obálku alebo obálku s ne-
platným volebným lístkom. 
Sú to pomýlené názory. Vy-
svetlím prečo. 

Ak by sa volieb zúčastnilo 
a právoplatne hlasovalo 50 
percent oprávnených voličov, 
zvyšok hlasov za nezúčast-
nených voličov, alebo tých čo 
vhodia do urny prázdnu obál-
ku, alebo obálku s neplatným 
hlasom, alebo aj hlasy strán, 
ktoré nedosiahnu minimálny 
potrebný počet hlasov pre 
vstup do parlamentu, sa aj 
tak rozpočítava medzi stra-
ny, ktoré sa do parlamentu 
dostali. Dopočítavajú sa po-
merne do 100 percent, na 
počet poslancov 150. Naj-
väčší pomer z týchto hlasov 
sa pripočíta najúspešnejšej 
strane vo voľbách a postup-
ne sa tento pomer matema-
ticky znižuje až po stranu, 
ktorá získala najmenší po-
čet hlasov, ale dostala sa do 
parlamentu.

Ešte iný pohľad na vec. 
Počet oprávnených voličov 
pre voľby podľa posled-
ných volieb v roku 2016 bol 
okolo 4 400 000. Ak by ví-
ťazná strana potrebovala 
na víťazstvo vo voľbách 20 
percent hlasov, pri 50 per-
centnej účasti voličov by na 
víťazstvo potrebovala, aby 
ju právoplatne volilo 440 000 
voličov. Pri celkovej voleb-
nej účasti 80 percent voličov 
by na víťazstvo pri zisku 20 
percent hlasov potrebova-
la, aby ju právoplatne volilo 
až okolo 700 000 voličov. 
Presne tak, ako to bolo pri 
posledných prezidentských 
voľbách. Druhého kola vo-
lieb sa zúčastnilo približne 
1 850 000 voličov. Na víťaz-
stvo stačilo terajšej prezi-
dentke aby ju v druhom kole 
volilo okolo 1 100 000 voli-
čov. Ak by bolo bývalo prišlo 
k volebným urnám v dru-
hom ko le  80  pe rcen t 
oprávnených voličov, na ví-
ťazstvo by bola potrebova-
la v druhom kole až okolo 
2 000 000 voličov. 

A nakoniec. Je pravda, že 
nie každému vyhovujú kandi-
dujúce politické strany a hnu-
tia vo voľbách. Vždy sú ale 
strany, ktoré sú svojím hod-
notovým rebríčkom bližšie 
k hodnotovému rebríčku vy-
znávajúceho voličom, bližšie 
jeho potrebám a sú strany, 
ktoré sú svojím hodnotovým 
rebríčkom na míle vzdiale-
né od hodnotového rebríč-
ka vyznávajúceho voličom. 
Teda vždy je koho voliť, už aj 
preto, že čím väčšia je účasť 
voličov vo voľbách, tým je 
zabezpečená väčšia objekti-
vita ich konečných výsledkov 
a tým sú voľby spravod-
livejšie.

Ich výsledky tak budú 
pravdivejšie vypovedať o ná-
zoroch našich voličov na do-
terajší ekonomický a politický 
vývoj krajiny, aj na jej zahra-
ničnopolitické smerovanie.

 Ivan Čavajda

Už o niekoľko dní pôjde-
me opäť voliť zástupcov „ľu-
du“ do Národnej rady SR. 
Pre naše Slovensko sú tieto 
voľby veľmi dôležité, preto-
že toľko agresivity a špiny, 
ktorú na seba jednotliví lídri 
politických strán, mainstre-
mové média i mimovládne 
organizácie platené z cu-
dzích štátov (mimochodom 
tí, ktorých na Slovensku 
nikto nikdy nevolil, ale na-
priek tomu odporným spô-
sobom manipulujú značnú 
časť občanov) nahádzali, sme 
v našich zemepisných šírkach 
ešte nevideli. Keby sa urážali 
len lídri, ale táto politicky an-
gažovaná zberba už dokonca 
sprosto uráža voličov, z pe-
ňazí ktorých žije! A to je už 
cez čiaru… A keď to nevadí 
politikom, voličom by malo a 
práve teraz môžu rozhodnúť 
o tom, či si slovenský národ 
vôbec zaslúži mať vlastný štát 
a o jeho ďalšom osude roz-
hodne zdravý rozum vo-
ličov, alebo sa uspokojíme 
s kolóniou, o ktorej budú 
rozhodovať mentálne choré 
nadnárodné elity (politické, 
fi nančné, ekonomické) a Slo-

váci budú len otročiť pre cu-
dzie záujmy. 

Keď tak človek počúval, 
o čom celá predvolebná kam-
paň bola, tak je to len o mo-
ci a peniazoch na najbližšie 
štyri roky, nie o budúcnosti 
Slovenska. Ktorá politická 
strana sa vôbec zamyslela nad 
tým, akú má Slovensko víziu 
do budúcnosti? Kam smeru-
jeme a kde sa vlastne chceme 
dostať? Aká je stratégia poli-
tických strán, ktorá by nám 
mala načrtnúť budúcnosť 
(nie tú krátkodobú – na šty-
ri roky), ale aj krízové situ-
ácie, ktoré nás môžu zniesť 
z povrchu zeme. Ako obča-
nia vlastne strácame nielen 
individuálne, ale aj spoločné 
ciele, strácame schopnosť 
oddeľovať klamstvá od prav-
dy, zmizol stáročia fungujú-
ci morálny a etický kompas 
a dnes už neveríme pomaly 
ani sami sebe. 

Na mieste je teda otázka: 
Kam kráčaš Slovensko a aká 
bude tvoja budúcnosť? Práve 
túto otázku by si mal polo-
žiť každý občan. Ten, ktorý 
je rozhodnutý ísť voliť, ale 
hlavne ten, ktorý už má tejto 

špinavej politiky, klamstiev, 
zla a osočovania plné zuby 
a voliť ísť nechce s vedomím, 
že aj tak sa nič nezmení. Na 
jednej strane má pravdu, ale 
musí si uvedomiť, že v ta-
kom prípade sa ku kormidlu 
dostanú zapredaní „vodco-
via“ politických strán, ktorí 
sa už celé roky pokúšajú pod 
rúškom demokracie vyvolať 
chaos, vnášať medzi ľudí ne-
návisť, závisť, dokonca vraž-
diť, a potom si s občanmi 
robiť čo chcú. Stačí sa pozrieť, 
aké metódy na to používajú 
a čím ďalej, tým viac zneuží-
vajú tých najbezbrannejších, 
ktorí len preto, aby prežili, 
drú ako otroci za minimál-
nu mzdu a nemajú čas ve-
novať sa politickým hrám, 
vymysleným už dávno kdesi 
v zahraničí a vyskúšaným 
v desiatkach štátov sveta. 
Dokonca na tieto špinavosti 
zneužívajú naše deti, ktorým 
je politika ukradnutá, ale keď 
sa im akýkoľvek nezmysel, 
zabalený v značkovom pa-
pieri denno-denne „obíja“ 
o hlavu, nakoniec sa priklo-
nia k tomu, čo počujú naj-
častejšie. Ale už nerozmýšľajú 

nad tým, ako oni sami budú 
nakoniec v tomto marazme 
žiť a vychovávať svoje deti. 

Kapitalizmus bez morálky, 
ktorý k nám prišiel zo Zápa-
du, sľuboval hory-doly a my 
hlupáci sme si neuvedomili, 
že oni od nás potrebujú len 
pritakávanie a odsúhlase-
nie každého nezmyslu bez 
zbytočných rečí – aj keď ide 
priamo proti nám. Pred vstu-
pom do Európskej únie nám 
tvrdili, že ide o hospodársku 
spoluprácu, voľný pohyb 
tovaru, kapitálu, pracovní-
kov, služieb, dopravu, dane 
a sociálnu politiku. Ani len 
nespomenuli, že ich záujem 
sa sústreďuje len na neustá-
ly hospodársky rast ich fi -
riem a zvyšovanie bohatstva 
najbohatších. Že pre nich je 
neprijateľné, aby sme všetci 
mali prácu, aby sme mali kde 
bývať a čo jesť. Podľa nich to 
bolo pred prevratom v roku 
1989 úplne demotivujúce, 
veď iba ľudia hladní a vystre-
sovaní môžu podávať výkony, 
ktoré rozvinutá kapitalistická 
spoločnosť potrebuje. 

Preto sme dnes v štá-
diu, keď sa pridružené štáty 

strednej a východnej Európy 
stali kolóniami Západu bez 
vlastného priemyslu, poľno-
hospodárstva, pôdy, vody 
a tým vlastnej ekonomiky, 
odkázaní len na dovozy zo 
západu na východ. Len ako-
si páni zo západu zabudli, že 
bývalé socialistické štáty majú 
v živej pamäti, čo má štát 
pre svojich občanov zabez-
pečovať z ich vlastných daní. 
A určite to nie sú minimál-
ne mzdy vo fabrikách zá-
padných vlastníkov, ktorí 
jediní mali kapitál potrebný 
na naše zničenie. Z hos-
podárskej spolupráce, teda 
z vytvárania kolónií s lacnou 
pracovnou silou, Únia bez 
zaváhania prešla na pozície 
Ústredného výboru Komu-
nistickej strany Sovietskeho 
zväzu a bez hanby nám iba 
nariaďuje, prikazuje a trestá 
každého, kto nepodporuje 
bezbrehý neoliberalizmus a 
globalizáciu. Je normálne, aby 
nám akákoľvek únia vnucova-
la napr. inklúziu či migráciu, 
keď je jasné, že to nefungu-
je? Je normálne, aby nám tu 
predávali potraviny dvojakej

Kam kráčaš Slovensko? Aká bude tvoja budúcnosť?

 Pokračovanie na 3. strane

Pozývame vás na otvorenie 
multimediálnej výstavy Sé-
lection/Výber, ktoré sa usku-
toční vo štvrtok 27. februára 
2020 o 17. h vo výstavných 
priestoroch Podtatranského 
múzea v Poprade na Vajan-
ského 72/4. Projekt pred-
staví multimediálnu výs-
tavu, výber z tvorby výtvar-
níka Mareka Ružinského 
(video, inštalácie a objek-
ty). Autor sa v širokej miere 
venuje fenoménu absencie 
a prázdnoty, a to v rôznych 
podobách a významoch, či 
už v sociálnej alebo „formál-
nej“ rovine. V centre záujmu 
u neho stojí „vyprázdňo-
vanie“ súčasnej spoločnos-
ti, dobe neobmedzených 
možností, riadenej heslom: 
každému na mieru, podľa 
vlastnej potreby a s tým sú-
visiacou individualizáciou, 
psychologizáciou a funkcio-
nalizáciou všetkého. Kultúra 
„light„ (odľahčeného šťas-
tia), akéhosi postmoderného 
funkcionalizovaného a ria-
deného, múdro odľahčeného 
hedonizmu „light“. Projekt 
SÉLECTION/VÝBER pred-
staví výber z tvorby venova-
nej novým médiám v inten-
ciách súčasnej „high-tech“ 
spoločnosti.

Výstavu môžete navštíviť 
od 28. februára do 31. augus-
ta 2020 v priestoroch Pod-
tatranského múzea v Pop-
rade na prvom nadzemnom 
podlaží. Vstupné na výstavu 
2 € dospelí; 1 € (deti, žiaci, štu-
denti, ŤZP), deti do 6 rokov 
v sprievode dospelej osoby 
bezplatne.

Sélection/Výber

Podtatranské múzeum 
v Poprade usporiadalo v up-
lynulých dňoch podujatie 
Múzeum v „obchoďáku“ - 
U nás taká obyčaj… Pred-
stavené boli fašiangové zvyky 
a tradície spojené s tvorivými 
dielňami zameranými na vý-
robu tradičných masiek.

Pokračovanie z 1. strany
 Práve v tom období sa Tatry 
splynofi kovali a vytvoril sa 
nový dopravný uzol na stred-
nej trase osady po pretrasova-
ní hlavnej cesty a  električky.  
Uskutočnila sa aj čiastočná 
rekonštrukcia elektrického 
vysokého napätia, pričom 
prívod elektrickej energie 
na Štrbské Pleso bol dvojito 
zokruhovaný, aby sa pre-
dišlo prípadnému výpadku. 
Vybudovaná bola tiež nová 
úpravňa pitnej vody a  cen-
trálna čistiareň odpadových 
vôd pod osadou…

A medzitým k nám v roku 
1968 vpadli vojska Varšavskej 
zmluvy, po ktorých Medziná-
rodná lyžiarska federácia FIS 
zvažovala preloženie týchto 
majstrovstiev sveta do niek-
torej inej krajiny. „Obyvatelia 
Československa sa však vtedy 
neuveriteľne zomkli a  prípra-
vu a  samotnú úspešnú orga-
nizáciu majstrovstiev sveta 
1970 poňali ako svoj prejav 
vzdoru voči okupácii vtedy 
„spriatelených armád“ a  pre-
rušeniu demokratického ob-
rodného procesu v našej kraji-
ne“, spomínal M. Sýkora. Na 
čele tých najodhodlanejších 
a snáď aj najtvrdohlavejších, 
ktorí sa napriek všetkému ne-
mienili vzdať, patrili členovia 
organizačného výboru, pred-

Nový bežecký a skokanský areál...

seda Ing. Jozef Lukáč a  ge-
nerálny sekretár Ján Mráz, 
podpredsedovia Ing. Ladislav 
Harvan, Ing. Karol Suchá-
nek a  František Mrázik, ako 
aj stovky zdravotníkov, zá-
chranárov, vojakov a ďalších 
nadšencov, ktorí neúspech 
nepripúšťali. 

Napriek krátkemu času na 
prípravu  najväčšieho špor-
tového sviatku v Tatrách 
a politickým „komplikáciám“
sa pod mostíkmi 14. februá-
ra 1970 stretlo 535 petekárov 
z 25 krajín sveta. Najčestnej-
šie miesta zaujali prezident 
republiky Ludvík Svoboda, 
prezident Medzinárodnej ly-
žiarskej federácie FIS Marc 
Hodler a prvý tajomník ÚV 
KSČ Gustáv Husák. Nový 
areál v pôvabnej scenérii 
Štrbského Plesa, koncentro-
vanosť športovísk, obrovský 
divácky záujem a organizač-
ný úspech podujatia zane-
chali u zahraničných návštev-
níkov skutočne silný dojem. 
Dokonca sa hovorí, že Marc 
Hodler, člen MOV a predse-
da FIS sa tak nadchol, až ho 
pomenoval Areál snov. 

Majstrovstvá sveta 1970 vo 
Vysokých Tatrách skončili 22. 
februára veľkým úspechom, 
ktorý ocenili predstavitelia 
medzinárodných organizácií, 
športovci z celého sveta a rov-

Michal Sýkora, Ing. Jozef Lukáč a Ľubomíra Očenášová. Ing. Ladislav Harvan počas príhovoru.
nako aj návštevníci z Česko-
slovenska a zo zahraničia. 

„Rád sa ujímam slova, pre-
tože si uvedomujem význam 
tohto stretnutia. Majstrovstvá 
sveta boli športová udalosť, 
ktorá sa udiala v Českoslo-
vensku a mala nielen českoslo-
venský, ale aj medzinárodný 
rozmer. Som rád, že som bol 
pritom, keď sa táto udalosť 
udiala. Keď sa začínala, nebo-
lo to také jednoduché, ako by 
sa na pohľad zdalo, ale Čes-
koslovensko, československý 
šport a Vysoké Tatry v čase 
športového sviatku rezonovali 
v poznaní tejto krásnej časti 
Československa. Veľké úsilie 
bolo vynaložené nielen na 
športové výkony, ale aj na to, 
aby sa Vysoké Tatry dostali 
do povedomia sveta. Maj-
strovstvá sveta boli, sú a vždy 
budú nevšednou udalosťou. 
Využijem túto príležitosť, ako 
bezprostredný  člen organi-
začného výboru poriadajúcej 
krajiny, aby som sa poďako-
val všetkým tým, niektorým 
aj osobne tu prítomným, 
ale aj ich následovníkom, že 
udržujú život v tomto areá-
li, povzbudzujú športovcov, 
aby dosiahli vysnívané méty 
a zúčastnili sa aj oni takejto 
významnej udalosti,“ povedal 
Ing. Jozef Lukáč. 

„Športový areál si vymysle-

li lyžiari, postavili podstatnú 
časť a žiaľ, terajší lyžiari sa 
tak akurát hádajú v médiach. 
Upozorňujem, že hovorím 
o vrcholovom športe, ktorý 
som prevzal po Valérovi (Po-
behovi), spravoval ho a do-
budoval tak, aby fungoval. Na 
svoju dobu bol skoro komplet-
ný a jeden z najmodernejších 
na svete,“ uviedol Ing. La-
dislav Harvan, ktorý pripo-
menul neslávny osud areálu 
po roku 1989 a jeho následnú 
likvidáciu. „My sme slávnu 
minulosť opustili, zanevreli 
sme na športový areál, necha-
li ho chátrať - vždy hovorím 
o vrcholovom športe. Dnes sa 
v športovom areáli už nerobí 
šport, ale biznis. Darmo sme 
pozývali najvyšších funkcio-
nárov športových i lyžiarskych 
– neprišli,“ dodal Ing. Harvan 
a požiadal novinárov, aby 
upozornili na areál i infraš-
truktúru, ktoré jedna obec 
nemôže zachovať pre vrcho-
lový šport. „Spamätajme 
sa, pretože svet ide dopredu 
a nám sa tu pomaly všetko ro
zpadne“, dodal na záver. 

Účastníkov stretnutia po-
zdravili aj prof. Ladislav Slo-
nek zo Zvazu lyžováni ČR 
a Dr. Martin Schelling, bývalý 
predseda Slovenského lyžiar-
skeho zväzu.   (reš)  

 Snímky: Patrik Kováč
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Pokračovanie z 2. strany
kvality, obmedzovali legálne 
držanie zbraní, aby nám vnu-
covali ich migračnú politiku, 
cudzie vojenské základne 
a ruinovali národné, kultúrne 
a spoločenské hodnoty a ešte 
z nás robili fašistov, populis-
tov, extrémistov...?  

Najlepšie to vystihol Franti-
šek Matějka, predseda Strany 
nezávislosti ČR: „Európske 
únia sa vyznačuje hlavne 
tým, že rieši problémy, ktoré 
by bez nej nikdy nevznikli.“ 

Čo je toto za úniu, keď už 
tri roky nerieši nič iné, len 
migráciu, brexit a vôbec ju 
nezaujímajú sociálne rozdiely 
v štátoch strednej a východ-
nej Európy, kde robotník 
v ich fabrikach zarobí tretinu 
toho, čo robotníci v rovna-
kých fabrikách v ich mater-
ských krajinách? Prečo roky 
neriešia platenie dane zo zis-
ku tam, kde vzniká a nie je-
ho vyvážanie do svojich ma-
terských štátov? Prečo nikto 
z únie nerieši daňové raje, 
prečo sa nezaoberajú otázkou 
bezpečnosti štátov únie, keď 
sa nám tu premáva americká 
armáda napriek tomu, že sme 

členmi NATO? 
To sme naozaj takí blbí 

a nedomyslíme, že v prípa-
de, ak voľby vyhrajú liberáli, 
naše územie sa stane terčom 
a skončíme medzi prvými 
len preto, lebo nás ktosi za-
predal za pár šupov? Nám 
nestačil Mníchov, nám ne-
stačil fašizmus, nám nesta-
čilo bombardovanie našich 
miest a fabrík vo februári 
1945 americkou armádou a 
našimi terajšími spojencami? 
Zase sa len pcháme kdesi, kde 
nás chcú len využiť a použiť 
– ale pozor, teraz to už bude 
defi nitívne! Na záver použi-
jem citát, ku ktorému som si 
žiaľ nenapísala meno a preto 
prosím už dopredu autora o 
prepáčenie. „Záleží na vás, 
či im umožníte dokončiť die-
lo skazy, alebo dáte možnosť 
vlasteneckým a národným 
silám zvrátiť nepriaznivý 
vývoj na ceste k dekadencii, 
destabilizácii a nástupu ne-
oliberálneho myšlienkového 
a názorového diktátu. Skrý-
vajú sa za progres a politickú 
korektnosť, no sú to stále ten-
dencie známe už z minulos-
ti.“  Ľudmila Rešovská

Kam kráčaš...

Vo výstavnej sále na 2. nadzemnom podlaží v Podtatran-
skom múzeu v Poprade si do 31. mája môžete pozrieť výsta-
vu Herbár - farebná cesta za poznaním. Výstava prezentuje 
genézu obsahovej náplne pojmu herbár spojením zbierko-
vých fondov botaniky a knižničného fondu Podtatranského 
múzea. Prezentovaný rastlinný materiál dopĺňajú pracovné 
pomôcky a odborná literatúra, ktorú používala botanická 
verejnosť na prelome 19. a 20. storočia.

Herbár – farebná cesta za poznaním

...v noci, keď bedári spali, 
prišli vládou objednané bul-
dozéry a  zrovnali so zemou 
časť prístreškov – aj s ľuďmi. 
Vlastné peniaze sa minuli 
a prišla dotácia. Aj odišla ... 
do Čadu.

Nepripomína vám to nie-
čo? Len farba pokožky je 
iná. Viaceré projekty sa „rea-
lizovali“ za „transparentne 
vysúťaženú cenu,“ na  ktorú 
majú odborníci svoj názor, 
aj - povedzme - o niečo bliž-
šie k nám. A tí, čo to zariadi-
li, sa zase uchádzajú o pria-
zeň voličov sľubujúc im, že 
im dajú trochu sa nadých-
nuť, keď ich zvolia. A  keď 
sú zvolení, akosi sa nájdu 
objektívne príčiny, prečo 
sa sľuby nedajú splniť. Keď 
po čase voliči uprednostnia 
iných, kolotoč sa opakuje.

Chyba je asi niekde inde. 
Niekde hlbšie. Inak by sme 
mnohí nekrútili hlavami 
nad volebnými lístkami.

Na krajskej úrovni vstu-
pujú aj nestraníci, ktorí sa 
síce snažia urobiť niečo pre 
svoje okresy, ale stranícka 
mašinéria je neúprosná. Na 
poslednom zasadnutí kraj-
ského parlamentu v Prešove 
predkladal riaditeľ úradu 
na základe požiadavky ne-
straníkov plán priameho 
zapojenia poslancov do 
uspokojenia potrieb vo svo-

Ako ďaleko sme od Nigérie?
Práve som sa vrátil zo stretnutia, kde 

hovorili o  nedokončenej ceste v  jednom 
z  najväčších slumov na svete. Vláda na 
ňu dostala grant od európskych štátov 

s podmienkou, že peniaze v objeme 60 % 
investície prídu, keď cestu začnú budovať 
z vlastných prostriedkov. A oni naozaj za-
čali ... 

jich okresoch. Hovoril len 
o  stratégiách a  papieroch. 
Úrad obsadený straníckymi 
nominantmi nič nenechá na 
náhodu. Veď oni tam vedia 
najlepšie, čo potrebujeme. 
Aj to, kto to má realizovať.

Ďalší návrh nestraníkov 
na zníženie spoluúčasti ma-
lých obcí na spolufi nancova-
ní krajských projektov z ne-
únosných 50 % na 30 % tiež 
neprešiel. Niežeby bol zlý. 
Veď ani stranícki poslanci 
neboli proti. ...zdržali sa. Sa-
mi proti svojim voličom.

Podľa ďalšieho návrhu 
nestraníkov má byť v  júni 
pripravená výzva na pod-
poru rozvoja malých obcí 
v hodnote 1,2 mil. eur. Pri-
tom sa predpokladá úzka 

súčinnosť s  miestnymi sta-
rostami a  poslancami kraj-
ského zastupiteľstva, ako pri 
predchádzajúcich dvoch po-
žiadavkách. Rád by som sa 
mýlil, ale vážne sa obávam 
ďalšej straníckej kľučky.

Ani masové štrnganie 
kľúčmi po zastrelení dvoch 
mladých ľudí nestačilo na 
sebarefl exiu. Chuť moci 
a peňazí je prisladká. Čo sa 
ešte musí stať, aby sme si 
mohli vyberať zástupcov, 
ktorí sa nám budú musieť 
pozrieť do očí a zložiť účty? 

Všetci vieme, ako to jed-
noducho dosiahnuť, len tí, 
ktorí to majú pripraviť, akosi 
nevedia. Žeby nízka inteli-
gencia? ...či chcú ísť cestou 
Nigérie?  Pavol Gašper

Pavol Gašper, nezávislý poslanec PSK za okres Poprad.

Najstaršia autorská literár-
na súťaž pre deti a  mládež 
na Slovensku Literárny Kež-
marok napíše tohto roku už 
svoju 55. kapitolu. Vyhod-
notenie súťaže s  bohatým 
sprievodným programom 
sa uskutoční 17. – 19. júna 
v  Kežmarku, uzávierka pri-
hlasovania prác je 9. apríla 
2020.

Literárna súťaž, ktorú vy-
hlasuje mesto Kežmarok 
a  Slovenská národná kniž-
nica, je venovaná žiakom 
základných škôl a študen-
tom stredných škôl v Slo-
venskej republike a sloven-
ským žiakom a študentom 
základných a stredných škôl 
v zahraničí. Mladí začínajúci 
literáti môžu svoje poetické 
či prozaické práce prihlaso-
vať v troch kategóriách: 2. – 
5. ročník základných škôl, 6. 
– 9. ročník základných škôl 
a príma – kvarta 8-ročných 
gymnázií, stredné školy a 
kvinta – oktáva 8-ročných 
gymnázií.

Súťažiaci môže poslať 3 až 
5 vlastných básní alebo 2 až 
3 prozaické útvary spolu v 
rozsahu maximálne 5 nor-
movaných strán (1 strana 
obsahuje 30 riadkov po 60 
znakov vrátane medzier, typ 
písma Calibri, veľkosť písma 
11, zarovnanie do bloku – 
próza, vľavo alebo na stred 
– poézia), ktoré neboli pub-
likované ani zaslané do inej 
súťaže.   (pkr)

Literárny
Kežmarok
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ŠTÚROVA 283/73A, SVIT (pri futbalovom štadióne)

Sme tu pre vás každý pracovný deň 
od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00  
okrem štvrtka.
Kontaktujte nás na telefonickom 
čísle +421 907 912 600.

Otvárame novú 
kanceláriu AXA

Navštívte nás a oboznámte sa 
so širokou ponukou
■ poistenia
■ investícií
■ dôchodkov

www.axa.sk

,,Prístroj umožňuje detailne 
vyšetriť zorné pole pacienta    
a zaznamenať jeho eventuálne 
výpady. Nevyhnutne ho potre-
bujeme pri práci vo všetkých 
očných ambulanciách. Vo vše-
obecnej očnej ambulancii   je 
vyšetrenie zorného poľa súčas-
ťou   každého vyšetrenia pa-
cienta. Dôležité je napríklad 
u vodičov motorového   vo-
zidla, neurologických pacien-
tov, kde mapujeme   špecific-
ké výpady v zornom poli pri 
poruche   zrakovej  dráhy na 
rôznej úrovni. V glaukómovej 
ambulancii nám umožní hod-
notiť aktuálny stav pacienta  
s tak závažným ochorením 
ako je glaukóm“, hovorí 
MUDr. Nataša Počubayová 
z očnej ambulancie levočskej 
nemocnice. 

Nový prístroj na vyšetrenie očí
Všeobecná nemocnica s  poliklinikou Levoča, a. s., 

člen skupiny AGEL, má od decembra 2019 úplne nový 
očný prístroj – počítačový perimeter. Bol inštalovaný do 
priestorov očných ambulancií nemocnice a významným 
spôsobom zvýši presnosť a  kvalitu poskytovaných vyšet-
rení. 

Prístroj má uplatnenie aj 
pri vyšetrení početnej skupi-
ny diabetikov. ,,Je nevyhnutné 
pre posúdenie očných kompli-
kácii, ktoré sprevádzajú ocho-
renie diabetes mellitus“, vy-

svetľuje MUDr. Počubayová. 
Moderný prístroj umož-

ňuje archiváciu vyšetrení  
a poskytuje možnosť kedy-
koľvek sa k  jeho výsledku 
vrátiť a porovnať ho v  ča-
se. Prístroj stál 6 600 eur  
a okrem lekárov troch špecia-
lizovaných očných ambulan-
cií levočskej nemocnice si ho 
za prvý mesiac prevádzky po-
chvaľujú aj samotní pacienti.

Vianoce sú čas, kedy sa z nás stávajú akísi 
lepší, citlivejší ľudia, ktorí svoju lásku rozdáva-
jú priehrštiami svojim najbližším, ale aj pria-
teľom, susedom, známym. Už od nepamäti sú 
s týmito sviatkami úzko späté aj rôzne rituály, 
keď sa ľudia s jedlom delili aj s hospodársky-
mi zvieratami a vo vianočnom čase im ponú-
kli sušený chlieb, cesnak a bylinky. Malo to 
zaručiť, že kravy, kone, zajace či prasatá budú 
zdravé aj ďalší rok. Dnes už je gazdov akosi 
pomenej, ale o to viac sa dostávajú do popre-
dia domáci miláčikovia a ľudia si práve cez 
vianočné sviatky spomenú aj na opustených 

psíkov, ktorých jediným domovom sú útulky. 
V piatok 27. decembra minulého roku tak 

stovky ľudí z Popradu a okolia navštívili Mest-
ský útulok v Poprade. Urobiť krajšie Vianoce 
aj pre tieto odvrhnuté bytosti sa ľudia rozhod-
li rôznymi darčekmi, dobrotami a tým naj-
potrebnejším počas zimných mesiaacov. Ale 
asi najdôležitejšie sú tieto návštevy pre psíkov 
hlavne preto, že si ich ľudia aspoň na chvíľu 
vezmú na prechádzku, pohladkajú, potešia 
ich úsmevom a dobrým slovom. A neverte, že 
psíci to nevycítia, naopak, oni majú čistejšie 
duše a sú chápavejší ako mnohí ľudia.  (pkr)

Vianoce aj pre opustené psíky

Prečo Dobrá voľba:
Denne vychádzajú na povrch stále nové informácie o prepojeniach predstaviteľov politiky, súdnej moci 
a podnikateľského prostredia. Slovensko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vo vláde a na všetkých 
úrovniach štátnej i verejnej správy charakterných ľudí bez korupčného pozadia, čo ako čestný človek  
s pevnými morálnymi hodnotami veľmi intenzívne vnímam. Dôvera v spravodlivé súdnictvo je na Slo-
vensku vážne naštrbená a udalosti ostatných rokov poukázali v celej šírke aj na nedostatky súčasného 
modelu organizácie prokuratúry. A to chce Dobrá voľba zmeniť.

Nemôžeme sa tváriť, že žijeme vo fungujúcom a poctivom štáte, ktorý slúži nám, občanom. Potrebujeme 
modernú a efektívnu verejnú správu, využívajúcu silu a potenciál regiónov a samospráv, ktorú je nutné 
rešpektovať aj pri prijímaní ďalšej legislatívy.

Podieľala som sa na príprave a legislatívnej tvorbe mnohých zákonov. Skvalitnenie činnosti  NR SR a oso-
bitne legislatívneho procesu je nevyhnutné vo vzťahu k presadzovaniu práva a spravodlivému uplatňo-
vaniu zákonov na všetkých úrovniach, vrátane poskytovania bezplatnej právnej pomoci obetiam trest-
ných činov a venovania pozornosti domácemu násiliu, extrémizmu a i.

Pôsobím na pozícii rektorky rezortnej vysokej školy. Každodenne sa presviedčam o tom, ako ne-
smierne náročná je práca policajtov, ako požiadavky spoločnosti na policajtov neustále stúpajú,  
s akými problémami sa boria a čo je potrebné zmeniť, aby sme mali kvalitný Policajný zbor, aby bola 
práca policajta dobre ohodnotená a bol zabezpečený zaslúžený kariérny postup.

Ako pedagóg sa už takmer tri desaťročia stretávam s mladými ľuďmi. Som matkou, ktorá aj cez vlastné 
dieťa vníma existenčné problémy mládeže. Podporme mladých, aby mali dôvod žiť a pracovať na Slo-
vensku. Investujme do nich, aby mali možnosť získať kvalitné vzdelanie, dobre platené pracovné miesto 
a žiť rovnako kvalitný život, za akým utekajú do zahraničia. Na druhej strane tu máme dôstojnú starobu 
seniorov a tiež tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Odpoveď na otázku, či štát voči nim plní svoje 
sociálne funkcie na adekvátnej úrovni, poznáte.

Rozhodla som sa kandidovať za politickú stranu Dobrá voľba, pretože predstavuje pre Slovensko reálny 
plán. Sústreďuje sa na riešenie problémov bez hádok, bez populizmu, zato pod pevným odborným vede-
ním ruka v ruke s ľudskosťou, skúsenosťami, úctou, vzájomným rešpektom a uznaním.

A to je D/dobrá voľba...

„SPRAVODLIVOSŤ A PORIADOK NIE SÚ LEN SLOVÁ V SLOVNÍKU“

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 52 659 631 Dodávateľ: Podtatranský kuriér, Kysucká  3416/27, 058 01 Poprad, IČO: 46285903

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
rektorka Akadémie Policajného zboru
podpredsedníčka strany Dobrá voľba
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Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. je rodená Popradčanka a svoje rodné mesto miluje. V Poprade 
prežila detstvo, pod Tatrami absolvovala základnú a strednú školu a rada sa do Popradu  vracia aj preto, že tu 
dodnes žijú jej rodičia.
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v pasáži ALFA,
Námestie sv. Egídia

Poprad

Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy
MABE 

A kde ti je začiatok človek
Uskutoční sa vo štvrtok, 5.  marca 2020 o 18. h. 

V rámci vernisáže sa bude losovať 
o autorské dielo. 

Cena zlosovateľného lístka je 10 €.
Výstava potrvá do 25. marca 2020

Slovenské speciality
Obedové menu
Donáska jedál

ZOC MAX Dlhé Hony 1, Poprad,
tel.: 0949 570 106, 

OTVÁRACIE HODINY: 
od 9:00 do 21:00 hod.

borik.stodolamax@gmail.com
www.borik-stodolamax.eu
nájdete nás na facebook.com
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Z REGIÓNU

Brankár futbalového 
A mužstva FK Poprad Ad-
rián Knurovský sa v závere 
roka 2019 rozhodol pre ra-
dikálny rez, a  to doslovne. 
Dobrovoľne si ľahol pod nôž 
v  Nemocnici Dr. Vojtecha 
Alexandra v  Kežmarku, kde 
sa zveril do rúk primárky 
oddelenia Jednodňovej zdra-
votnej starostlivosti MUDr. 
Lýdie Wikarskej.  

,,Išlo o  odstránenie zna-
mienka v  oblasti chrbta na 
odporúčanie kožnej lekárky“, 
prezradil 23-ročný, takmer 
dvojmetrový ochranca po-
pradskej svätyne. Hoci pô-
sobí v  Poprade, zákrok sa 
rozhodol absolvovať v  Kež-
marku. ,,Hlavne kvôli tomu, 
že pani primárku poznám, 
je to skúsená lekárka a  mal 
som veľa skvelých referencií“, 
vysvetlil Adrián. V jeho prí-
pade nebola nutná ani hos-

pitalizácia a  po zákroku sa 
cítil dobre. A  či sa zákroku 
bál? ,,Bol som o všetkom vo-
pred informovaný, na všet-
ko potrebné ma upozornili. 
Počas samotného vyberania 
znamienka som sa cítil v po-
hode, prístup pani primár-
ky aj sestričiek bol skvelý 
od začiatku až do konca“, 
pochvaľuje si mladý futba-
lista. Jeho rekonvalescencia 
netrvala dlho, po dvoch týž-
dňoch už bolo všetko v  po-
riadku. ,,Vedel som, že idem 
k overenej pani doktorke, čiže 
odhodlávanie nebolo z  mojej 
strany vôbec nebolo potrebné. 
Hneď, ako mi na kožnom od-
delení povedali, že to treba dať 
von, tak som to začal riešiť,“ 
dodal Adrián. Vzhľadom na 
svoju aktuálnu i budúcu ka-
riéru zvolil rýchle, efektívne 
a zodpovedné riešenie.

  (mmp)

Brankár FK Poprad „pod nôžom“

V Obchodnej akadémii Poprad sa 6. februára 2020 usku-
točnil 12. Kontraktačný deň cvičných fi riem, na ktorom sa 
zúčastnili cvičné fi rmy z týchto škôl: Obchodná akadémia 
Poprad, Obchodná akadémia Vranov nad Topľou, Obchod-
ná akadémia, Watsonova 61, Košice, SOŠ ekonomická, Spiš-
ská Nová Ves, SOŠ služieb Prešov, Stredná škola internátna, 
Nám. Š. Kluberta 1, Levoča.

Svojou účasťou podujatie podporili aj Ing. Peter Litavec, 
CSc., riaditeľ Regionálneho poradenského a informačného 
centra Poprad; Ing. Rudolf Šerý, riaditeľ Akadémie vzdelá-
vania Poprad; Ing. Ingrid Mitterpachová z Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny - EURES.

Zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava - 
Slovenské centrum cvičných fi riem sa na kontraktačnom dni 
zúčastnili Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová, 
ktoré udelili mimoriadnu cenu cvičnej fi rme.

V rámci kontraktačného dňa sa uskutočnili aj tieto súťaže:
    ▶ súťaž o najkrajší stánok,
    ▶ súťaž o najlepší manažérsky tím,
    ▶ súťaž o najzaujímavejší katalóg,
    ▶ súťaž o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu.
Cvičná fi rma MedMedu, s. r. o., Obchodná akadémia Po-

prad získala 1. miesto vo všetkých 4 kategóriách a cvičná fi r-
ma Vidiecky dom Nevädza, s. r. o., z OA Poprad, obsadila 2. 
miesto vo všetkých kategóriách.

Mimoriadnu cenu Slovenského centra cvičných fi riem 
Bratislava získala cvičná fi rma T2 TATRA TRIP, s. r. o., Ob-
chodná akadémia, Poprad.

12. Kontraktačný deň 
cvičných fi riem v OA Poprad

MABE – Peter Horniak sa narodil 8. 4. 1965 v Bojni-
ciach. V rokoch 1981 – 1985 vyštudoval Strednú priemy-
selnú školu – obor nábytkový dizajn. Absolvoval sukrom-
né štúdium umenia u Milana Pobieckého. Mabe vstúpil 
do výtvarného života s obdivom a úctou k človeku. Jeho 
diela vznikajú vďaka náročnému štúdiu výtvarných tech-
ník a maliarskych postupov a znovu objavovaním ľudské-
ho princípu. Každému novému dielu predchádza sen. Jeho 
obrazy visia v galériách, či súkromných zbierkach v Brati-
slave, v Prahe, vo Viedni,v Zurichu, v Moskve, v Belehrade, 
v Poľsku, v Macedónsku, na Novom Zélande a v Austrálii.
Vynikajúci fi guralista, nekompromisný hľadač, pútavo 
konfrontuje seba aj nás s odvrátenou , druhou stranou 
človeka. Divák intenzívne vníma ich chvíľami až bolestivú 
pravdivosť, úprimnosť a hĺbku. Dokonalo hladké povrchy 
olejomalieb vyvolávajú zvedavé otázky, Ako to autor robí?
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Aktuálne
z obce HÔRKA

V  pestrom programe vy-
stúpili učitelia, žiaci  aj bý-
valí žiaci školy. Akadémiu 
obrazom sprevádzala pani 
učiteľka Mgr. Andrea Ráko-
ciová prekrásnou prezentá-
ciou premietanou na scénu. 
Zaspievali talentované mla-
dé speváčky Lucia Pronerová 
a Barbora Dribňáková,  hrou 
na hudobných nástrojoch sa 
predstavili nádejné umelky-
ne  Natália Cimermanová a 
Lea Šomšáková. Zatancovali 
tanečníčky z tanečnej skupi-
ny Fearless Crew – Alexan-
dra Dolinajová a  Veronika 
Lazorová. O  dobrú náladu 
sa postarala kapela Brothers 
band, ktorú tvoria   tri gene-
rácie Meliorisovcov. Zaují-
mavosťou je, že všetci šiesti 
muzikanti sú bývalými alebo 
terajšími žiakmi školy. Žiaci 
2. triedy s triednou pani uči-
teľkou Mgr. Marianou Pše-
nekovou nám pripomenuli 
tradičné detské lúčne hry vo 
svojom folklórnom pásme. 
Dievčatá zo školského klubu 
detí si zacvičili spartakiádu, 
Poupata v  ich podaní roz-
tlieskali všetkých prítom-
ných. Spevácky zbor, zložený 
z tretiakov a  štvrtákov, pod 
vedením pani učiteľky Mgr. 

Základná škola v Hôrke oslávila 60. výročie vzniku
STÁLE MLADÁ

Slávnostná akadémia k 60.výročiu založenia Zák-
ladnej školy, Hôrka 50 sa konala 12. decembra 2019 
v  budove školy. Pozvaní hostia mali možnosť pre-
hliadnuť si na paneloch  históriu školy,  zaspomínať 
nad čiernobielymi fotografiami alebo prelistovať si 
staré kroniky. Každý z hostí dostal na pamiatku dar-
čekový balíček a bulletin – špeciálne číslo školské-
ho časopisu Hôrkačik - prácu pani vychovávateľky 
PaedDr. Jaroslavy Polčinovej.

Zuzany Lazorovej  zaspieval 
tri piesne: v  prvej sa zahra-
li na pionierov, druhá bola 
poctou všetkým učiteľom 
a vychovávateľom, ktorí kedy 
v  Hôrke pôsobili a  na záver 
v  ich podaní so sprievodom 
kapely Brothers band za-
znela hymna základnej ško-
ly:

V dedine Hôrka žijú Hôr-
čatá, sú to veselí chlapci, 
dievčatá.

Stretnú sa v  škole každé 
ráno, je tu svet učenia i  ra-
dovánok.

My sme tu jedna veľká 
rodina, cesta do sveta sa už 
začína.

Príroda, slnko, stromy vo-
lajú, tak poďme spolu, veď 
už čakajú.

Dôstojný priebeh oslavy 
a  krásu chvíle podčiarkli 
svojimi príhovormi vzácni 
hostia: pani starostka obce 
Hôrka Ing. Helena Mihalči-
nová, vedúca školského úra-
du vo Veľkom Slavkove Mgr. 
Alena Madzinová a  bývalá 
pani riaditeľka školy Mária 
Maillyová.

 Súčasná zastupujúca pa-
ni riaditeľka PaedDr. Danka 
Hašková sa vo svojom prí-
hovore podrobne venovala 
priblíženiu histórie školy od 
jej vzniku až dodnes:

26. augusta 1958 bol po-
ložený základný kameň na 
výstavbu novej školy po 23 
rokoch učenia sa v  nevyho-
vujúcich podmienkach. De-
jiny súčasnej školy začal pí-

sať novovymenovaný riaditeľ 
školy Richard Matuška 10. 
10. 1959. V prvom školskom 
roku bolo otvorených 6 tried 
s počtom žiakov 185. V škol-
skom roku 1974/75 preberá 
funkciu riaditeľky školy Má-
ria Maillyová a v nej zotrváva 
až do roku 1991. V školskom 
roku 1981/82 jej MŠ SSR 
udelilo titul Vzorná učiteľka 
za príkladné plnenie úloh. 
V  šk. r. 1979/80 v  dôsledku 
organizačnej zmeny bol zru-
šený 5. ročník. V roku 1989 
začala po prvýkrát v  histó-
rii školy prevádzku  školská 
jedáleň  a  školský klub detí, 
takže oslavujú 30. výročie 
zriadenia.  Od otvorenia 
ŠJ  vykonávali funkciu ve-
dúcich  panie Chalupková,  
Halahijová a  Pavlovčinová. 
V roku 2006 preberá funkciu 
vedúcej ŠJ a  zotrváva v  nej  
až do súčasnosti  Bc. Jana  
Lorincová. ŠKD začal čin-
nosť s  dvoma oddeleniami 
a počtom detí 62 pod vede-
ním vychovávateliek Renáty 
Mrozekovej a  Moniky Bon-
govej. Do funkcie riaditeľky 
školy v r. 1991 bola menova-
ná PaedDr. Danka Hašková. 
V r.2002 delimitáciou majet-
ku sa dostáva škola pod zria-
ďovateľskú pôsobnosť obce. 
Pod vedením vtedajšieho 
starostu obce Karola Irrgan-
ga dochádza k  plynofikácii 
školy, vybudovaniu kanalizá-
cie, rekonštrukcii sociálnych 
zariadení,  výmene strešnej 
krytiny, výmene plastových 
okien, prístavbe a rozšíreniu 
vestibulu školy, vybudovaniu 
práčovne a kancelárie vedú-
cej ŠJ, zriadeniu počítačovej 

učebne a postupnému dopĺ-
ňaniu didaktickej techniky, 
triedy sú vybavené novým 
zariadením  a  pomôckami 
podľa potrieb školy  v rámci 
finančných možností. V  šk. 
r. 2008/2009 začína škola 
vzdelávať žiakov podľa škol-
ského vzdelávacieho progra-
mu, čím sa začína meniť aj 
celkový profil školy, ktorý 
vychádza z  prírodných da-
ností obce a jej tradícií. Mot-
tom školy sa stáva: Učím sa 
hrou, pohybom, ekologicky 
konám a  myslím. Škola je 
vidieckou školou v  nádher-
nom prostredí v  blízkosti 
Primovských skál. Environ-
mentálna výchova sa stala 
súčasťou  nielen výchovno-
-vzdelávacieho procesu, ale 
aj mimoškolskej činnosti, 
v  krúžkoch pod vedením 
koordinátorky Mgr. Ma-
riany Pšenekovej.  Škola sa 
zapojila do projektu Zele-
ná škola a  získala certifikát. 
Pod vedením starostu Ing.
Vladimíra Bošku od ro-
ku 2010 sa  zveľaďujú ďalšie 
priestory školy -  realizuje sa 
výmena podlahovej krytiny 
v  triedach, výmena sklobe-
tónových tvárnic za okná, 
oplotenie školy, zriadenie 
ateliéru, zateplenie strechy, 
výmena zariadenia tried. 
V  roku 2018 dochádza k 
rekonštrukcii ŠJ a  školskej 
kuchyne, skladov na potra-
viny, kancelárie pre vedúcu 
ŠJ z dôvodu prístavby mater-
skej školy. Po nástupe novej 
starostky Ing. Heleny Mi-
halčinovej v  jarných mesia-
coch 2019 bolo vybudované  
detské  ihrisko na školskom 

dvore, zrekonštruovaná telo-
cvičňa, kompletne upravený 
školský pozemok v  zadnej 
časti. Je pripravený projekt 
na zateplenie budovy školy a 
prístavbu šatne, dochádza ku 
skvalitneniu signálu inter-
netového pripojenia a k zvý-
šeniu výkonnosti počítačov 
v učebni. V súčasnom obdo-
bí je škola zapojená do mno-
hých projektov a programov, 
spomeňme aspoň niektoré: 
Moderné vzdelávanie-digi-
tálne vzdelávanie pre vše-
obecno-vzdelávacie pred-
mety, Elektronizácia vzdelá-
vania systému regionálneho 
školstva (v ňom škola získala 
do každej triedy interaktívnu 
tabuľu spolu s  dataprojekto-
rom a počítačom). 

V  projekte Jedlá zmena 
sa žiaci zamerali na jedlo 
a  zníženie odpadu,  ako aj 
zvýšenie informovanosti 
o  potravinách. Projekt Zá-
ložka do knihy spája školy 
prináša družbu so školou zo 
Starej Červenej Vody v Čes-
kej republike. Zapojením sa 
do projektu Záchrana som 
ja získala škola defibrilátor, 
všetci žiaci i  zamestnanci 
školy absolvovali kurz prvej 
pomoci. 

Tradíciou je zapájanie sa 
do projektu Čítame s Osmi-
jankom, v programe Na túru 
s Naturou v súťaži Skutok pre 
mokraď vyhrala prieskumná 
skupina ZŠ Hôrka. V  mi-
moškolskej činnosti žiaci 
navštevujú rôzne krúžky 
(športový, Lúčik, Hôrčatá, 
Malí muzikanti),  na podpo-
ru talentov v škole pôsobí aj 
SZUŠ Rosnička-art  Spišský 
Štvrtok – výtvarný odbor a 
SZUŠ Fantázia Svit – hudob-
ný odbor. 

V súčasnosti je škola nepl-
noorganizovanou školou so 
4 triedami - ročníkmi 1. - 4. 
a  dvomi oddeleniami škol-
ského klubu detí. 

V  školskom roku 2019/20 
školu navštevuje 74 žiakov. 
Riaditeľkou školy je Mgr. Ja-
na Dávidová, t. č. na mater-
skej dovolenke.

Na záver jubilantke že-
láme do ďalších rokov veľa 
vynikajúcich učiteľov, úspeš-
ných žiakov,  tolerantných 
rodičov a podporujúcich 
zriaďovateľov.   

 Mgr. Zuzana Lazorová

Dňa 14. novembra 2019 sa na našej škole konala špeciálna 
udalosť. Pasovali sme medzi nás prvákov. Pasovanie do rádu 
PRVÁK je veľmi vážna vec. Naši najmenší školáci boli týmto 
prijatí medzi školákov.

Nič nebolo zadarmo. Prváci v pripravených úlohách mu-
seli ukázať svoju šikovnosť, vedomosti, ale aj to, či dokážu 
spolupracovať. Pred samotným pasovaním museli zložiť sľub 
a následne sa pristúpilo k slávnostnému pasovaniu. Školák 
- každý z pasovaných spravil odtlačok na slávnostný sľub, 
dostal dekrét a šerpu. Pasovačku sme ukončili spevom škol-
skej  hymny.

Pre prvákov sa tak otvorila dlhá cesta, no už teraz v nich 
vidíme iskru šikovnosti, sily, múdrosti a vytrvalosti, ktorá 
len tak nezhasne. Držíme im palce, nech robia radosť sebe, 
svojim rodičom a tiež svojej škole. 

Pasovačka prvákov

Odmenou za výborné vý-
sledky vo vzdelávaní dosiah-
nuté v  I. polroku  školského 
roka 2019/2020 bol pre našich 
žiakov KARNEVAL. Žiaci sa 
na karnevale predstavili v pl-
nej paráde. Karnevalovým 
maskám nechýbala kreativita 
ani originalita, pestrosť farieb 
a  využitie rôznych materiá-
lov pri ich zhotovovaní. Pri 
predstavovaní nám niektorí 
žiaci prezradili, že výroba 
ich masiek bola náročnejšia, 
pretože trvala aj niekoľko dní, 
preto sa chceme poďakovať aj 
rodičom za ich spoluprácu. 
Porota tak mala neľahkú úlo-
hu, vybrať tie najkrajšie a naj-
originálnejšie masky, ktoré si 
zaslúžili vecnú odmenu. 

Predstavovanie masiek a ich 
originality sa nezaobišlo bez 
dobrej zábavy a množstva 
súťaží. Roztancované nožič-
ky, vysmiate tváričky, veselá 
nálada odprevadili žiakov na 
polročné prázdniny.

Karneval
Po 39 rokoch sa v  obci Hôrka 

znovu rozozvučia hasičské zvony. 
Skupina nadšencov z radov starších 
aj mladších obyvateľov našej, ale aj 
iných obcí znovu oživila tradíciu 
ochrany našich obyvateľov pred 
požiarmi a  následkami mimoriad-
nych udalostí. 

Pod vedením predsedu DHZ 
Hôrka Petra Ignačáka, veliteľa DHZ 
Hôrka Petra Korenka a  tajomníka 
DHZ Hôrka Mgr. Petra Spišáka sa toto občianske združe-
nie bude snažiť rozvíjať odkaz hasičstva našich predkov. 
Ich zámerom a hlavným cieľom je zabezpečovať služby 
obyvateľom v oblasti prevencie pred požiarmi, odborno 
– technickej podpory a v neposlednej miere aj vo výchove 
a  vzdelávaní mladých hasičov a  nadšencov v  požiarnej, 
metodickej ako aj športovej oblasti. 

Nezostane len pri práci v prospech ochrany životov, 
zdravia a majetku občanov, ale plánujú lásku k  hasič-
stvu prezentovať aj cez kultúrno spoločenské aktivity. 
Základom je  chuť a ochota dobrovoľníkov niečo uro-
biť a tá im nechýba. V súčasnosti už majú 15 členov,  
o členstvo požiadali ďalší štyria záujemcovia. Zámerom 
hasičov z Hôrky je, aby sa stali Dobrovoľným hasičským 
zborom obce.

Hasiči sú opäť v našej obci
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Začiatok skautingu v Hôr-
ke má korene vo Vydrníku. 
Hôrka je obec, v ktorej no-
vostavby rastú ako huby po 
daždi. Do jednej novostavby 
sa prisťahovali aj Halčinovci, 
ktorých deti už skautovali vo 
Vydrníku. Boli účastníkmi 
táborov už od svojich 5 ro-
kov. Ich mamka Foxa dosta-
la nápad pokračovať v zapo-
čatej práci aj v Hôrke... 

6. januára 2010 sa v Kul-
túrnom dome v Hôrke ko-
nalo prvé stretnutie skautov 
z Popradu a okolia s deťmi 
a mládežou z Hôrky. Títo 
skauti dokázali zaujať nás, 
deti, a zapáliť naše srdiečka 
pre dobrú vec - akou skau-
ting je. Preto bol tento deň 
pre nás, Hôrkáčov, výcho-
dom slnka nad malou dru-
žinou, ktorá sa postup ne 
rozrástla na oddiel. Celý rok 
2010 sme sa stretávali u Hal-
činovcov, pretože sme ne-
mali skautskú klubovňu. Po-
žiadali sme preto o pomoc 
obecný úrad, a ten nám pri-
delil bývalú kulisáreň - ved-
ľa kultúrneho domu. Tento 
priestor bol síce v úbohom 
stave, ale s veľkou dávkou 
predstavivosti sme ho prija-
li. Vďaka našim rodičom sa 
skladište postupne zmenilo 
na útulnú klubovňu. Či už 
táto práca rodičov bola nami 
dostatočne odmenená po-
súďte sami... 

Dodnes sa v našej klu-
bovni udialo XY družino-
viek, prespávačiek a rôznych 

Našou snahou je dosiah-
nutie najvyššieho možného 
rozvoja osobnosti seniorov 
a  zdravotne znevýhodne-
ných, kontakt so spoločen-
ským prostredím, vyplnenie 
voľného času, vytvorenie 
podmienok pre  zamedzenie 
osamelosti a podpora rozvo-
ja sebestačnosti a  samostat-
nosti.

Denný stacionár poskytu-
je pomoc pri odkázanosti na 
pomoc inej osoby,  sociálne 
poradenstvo  klientom a ich 
rodinným príslušníkom, so-
ciálnu rehabilitáciu,  stravo-
vanie, zabezpečuje pracovnú 
terapiu, aktivizačné progra-
my, dohľad nad užívaním 
liekov, sprievod k lekárovi.

V  každom ročnom ob-
dobí máme rôzne aktivity. 
Napríklad program ku dňu 
Úcty k starším, posedenie 
pri vianočnom stromčeku, či 
náš obľúbený karneval. Ve-
nujeme sa ručným prácam 
ako vhodnej forme rozvoja 
pracovných zručností, napr. 
háčkovanie, pletenie, vyšíva-
nie, modelovanie, maľova-
nie, zhotovovanie obrázkov, 

pohľadníc, navliekanie korá-
liek a podobne. Klienti majú 
možnosť prispieť aj svojimi 
skúsenosťami a odovzdať ich 
ostatným. Chodievame pra-
videlne na prechádzky. Má-
vame posedenie pri kávičke 
a koláčiku. Spoločne si zacvi-
číme. Spoznávame aj klien-
tov zo stacionára Hranov-
nica, čím si klienti vytvárajú 
vzájomné priateľstvá. Majú 
možnosť sa venovať záujmo-
vým činnostiam, ktoré slúžia 
na obohatenie a  spestrenie 
ich života a zmysluplné vypl-
nenie voľného času, napr. hu-
dobno-pohybový program 
zameraný na nácvik správ-
neho dýchania, relaxácie. 
Program spojený s  čítaním 
kníh, rôzne vedomostné sú-
ťaže, počúvanie hudby a iné.

Týmto si vás dovoľujeme 
pozvať medzi nás. Práve u 
nás môžete vyplniť svoj voľ-
ný čas a  porozprávať sa pri 
káve, čaji v  spoločnosti svo-
jich rovesníkov a priateľov. 

V prípade záujmu nás mô-
žete kontaktovať na telefón-
nych číslach: 0527722928, 
0903882620

V dennom stacionári 
skvalitňujeme život seniorom
V  obci Hôrka má Spišská katolícka charita otvorený 

denný stacionár od roku 2016 v priestoroch zdravotného 
strediska. Poslaním stacionára je skvalitniť a zlepšiť život 
seniorom a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Kapacita je 12 klientov.

Seniori si počas dňa precvičujú jemnú motoriku, ale vyrá-
bajú aj krásne výrobky.

Rada by som zdieľala zá-
zračné momenty, ktoré som 
prežívala so svojimi žiakmi 
od októbra. Pochopiť ro-
zumom sa to nedá, vlastne 
to vôbec nie je podstatné. 
Všetko úžasne zapadá a ja 

Osmijankova literárna záhrada so starými rodičmi
Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty! je výzva k ná-

vratu k  detskej knihe. Celoslovenská čitateľská súťaž sa 
vyvíjala a dnes má podobu literárnej záhrady. Deti sú čita-
teľské semienka, ktoré treba posadiť do kútika s knihami, 
k malej knižničke, či do veľkej knižnice a starať sa o ne.

cítim, ako Osmijanko natr-
valo vstúpil nielen do môjho 
(najmä učiteľského) života. 

Bol október a my sme sa 
prihlásili do 16. ročníka či-
tateľskej súťaže. V zborovni, 
v mesačných úlohách, som 
čítala: urobiť pozdravy pre 
starých rodičov - mesiac úc-
ty k starším. 

V utorok mávame hodi-
nu tvorivého písania. Začala 
som rozprávať o mojej sta-
rej mame. Žiaci sa pridali a 
hovorili o svojich zážitkoch. 
Tak vznikla myšlienka napí-
sať texty - vyznania dedkom 
a babkám. 

Po napísaní prvých kon-
spektov prišla spontánne 
ďalšia myšlienka: Čo keby 
sme starých rodičov pozva-
li do triedy, aby videli, kde 

sa ich vnuci a vnučky učia. 
Deti boli nadšené a chceli 
to uskutočniť takmer hneď. 
Nuž ich nadšením som sa 
dala strhnúť aj ja.

Po jesenných prázdninách 
som mala konzultačné rodi-
čovské združenie a hovorila 
som s rodičmi. Boli prekva-
pení a súhlasili s tým, že uro-
bia doma „prieskum“.

Medzitým texty boli prepí-
sané do zošitov. Naučili sme 
sa pieseň o jeseni - Listové 
tajomstvo, nacvičovali sme 
program k oslavám založe-
nia školy. Nič špeciálne sme 
nepripravovali.  Deti nakres-
lili pozvánky na stretnutie. 
Odovzdali ich svojim starým 
rodičom a nevedeli sa dočkať 
28.novembra 2019. 

Pár dní pred týmto dá-
tumom došiel balíček od 
Osmijanka. 

Aké prekvapenie som zaži-
la, keď som sa začítala do 1. 
kapsičky Rodinných semie-
nok a prvého semienka: Na-

píšte nám, ktorú knihu z det-
stva si pamätá dedko, babka, 
mama a otec, ...

...neuveriteľné, ako stret-
nutie Sme aj vnuci a vnučky. 

Prišlo 43 dedkov a babiek... 
21 detí pred rokom nepozna-
lo všetky písmená, a v ten deň 
všetky čítali svoje vyznania... 
slzy dojatia i hrdosti. Keď 
spievali Červené jabĺčko, A 
dze idzeš Helenko, pridali sa 
všetci dospelí. Bolo to nád-
herné...

Po speve a tancovaní som 
vzala do ruky tlačou voňa-
júcu Osmijankovu literárnu 
záhradu a čítala... To sa jed-
noducho nedá naplánovať, to 
je plynúci život... a napojenie 
hádam na celý vesmír. 

O tomto stretnutí by sa da-
lo  písať ešte dlho... 

Pri spomienke na nesku-
točnú energiu, ktorú bolo 
cítiť v našej triede, prežívam 
radosť aj teraz.

Mariana Pšeneková, 
triedna učiteľka II. triedy

Každý Hôrkáč všetko zdolá, keď sa všetci v jedno spoja!

iných akcií. Od našich pr-
vých družinoviek s Foxou 
ubehol už nie jeden rôčik. 
Niektorí z nás od počiatku 
skautingu v Hôrke vytrvali 
dodnes, iní zasa len krátko. 
Z nás vytrvalých, sa stali 
radcovia už vlastných dru-
žín: Družinu BLCHY má 
pod palcom Ukradnutá. Sú 
to múdre a zábavné dievča-
tá a skautingu sa venujú už 
zopár rokov. Sú to Anička a 
Zuzka, Kika C., Kika D., Saš-
ka C. a Saška D. Spolu vytvá-
rajú silnú partiu od počiatku 
skautingu v Hôrke. Naše 
malé včielky Družinu JAŠ-
TERICE vedú Bodky. Naši-
mi aktívnymi jašteričkami 
sú: Lucka a Veronika, Klárka 
a Betka, Kristínka, Nelka a 
Heňa. Táto družina je plná 
živých a hravých dievčat. 
A na záver Družina VLCI, 
ktorej velí náš práve zvolený 
oddielový vodca Janči, ro-
dák z Popradu zo 78. zboru 
Tatranských orlov v Popra-
de. Jeho družina je plná sú-
ťaživých a bojovných vĺčat 
a skautov! Členmi tejto brat-
skej, silnej a svornej skupi-
ny sú: Riško, Robko, David, 
Sára, Petra, Katka, Damian, 
Juraj, Janko, Šimon, Samuel, 
Dominik, Matúš, Tomáš. 

Každoročne organizujeme 
rôzne akcie oddielové, zbo-
rové či v spolupráci s obcou. 
Na jeseň sa stretávame na 
našej tradičnej Šarkaniáde, 
alebo na Pizza Párty. Počas 
vianočných sviatkov priná-

šame Betlehemské svetlo do 
našej obce, a takisto sa zú-
častňujeme pri jeho vynese-
ní na Hebienok a Lomnický 
štít. Zima sa nesie v duchu 
Lucie, Mikulášskeho fl orba-
lového turnaja, či Obecnej 
zabíjačky, alebo Skautských 
vianoc. Pripravujeme tiež 
pre deti stále nové a nové 
aktivity, kde si môžu vyskú-
šať potápanie, lezenie, alebo 
raft ing na Dunajci. Pravi-
delne pomáhame Podtat-
ranskej skautskej oblasti pri 
čistení Slovenského raja, ako 
aj na akcii Svätý Juraj, ktorý 
je patrónom nás, skautov. 
V obci pomáhame pri jar-
nom upratovaní cintorínov. 
V lete sa poberáme do lesa 
na úžasné tábory a na Deň 
obce organizujeme Skaut-
ské mestečko. Máme pra-
videlné stretnutia - takzva-
né družinovky, na ktorých 

sa deti učia skautskú prax 
a zručnosti, ktoré využijú 
v prírode. Spoznávajú prí-
rodu a nových kamarátov. 
Spolu ako oddiel sme si toho 
už dosť preskákali. Každým 
rokom naberáme nové zá-
žitky a priateľstvá a riadime 
sa naším oddielovým pokri-
kom: „Každý Hôrkáč všetko 
zdolá, keď sa všetci v jedno 
spoja!“ Dúfame, že spolu 
vydržíme ešte veľmi dlho, 
aby sme posolstvo skautingu 
roznášali aj naďalej.

Ak máte záujem pridať sa 
k nám, starší alebo mlad-
ší, neváhajte nás kedykoľ-
vek kontaktovať: Oddielový 
vodca: Ján Jakubec - 0911 
773 838; (horkaci.skauting@
gmail.com)m, zástupkyňa 
oddielového vodcu: Kata-
rína Žoldáková - 0950 276 
771.  Katarína Žoldáková 
 (Ukradnutá)

Aktuálne z obce Hôrka

Športové hry skautov. Súčasťou družinového výletu je aj obľúbená opekačka.

J. Jakubec, odd. vodca so zástupkyňou K. Žoldákovou.
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Poľovnícke združenie (PZ) 
Vikartovce má v súčasností 21 
členov a 3 čakateľov na člen-
stvo, ktorí sa vhodne vekovo 
dopĺňajú, od najmladších až 
po tých najstarších, ktorí tým 
mladším odovzdávajú cenné 
skúsenosti. Všetci členovia sa 
aktívne zapájajú do prác, kto-
ré súvisia so starostlivosťou o 
zver, či už je to príprava krmi-
va na zimné obdobie, výstav-
ba kŕmnych zariadení, solísk, 
ale aj poľovníckych posedov 
a chodníkov.

V roku 2019 sa nám po 
takmer tridsiatich rokoch 
činnosti podarilo majet-
koprávne vysporiadať našu 
chatu a  bola osadená popis-
ným číslom. Taktiež sa nám 
podarilo chatu aj elektrifi -
kovať obnoviteľnými zdroj-
mi energie, a  to pomocou 
solárnych článkov. Chata je 
samozrejme napojená na sig-
nalizačné zariadenie, aby bo-
la chránená pred neželanými 
návštevníkmi. 

Naši členovia sa aktívne 
zapájajú do verejno-kultúr-
nych podujatí v našej ob-

Poľovníci sebe i občanom

ci, kde sa podieľajú na ich 
príprave  a aj sa zúčastňujú 
sprievodných podujatí. Tak-
tiež sa pravidelne zúčast-
ňujú na akciách organizo-
vaných Slovenským poľov-
níckym zväzom, a to hlavne 
na dňoch svätého Huberta 
v Poprade.  

Každoročne v júni, ktorý 
je mesiacom poľovníctva, 
máme slávnostnú schôd-
zu na našej chate, ktorá je 
príležitosťou pre stretnutie 
rodinných príslušníkov a zá-
roveň akciou pre deti našich 
členov, kde si môžu zmerať 

svoje sily v rôznych súťaž-
no-zábavných disciplínach.  
V júni tiež pripravujeme 
obecnú vývesku venovanú 
propagácii poľovníctva. PZ 
Vikartovce pravidelne mys-
lí na životné jubileá svojich 
členov, ktorým v časopi-
se Poľovníctvo a rybárstvo 
v spoločenskej rubrike uver-
ňuje blahoželania.

Do budúcna sa budeme 
snažiť zveľaďovať náš revír, 
aby sme každému návštev-
níkovi, ktorý ho niekedy 
navštívi, či už v rámci pre-
chádzky, zberu lesných plo-
dov alebo turistiky ponúkli 
len pozitívne zážitky a dojmy 
nielen z našej krásnej príro-
dy, ale aj z našej, veríme, že 
pozitívnej činnosti, ktorá slú-
ži nielen pre samotných čle-
nov PZ, ale je prospešná celej 
spoločnosti. Prekrásny pobyt 
v našej prírode všetkým prajú 
členovia PZ Vikartovce. 

 Poľovnícke združenie 
 Vikartovce

Tohtoročný príbeh aka-
démie sa niesol v  duchu 
prežívania adventu, kedy  
v  rodine  zažijú deti trápe-
nie z choroby svojej mamky. 
Počas  príprav na Vianoce si 
deti uvedomujú, že najdôle-
žitejšie na svete je zdravie, 
ktoré sa nedá nahradiť ani 
tým najdrahším darčekom.  
Hlavnú myšlienku príbe-
hu žiaci prvého stupňa ZŠ 

Vianočná akadémia
V  našej obci, Vikartovce, sa tradične na Prvý sviatok 

vianočný stretávajú Vikartovčania na charitatívnom 
podujatí – Vianočnej akadémii, ktorú si pripravili žiaci 
ZŠ s MŠ Vikartovce pod vedením svojich učiteliek a pána 
farára. 

umocnili svojimi vystúpe-
niami, kde  sa predviedli ako 
výborní herci, tanečníci a za-
bávači, za čo im publikum 
ďakovalo dlhým potleskom. 
Na záver vystúpenia naši 
najmladší škôlkari vystúpili 
s  netradičnými a vtipnými 
vinšami, kedy ani jedna tvár 
neostala bez úsmevu. Táto 
dobročinná akcia mala veľ-
ký úspech a  štedrý fi nančný 

výťažok  poputuje  na detskú 
onkológiu. Všetkým patrí 
veľké ĎAKUJEM! 

 Mgr. Monika Sitiariková

✓ Výstavba sociálneho 
zázemia športového areá-
lu v  celkovej sume cca 
220 000 €.

✓ Úprava plochy verejné-
ho priestranstva na dolnom 
konci obce (bývalá zastávka 
ČSAD) pre účely trhoviska 
v sume cca 35 000 - 40 000 €.

✓ Rekonštrukcia dolnej 
budovy základnej školy, kto-
rá bude fi nancovaná z  eu-
rópskych fondov so spolu-
účasťou obce a  bude slúžiť 
ako mladšia trieda materskej 
školy v sume 250 000 €.

Investície v našej obci
 v roku 2020

Obec Vikartovce bude aj v roku 2020 pokračovať v úlo-
hách vyplývajúcich z volebného programu na roky 2018-
2022. V tomto roku sa zameriame na tieto investičné zá-
mery, ktoré tvoria najväčšie stavebné celky a sú aj fi nanč-
né najnáročnejšie:

✓ Vybudovanie inžinier-
skych sietí pre IBV na bý-
valom futbalovom ihrisku.
Momentálne prebieha výber 
dodávateľov, takže presnú 
hodnotu diela ešte nemôže-
me určiť.

Obec chce zároveň po-
kračovať v  menších inves-
tičných akciách  ako sú:

➢ úprava ciest
➢ budovanie chodníka na 

hornom konci obce.
    

Naše lesy sú neustále na-
pádané prírodnými kala-
mitami v  dôsledku klima-
tických zmien a  dobrému 
vývoju bráni aj častá zmena 
legislatívy. Aj napriek týmto 
ťažkým časom sa snažíme 
pokračovať v  rozvoji nášho 
spoločenstva budovaním  
a  zveľaďovaním spoločného 
majetku. V  minulom roku 
sme spustili výrobu a predaj 
stavebného reziva. Sme radi, 
že kvalita spracovania zau-
jala aj širšie okolie a  vďaka 
tomu si  naše služby  našli aj 
stálych odberateľov.  V roku 
2019 sa nám tiež podarilo 

Pokračujeme v rozvoji Vikartoviec

obnoviť objekt na Voloch, 
ktorý v  minulosti slúžil ako 
sezónne obydlie pre pastie-
rov, ktorí v tejto oblasti pásli 
voly. Veríme, že v  blízkej 
budúcnosti sa nám podarí 
zatraktívniť aj okolie a prina-
vrátime tomuto miestu život 
prostredníctvom rozvoja ag-
roturizmu. 

Popri rozvoji spoločenstva 
pokračujeme aj v  sociál-
nej angažovanosti. Uvedo-
mujeme si, že urbár aj ke-
dysi plnil dôležitú sociálnu 
funkciu v  obci, a  preto sa 
v  tomto smere snažíme po-
kračovať. Počas uplynulého 

roka sme fi nančne podpo-
rili dobrovoľné organizácie 
v obci, školskú akciu „Deň 
rodiny“, boli sme spoluor-
ganizátorom Dní obce Vi-
kartovce a prispeli sme aj na 
opravu zvonov v  rím.-kat. 
kostole sv. Martina vo Vi-
kartovciach. Začiatkom  toh-
to roka sa nám podarilo už 
po tretíkrát otvoriť klzisko, 
o ktoré sa vo svojom voľnom 
čase starajú naši zamestnan-
ci, za čo im touto cestou ďa-
kujeme. Klzisko sa naplno 
využíva najmä počas hodín 
telesnej výchovy našej zák-
ladnej školy, ale aj pre voľ-

nočasové aktivity detí a  ich 
rodičov. 
 Ing. Dominika Bukovinová

Vikartovsky občasník
časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce

Vikartovský občasník
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  Ing. Vladimír Šavel, 
 starosta obce
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Uplynulý rok bol pre Fol-
klórnu skupinu Vikartovčan 
dôležitým z viacerých pohľa-
dov. Okrem niekoľkých vy-
stúpení v  susedných obciach 
sa členovia zapojili do viace-
rých projektov. Hneď v úvode 
roka bol zorganizovaný ples, 
na ktorý boli pozvaní nielen 
členovia skupiny, ale aj ich 
partneri a sponzori. 

Počas Veľkonočných sviat-
kov si malá hŕstka členov 
FSk Vikartovčan pripravila 
divadelné predstavenie s  ná-
zvom Hora volá, ktorého 
autorom je Miloš Gontko.  
Jedným z najdôležitejších po-
činov bolo v  minulom roku 

v  máji označenie, rozobratie 
a  uskladnenie jednej z  po-
sledných dreveníc v  obci, 
o  ktoré sa postarala mužská 
zložka skupiny. O mesiac ne-
skôr (8. - 9. jún) sa nám poda-
rilo úspešne nahrať videoklip 
do známej televíznej relácie 
KAPURA, ktorý bol vysiela-
ný pravidelne počas celého 
leta. 

V auguste sme boli jedným 
z  hlavných organizátorov 
dvojdňového podujatia Dni 
obce Vikartovce, ktoré vďaka  
svojmu bohatému programu 
a  skvelému počasiu pritiahlo 
množstvo návštevníkov. 

Čím bližšie bol koniec ro-

ka, tým viac sme sa venovali 
príprave nového programu, 
s  ktorým sme pred divákmi 
vystúpili na Štefana (26. de-
cember). 

V  uplynulom roku nám 
hlavne počas vystúpení po-
mohlo niekoľko cezpoľných 
muzikantov, ktorým by sme 
sa chceli aj týmto spôsobom 
veľmi pekne poďakovať. Na-
še poďakovanie patrí taktiež 
aj ľuďom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom v  minulom roku 
pomohli pri všetkých aktivi-
tách FSk Vikartovčan a  tiež 
všetkým našim priaznivcom. 
ĎAKUJEME!  

 Mgr. Veronika Lavková

Rok nám prešiel ako voda...

Svoju činnosť, pôsobe-
nie, aktivitu, výsledky muž-
stiev sme zhodnotili na 
výročnej členskej schôdzi 
OFK v novembri 2019. Tiež 
sme ocenili najlepších hrá-
čov z  každého mužstva: 
U11 – Jozef Lavko, U15 – 
Marko Šefc, U19 – Filip 
Kubus, dospelí – Vlastimil 
Skokan. Najlepším strelcom 
6. ligy PFZ v súťažnom roč-
níku 2018/2019 sa stal Jakub 
Diabelko.

Aké je teda stručné hod-
notenie výsledkov jednotli-
vých kategórií?

U11 – prípravka si dl-
hodobo počína úspešne. 
V  minulom súťažnom roč-
níku hrala svoju skupinu 
a túto sezónu je po jeseni na 
1. mieste. Trénerom je Ing. 
Vladimír Šavel st.

U15 – po rokoch, keď sa 
umiestňovali v  strede tabuľ-
ky, sa herný prejav zlepšil, 
ustálil a  výsledkom je tiež 
1. miesto v  3. lige starších 
žiakov po jesennej časti.

U19 – mužstvo starších 
dorastencov sa etablova-
lo vo  4. lige VsFZ, skupine 
Podtatranskej, minulú sezó-
nu skončilo na 5. mieste. Po 
jeseni im patrí 8. miesto. Veľ-
kým pozitívom je, že vo všet-
kých mládežníckych súťa-
žiach, ale aj kategórii dospe-
lých hrajú naši odchovanci. 

Po dokončení ihriska 
výstavba šatní a tribún

OFK Vikartovce mal v  roku 2019 v  okresných a  kraj-
ských súťažiach 4 mužstvá  - okresnú súťaž (PFZ) hralo 
mužstvo prípravky U11, starší žiaci U15 a jarnú časť muž-
stvo dospelých. Víťazstvom v 6. lige PFZ mužstvo dospe-
lých postúpilo do 5. ligy VsFZ. V krajskej súťaži pôsobia 
aj naši starší dorastenci U19. 

Dospelí – mužstvo do-
spelých v sezóne 2018/2019 
„bojovalo na dvoch fron-
toch“ – prvým bola pravidel-
ná súťaž, v ktorej nakoniec 
dominovali a  vybojovali po 
dlhých 27 rokoch postup 
do krajskej 5. ligy skupi-
ny Podtatranskej, druhým 
bol postup do fi nále pohá-
ra PFZ, tzv. double sa nám 
vybojovať nepodarilo. Vo 
fi nále pohára sme na strely 
zo značky pokutového kopu 
podľahli mužstvu Spišského 
Štvrtka. 

Ako víťaz okresnej súťaže 
sme hrali v 1. ročníku Prezi-
dentského pohára (o pohár 
Prezidenta SFZ). V  prvom 
kole sme postúpili cez Par-

tizán Ľubeľu (okres LM), 
v druhom kole sme sa stretli 
s  MFK Gelnica, keď po re-
míze 1 : 1 na pokutové kopy 
postúpil súper.

Jesenné pôsobenie vo vyš-
šej súťaži nám príliš nevyšlo. 
Zatiaľ sme na 14. mieste so 
šiestimi bodmi. Škoda viace-
rých domácich tesných pre-
hier, bodov mohlo byť viac 
a umiestnenie vyššie.

Veríme však, že tvrdšou 
zimnou prípravou, posil-
nením kádra, zlepšeným 
a disciplinovaným výkonom 
všetkých na ihrisku, ale aj 
mimo neho, sa nám podarí 
udržať 5. ligu.

Postupne sa vytvárajú aj 
lepšie materiálno-technické 
podmienky nielen pre hrá-
čov, ale aj pre divákov. Po vy-
budovaní ihriska sme začali 
s  výstavbou šatní a  tribún, 
ktoré by mali slúžiť už od 
novej sezóny. 

 Ing. Ján Bukovina

Prvenstvo najvyhľadáva-
nejších pamiatok v  Prešov-
skom kraji patrí štandardne 
Ľubovnianskemu múzeu. 
Hrad a expozíciu ľudovej ar-
chitektúry si v minulom ro-
ku prišlo pozrieť rekordných 
214-tisíc návštevníkov, čo 
je o  vyše devätnásťtisíc ľudí 
viac ako rok predtým. Hrad, 
ktorý prešiel za posledné 
desaťročie obnovou rene-
sančného i gotického paláca 
a  momentálne fi nišuje s  re-
konštrukciou barokového 
kaštieľa Ľubomirských, zau-
jal návštevníkov atraktívny-
mi expozíciami i  podujatia-
mi. Najvyhľadávanejšou bo-
la výstava venovaná ženám 
-  La femme fatale hradu 
Ľubovňa a  úplným vrcho-
lom sezóny unikátna výstava 
pokladov a relikviárov uhor-
skej princeznej, krakovskej 
a  sandomierskej kňažnej sv. 
Kunigundy z 13. storočia. 

Rekonštrukčné práce pre-

Záujem o múzeá a galérie v Prešovskom kraji rastie
Návštevnosť múzeí a galérií v pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja významne vzrástla. Hrady, skanze-
ny, expozície a výstavy prilákali vlani vyše 545-tisíc náv-
števníkov, čo je o  takmer 57-tisíc viac ako v  roku 2018. 
Pod priaznivú bilanciu sa podpísali atraktívne podujatia 
i prebiehajúca obnova kultúrnych pamiatok. 

biehajú aj v objektoch Múzea 
v  Kežmarku. Jeho bránami 
v  roku 2018 prešlo viac ako 
63-tisíc návštevníkov, vlani 
to bolo niečo cez 59-tisíc. Je-
diný mestský hrad na Spiši, 
ktorého po obnove meštian-
skeho domu čaká reinšta-
lácia expozícií,  si stabilne 
udržiava druhú priečku 
medzi najnavštevovanejší-
mi kultúrnymi pamiatkami 
v kraji. 

Obdobne stabilný záu-
jem verejnosti zaznamenalo 
Krajské múzeum v  Prešo-
ve so svojimi pobočkami 
v Hanušovciach nad Topľou 
a  Stropkove. Celková náv-
števnosť tzv. Tripolitany sa 
posledné dva roky udržiava 
na hodnote 58-tisíc platia-
cich návštevníkov. Mierny 
nárast evidovalo Šarišské 
múzeum v  Bardejove, kto-
rého umelecko-historické 
a  prírodné zbierky videlo 
viac ako 53 000 ľudí. 

Mimoriadne priaznivú 
bilanciu – nárast o  takmer 
pätnásťtisíc návštevníkov, 
má na konte Múzeum mo-
derného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach. 
Expozície približujúce život 
a  dielo kráľa pop artu, ale 
aj worshopy a  prednášky si 
vlani zažilo viac ako 45-ti-
síc návštevníkov. Unikátne 
múzeum, ktorého čaká kom-
plexná prestavba, sa vlani 
úspešne prezentovalo v  Le-
voči, Prešove a  Bardejove 
putovnou výstavou „Warhol 
Tour“ a dokonca i v Maďar-
sku. 

Verejnosť oslovili aj ak-
tivity Vihorlatského múzea 
v Humennom, kde prebieha 
kontinuálna obnova rene-
sančného kaštieľa.  Za mi-
nulý rok tu evidovali takmer 
44-tisíc návštevníkov, čo je 
takmer o  tisícku viac ako 
predvlani. Rebríček návštev-
nosti kultúrnych pamiatok 
v kraji uzatvára Podtatranské 
múzeum v Poprade, ktorého 
expozície si pozrelo približ-
ne 10 600 návštevníkov. 

V  číslach návštevnosti 
výrazne poskočili aj obe ga-
lérie v  kraji. Kým Tatranská 

galéria v  Poprade v  roku 
2018 evidovala zhruba 18 
000 návštevníkov, vlani to 
bolo viac ako 35-tisíc. Pod 
citeľný nárast sa evidentne 
podpísala celosvetovo zná-
ma výstava venovaná jed-
nému z  najvýznamnejších 
archeologických objavov 20. 
storočia, ôsmeho divu sveta 
– Terakotovej armády, kto-
rú len počas leta videlo viac 
ako dvadsaťtisíc hostí. 

Milovníci umenia aj na-
priek pretrvávajúcim obme-
dzeniam a rekonštrukčným 
prácam ocenili i výstavné 
počiny Šarišskej galérie 
v Prešove, ktorá zaujala naj-
mä putovnou výstavou o A. 
Warholovi „Ja pochádzam 
odnikiaľ“. Návštevnosť tejto 
inštitúcie stúpla na takmer 
27-tisíc, čo je oproti roku 
2018 o deväťtisíc návštevní-
kov viac. 

V  pôsobnosti Prešovské-
ho samosprávneho kraja 
je 27 kultúrnych zariade-
ní. Okrem siedmich múzeí 
a dvoch galérií je to 8 kniž-
níc, 5 osvetových stredísk, 
dve divadlá, dve hvezdárne 
a planetáriá a jeden umelec-
ký súbor. Krajská samosprá-

va v  tohtoročnom rozpočte 
na ich fungovanie prerozde-
lila takmer 13 miliónov eur. 

Osobitnou kapitolou sú 
investície do viacerých his-
torických pamiatok. Vlani 
bola najvýznamnejšou ob-
nova Paláca Ľubomirských 
na hrade Ľubovňa, rekon-
štrukcie meštianskych do-
mov na Radničnom námestí 
v  Bardejove a  Hlavnom ná-
mestí v  Kežmarku i  pokra-
čovanie rekonštrukčných 
prác v renesančnom kaštieli 

v  Humennom či Šarišskej 
galérii v  Prešove. Prešovský 
samosprávny kraj na tento 
účel vlani vynaložil viac ako 
2,1 milióna eur. V tomto ro-
ku chce krajská samosprá-
va v obnove múzeí a galérií 
pokračovať, naplánované sú 
viaceré investičné akcie na-
teraz za takmer 2,3 milióna 
eur.  Najviac fi nancií popu-
tuje do múzeí v Humennom, 
Prešove a v Poprade. 

 Daša Jeleňová, 
 hovorkyňa PSK

Ľubovniansky hrad.  Snímka: Mesto St. Ľubovňa

Na príprave občasníka sa podieľala komisia pri OcZ v zložení: 
PhDr. Martin Šefc, Mgr. Matej Kurilla, Mgr. Monika Sitiariková a Milan Šebest
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Škola prešla mnohými 
zmenami, a  to organizačný-
mi aj technickými. V  sep-
tembri 2002 získala škola 
právnu subjektivitu, jej zria-
ďovateľom je Obec Švábovce. 
V januári 2005 došlo k orga-
nizačnému spojeniu základ-
nej školy s  materskými ško-
lami v obci a vznikla Základ-
ná škola s materskou školou.

V  roku 2002 bola škola 
medzi prvými v okrese, kto-

Základná škola s materskou školou vo Švábovciach
- moderná škola s bohatou históriou

Nová budova školy bola odovzdaná do užívania 1. septembra 1957 a od tohto dátumu 
začala písať  históriu plne organizovaná škola vo Švábovciach. 

Jej bránami prešli tisícky žiakov  niekoľkých  generácií. V roku 2017 pri príležitosti 
60. výročia existencie sa na jej pôde stretli bývalí aj súčasní učitelia a zamestnanci, bý-
valí žiaci a pozvaní hostia, aby si zaspomínali na roky prežité v tejto škole a porovnali 
minulosť s prítomnosťou...

ré boli úspešné v projekte In-
fovek, vďaka ktorému získala 
počítače a  ďalšie vybavenie 
počítačovej učebne. V  roku 
2005 bola pripojená na in-
ternet.

Napriek tomu, že každé 
vedenie školy dbalo na dob-
rú kondíciu školy a primera-
né vybavenie učebnými po-
môckami, zub času postupne 
nahlodával priestory školy, 
areál aj samotnú budovu. 
Vďaka tomu, že predstavite-
ľom obce na čele so staros-
tom vždy záležalo na škole, 
darilo sa postupne realizovať 
opravy stredného aj väčšieho 
rozsahu. Vymenila sa strecha 
budovy školy (2006), vyme-
nila sa strecha a okná na te-
locvični (2007), vybudoval 
sa športový areál pri škole 

(2008). Najväčšou investíciou 
v celej histórii školy bola veľ-
ká rekonštrukcia, ku ktorej 
došlo po schválení projektu, 
ktorý bol spolufinancovaný 
z  Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja. V rámci tej-
to rekonštrukcie (2009-10) sa 
vymenili všetky okná a  dve-
re, všetky vykurovacie telesá 
a rozvody, zrekonštruovala sa 
kuchyňa a zariadila sa novou 
technikou, rozsiahlymi sta-

vebnými úpravami sa vytvo-
rili nové priestory pre triedy 
materskej školy, bola zateple-
ná celá budova. 

Aj keď materská škola bo-
la organizačne spojená so 
základnou školou už v  roku 
2005, do budovy základnej 
školy sa 2 triedy MŠ presťa-
hovali až v jeseni 2010. 

V roku 2012 sa zmoderni-
zovali priestory školskej je-
dálne, v roku 2015 boli v ply-
novej kotolni zastarané kotly 
nahradené novými kon- 
denzačnými kotlami a v roku 
2017 prešli rekonštrukciou 
sociálne zariadenia v  telo-
cvični aj palubovka telo-
cvične. Spoločné šatne boli 
nahradené uzamykateľnými 
šatňovými skrinkami pre 
každého žiaka

V  súčasnosti je švábov-
ská škola modernou školou, 
ktorá svojím priestorovým, 
technickým vybavením, per-
sonálnym zabezpečením 
a  modernými formami vy-
učovania poskytuje tie naj-
lepšie podmienky na vzde-
lávanie žiakom zo Šváboviec, 
Hôrky a Hozelca.

Triedy sú vybavené bez-
prašnou tabuľou, projekto-
rom, ozvučením a  mnohé 
triedy aj notebookom s in-
teraktívnou tabuľou. Pomo-
cou interaktívnej tabule sa 
vzdelávajú aj deti v materskej 
škole a žiaci v školskom klu-
be detí.    

Školský vzdelávací pro- 
gram (ŠkVP) kopíruje štátny 
vzdelávací program, v 3. a 4. 
ročníku je zavedený predmet 
Dopravná výchova. Cudzím 
jazykom je podľa  ŠkVP  
anglický jazyk, učí sa od 3. 
ročníka. Je to jediný cudzí 
jazyk, ale oproti štátnemu 
vzdelávaciemu programu 
má zvýšenú týždennú do-
táciu o  jednu hodinu. Škola 
tak uprednostňuje vyučova-
nie jedného cudzieho jazyka 
s vyšším počtom hodín pred 
dvoma jazykmi s  nízkym 
počtom hodín.

Škola podporuje talen-
tovaných žiakov zapájaním 
do rôznych vedomostných., 
umeleckých a  športových 
súťaží, na ktorých dosahujú 
žiaci veľmi dobré výsledky 
v porovnaní so žiakmi  škôl 
popradského okresu. Pri vy-
učovaní využívajú učitelia 
rôzne vzdelávacie interneto-
vé portály – Kozmix. Plané-
ta vedomostí, Fenomenálny 
sveta, ALF, Zborovňa... Vy-
učovanie sa tak stáva efek-
tívnejšie a  zaujímavejšie pre 
žiakov. 

Na evidenciu vyučovania, 
dochádzky a  prospechu žia-
kov využíva škola elektronic-
kú triednu knihu a  elektro-
nickú žiacku knižku. Vďaka 
tomu má rodič prostredníc-
tvom svojho mobilu aktuál-
ne informácie o  výsledkoch 
svojho dieťaťa v  škole, vie si 
skontrolovať jeho známky, 
dochádzku a  zjednodušu-
je mu to aj komunikáciu so 
školou či triednym učiteľom.

Škola umožňuje žiakom 1. 
stupňa absolvovať plavecký 
výcvik, školu v  prírode, do-
pravné ihrisko, na 2. stupni 
zase lyžiarsky výcvik. Okrem 
toho pripravuje žiakom rôz-
ne aktivity – exkurzie, bese-
dy, školské výlety, výchovné 

koncerty, divadelné predsta-
venia, organizuje karneval, 
športový deň, imatrikuláciu 
prvákov, letný tábor. Tra-
dičnou športovou akciou je 
Beh olympijského dňa, ktorý 
škola organizuje v spolupráci 
s  Olympijským klubom Vy-
soké Tatry. Žiaci sa na ňom 
stretávajú s  bývalými aj so 
súčasnými slovenskými re-
prezentantmi v bežeckom ly-
žovaní, sánkovaní, ľadovom 
hokeji  – účastníkmi ZOH.

Žiaci a deti školy sa každo-
ročne predstavujú verejnosti 
v obecnom klube s bohatým 
vianočným programom.  

V rámci mimoškolskej čin-
nosti ponúka škola žiakom 
cca 20 záujmových útvarov 
rôzneho zamerania – vzde-
lávacie, športové, umelecké, 
turistické. V  rámci jedného 
z  krúžkov žiaci pripravujú 
a  vydávajú školský časopis 
s  názvom ŠVAŠKO (ná-
zov vznikol skrátením slov 
švábovský školák). Okrem 
toho škola spolupracuje so 
Súkromnou ZUŠ Rosnička, 
ktorá ponúka žiakom školy 
navštevovať na pôde školy 
výtvarný, hudobný a tanečný 
odbor.

Každoročne škola otvára 
svoje brány rodičom a  širo-
kej verejnosti na Dni otvore-
ných dverí, ktorý organizuje 
v  mesiaci marec. Na konci 
každého školského roka sú 
vyhodnotení najlepší žia-
ci školy, ktorí sú zverejnení  
v galérii najlepších vo vesti-
bule školy. 

Škola spolupracuje aj so 
Súkromným centrom voľné-
ho času vo Vysokých Tatrách. 
Výsledkom spolupráce je za-
bezpečenie denného letného 
tábora pre žiakov školy počas 
prvých dvoch prázdninových 
týždňov. Tento tábor umož-
ňuje žiakom zmysluplné 
trávenie prázdninových dní 

v  kolektíve rovesníkov. Dni 
sú vyplnené rôznymi súťaža-
mi, športovými hrami, plne-
ním rôznych úloh, výletmi 
do blízkeho okolia, ale čo je 
najdôležitejšie – bez interne-
tu, počítača a televízie!!!

Po dvoch rokoch adminis-
tratívnych prieťahov došlo 
k  schváleniu a  k  samotnej 
realizácii projektu na mo-
dernizáciu odborných učeb-
ní školy. Projekt podala obec 
Švábovce v  spolupráci so 
školou a  týka sa stavebných 
úprav, vybavenia nábytkom, 
technikou a  učebnými po-
môckami učební techniky, 
fyziky a  počítačovej učeb-
ne. Hodnota projektu je cca 

150 000 €. Vo februári sa za-
čalo so stavebnými úpravami, 
dodanie nábytku a vybavenia 
sa predpokladá do konca 
školského roka 2019/2020. 

Nové učebne sú ďalším 
stupňom ku skvalitňovaniu 
vzdelávania žiakov v Základ-
nej škole s materskou školou 
vo Švábovciach. Okrem kva-
litného vzdelávania nájdu 
žiaci v  škole príjemné a bez-
pečné prostredie a  rodičia 
pocit, že ich deti sú v dobrých 
rukách a je o nich dobre po-
starané.  

(www.zssmssvabovce.edu-
page.org)

Mgr. Vladimír Dravecký, 
riaditeľ školy

Budova školy po rekonštrukcii

Imatrikulácia prvákov

Učebňa informatiky

Z vianočného programu žiakov školy Z osláv 60. výročia školy
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ŠTÚROVA 283/73A, SVIT (pri futbalovom štadióne)

Sme tu pre vás každý pracovný deň 
od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00  
okrem štvrtka.
Kontaktujte nás na telefonickom 
čísle +421 907 912 600.

Otvárame novú 
kanceláriu AXA

Navštívte nás a oboznámte sa 
so širokou ponukou
■ poistenia
■ investícií
■ dôchodkov

www.axa.sk

Prešovský samosprávny kraj pripravuje 
revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umelecké-
ho priemyslu v Kežmarku. Zástupcovia ECAV 
v Kežmarku i krajská samospráva sa zaviazali 
vzájomne spolupracovať pri realizácii  pláno-
vanej investície vo výške približne 6 miliónov 
eur. Po prehodnotení viacerých alternatív PSK 
prišiel s  ideou revitalizovať tamojšie gymná-
zium, ktoré sídli v  prenajatých priestoroch 
evanjelickej cirkvi a zároveň realizovať v tom 
istom areáli novú stavbu, resp. prístavbu pre 
Školu umeleckého priemyslu. Obe školy sa 

nachádzajú v  nevyhovujúcich priestoroch  
a ich rekonštrukcia je potrebná. Investíciou 
sa vybuduje jeden areál, ktorý bude možné 
efektívnejšie prevádzkovať. Nasledovať budú 
viaceré kroky: podpis nájomnej zmluvy, spra-
covanie realizačnej projektovej dokumentácie 
a proces verejného obstarávania na samotnú 
rekonštrukciu budovy. Odhadované náklady 
na rekonštrukciu starej časti sú do dvoch mi-
liónov eur a na prístavbu novej časti budovy 
okolo štyroch miliónov eur. Práce na projekte 
by chceli uzavrieť v  horizonte dvoch rokov. 
Stavebné investície budú vlastníctvom PSK.

Kraj bude revitalizovať dve školy v Kežmarku
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KOMINÁRSTVO
v čistenie a kontrola komínov
v fasádne nerezové komíny
v stavba a oprava murovaných komínov
v frézovanie komínov
v vložkovanie komínov
v frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský

V desiatke najúspešnejších 
športovcov sa z nášho re-
giónu umiestnil aj hokejista 
HK Poprad Patrik Svitana, 
ktorý sa v minulom roku po-
staral o  zisk titulu majstrov 
sveta v hokejbale, biatlonis-
ta Martin Otčenáš, majster 
sveta v  stíhacích pretekoch 
na 10 km v  letnom biatlone 
a majster Slovenska v šprinte 
zimného biatlonu a fitnestka 
Nikola Krčová zo Ždiaru.

Najúspešnejším športovým 
kolektívom dospelých za rok 
2019 sa opäť stal hádzanár-
sky Tatran Prešov. V prvej 
desiatke je aj basketbalový 
tím BK Iskra Svit, ktorý sa 
v minulej sezóne  prebojoval 
až k  bronzovým medailám 
v  Slovenskej basketbalovej 
lige.

Cena pre zdravotne znevý-
hodneného športovca   mala 
tohto roku jasného držiteľa. 
Stal sa ním paracyklista Pat-
rik Kuril zo Sportakus cyc-
kling teamu Tatranská Štrba, 
ktorý sa v  roku 2019 opäť 
prebojoval na stupne víťazov 
na majstrovstvách sveta, ke-

dy finišoval na skvelej bron-
zovej pozícii.

Krajská samospráva oce-
nila aj úspechy stredoškolá-
kov. Najúspešnejšou špor-
tovkyňou stredných škôl za 
rok 2019  sa stala Viktória 
Jefanovová zo Školy umelec-
kého priemyslu Kežmarok. 
Študentka 4. ročníka odboru 
Propagačné výtvarníctvo je 
aktuálnou majsterkou sveta 
vo fitnes, konkrétne získala 
majstrovský titul Miss world 
bikini fitness junior v asociá-
cii NABBA/WFF v severoír-
skom Belfaste. 

Najúspešnejším stredoško- 
lákom  sa stal Marko Ja-
lowiczor zo Súkromnej 
strednej odbornej školy Po-
prad-Veľká, ktorý úspešne 
pôsobí v Karate Klub Junior 
Prešov. Tento 16-ročný stre-
doškolák má na svojom 
konte 174 medailí, z toho 90 
zlatých, pričom v  minulom 
roku vybojoval titul vicemaj-
stra Európy, vicemajstra Slo-
venska rôznych štýlov a titul 
majstra Moravy a Sliezska.
 (red)

Najúspešnejším športovcom PSK
 je hádzanár Lukáš Urban

Športovcom Prešovského samosprávneho kraja za rok 
2019 sa stal hádzanár Lukáš Urban z Tatranu Prešov. 
Krajská samospráva udelila v rámci galavečera 12. febru-
ára v Divadle Jonáša Záborského v Prešove viacero ďal-
ších ocenení pre úspešných športovcov a športové kolek-
tívy PSK za rok 2019. 

Najúspešnejší športovci roka 2019.

Významnou skupinou 
cestujúcich vlakmi Železnič-
nej spoločnosti Slovensko 
(ZSSK) a zároveň znevý-
hodnenými uchádzačmi na 
trhu práce sú aj obyvatelia 
marginalizovaných komunít. 
Vysoká miera koncentrácie 
zákazníkov pochádzajúcich 
z prostredia generačnej chu-
doby si vyžaduje špecifický 
prístup nielen k cestujúcim, 
ale aj k zamestnancom. Jed-
noznačným cieľom iniciatívy 
je pozitívne rozvíjať vzťahy 
medzi zamestnancami ZSSK 
a cestujúcimi s aktívnou 
participáciou zúčastnených 
strán, čo prispeje k prevencii 
a boju proti radikalizácii a ex-
trémizmu.

ZSSK preto vo februári 

Dopravní asistenti v našom regióne

2020 spúšťa v regióne Poprad 
– Kežmarok – Stará Ľubovňa 
projekt dopravných asisten-
tov – DOPAS. V rámci pro-
jektu budú dobrovoľníci (ob-
čianski aktivisti) realizovať 
osvetové a prevenčné aktivity, 
pričom logickou a neoddeli-
teľnou súčasťou týchto aktivít 
je aj činnosť vo vlakoch ZSSK.

Dopravní asistenti budú 
pôsobiť ako osvetári a medi-
átori, ich činnosť spočíva v 
realizácii osvetových aktivít 
pre deti i  dospelých a v prí-
pade potreby aj v mediácii 
medzi vlakovým personá-
lom a cestujúcimi. Na výkon 

dobrovoľníckej činnosti zís-
kavajú DOPAS príspevok na 
kompenzáciu nákladov súvi-
siacich s aktivitami vo výške 
do 150 €. Osobitným cieľom 
projektu, ktorý bude trvať 21 
mesiacov, je rozvoj modelu 
potencionálneho zamestná-
vania nízko kvalifikovaných 
osôb a ich príprava na za-
mestnanie v  rámci voľných 
pozícií ZSSK.  (pkr)

Národný dopravca ZSSK prichádza v novom roku s ini-
ciatívou, ktorej cieľom je pozdvihnúť kvalitu cestovania, 
zvýšiť spokojnosť a bezpečnosť cestujúcich, zlepšiť pracovné 
podmienky zamestnancov a ich rozvoj a podporiť zamest-
nanosť nízko kvalifikovaných osôb. 

Vyberte si Váš veľkonočný balíček

OBJEDNAŤ SI MÔŽETE
cez e-shop na , 
e-mailom mnamka@mnamka.sk,
cez Facebook
alebo telefonicky 053/443 16 34 , 0905 337 381.

Príjem

objednávok

len do

   3. apríla
2020www.mnamka.sk

Mňamka “Aj bez prace su kolace“ Smižany

Baranček
Rascovo-sezamové tyčinky,
Sezamové kolieska,
Ľanové trojuholníky
gramáž: 750g

Kuriatko
Karamelové kocky,
Makové kocky, Citronové kocky, 
Jahodové kocky, Malinový brownies, 
Pistáciové košíky, Karamelové košíky, 
Čokoládovo – malinové košíky,
Makronky, Špice počet: 22ks

Košíček
Mandľové koliesko , Duté rožky, 
Medvedie labky, Vanilkové srdiečka, 
Linecké pečivo, Chrumkavé kvietky, 
Rafalo guľky
gramáž:1000g

Bahniatko
Punčové rezy,
Sunquickové rezy,
Medové rezy, Karamelové rezy  
gramáž: 1385g

Šibačka
Punčové rezy,
Sunquickové rezy, Dobošové rezy, 
Kokosová roláda, Kávové rezy,
Oriešková pochúťka
gramáž: 2410g 

Vajíčko
Šuhajdy,
Burizónové guľky, Cookies,
Linecké pečivo, Duté rožky,
Figové guľky
počet: 60ks

13,00 € 30,00 €

17,00 €

25,00 €37,00 €25,00 €

Výdaj koláčov 10.4.2020 v čase od
9:00 – 18:00 (Poprad, Smižany, Spišská Nová ves)

Smižany: cukráreň MŇAMKA, Smreková 10
Spišská Nová Ves: Reštaurácia NA KORZE, Zimná 34

Poprad: penzión VILLA MERY, Brežný riadok 5
Výdaj koláčov pre Košice: Irish pub, Hlavná 92,

Košice od 15:00 – 17:00 hod. 
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Z celého turnaja postúpili 
na svetový šampionát tri naj-
lepšie tímy - obaja finalisti 
plus víťaz súboja o 3. miesto. 
Pre Slovákov bol kľúčový du-
el s Nórmi na záver skupino-
vých bojov. 

Slovenskí reprezentanti vo 
florbale zvládli spomínaný 
duel.  Nad Nórskom zvíťazili 
5:1 a stali sa víťazmi v D-sku-
pine a zároveň naplnili pred-
kvalifikačný cieľ, ktorým bol 
postup na MS.

SLOVENSKO - NÓRSKO 
5:1 (3:0, 1:1, 1:0), góly: 5. a 
50. Gašparík, 7. Pažák, 20. 
Kubovič, 30. Dudovič - 25. 
Jansson. 

Zostava SR:  Klobučník 
(Mazák) - Řezanina, Gašpa-
rík, Machara, Kozák, Hatala, 
Bulko, Kelemen, Šefčík - Gál, 
Kubovič, Dudovič - Pažák, 
Grlický, Ujhelyi - Kvasnica, 
Gajdoš, Virga - Čonka-Sky-
ba

Radomír Mrázek (tréner 
SR):  „Bol to skôr takticky 

Slovensko postúpilo 
na florbalové majstrovstvá sveta

vedený zápas, hrali sme na 
výsledok. Florbalovo je asi 
zbytočné to momentálne hod-
notiť. Vyhrali sme 5:1 a vý-
sledkovo sme to ani nemohli 
zvládnuť lepšie. Mali sme ešte 
obrovskú rezervu, chlapcov 
zväzovala nervozita. Keby 
sme mali pred duelom deň 
voľna, súper by fyzicky odpa-
dol ešte skôr a možno by bol 
rozdiel ešte väčší.“

Michal Dudovič (útočník 
SR):  „Je to perfektný pocit. 

V nedeľu hráme so Švajčiar-
mi, ale už v podstate o nič 
nejde. Splnili sme cieľ a po-
stúpili sme na majstrovstvá 
sveta. Prvýkrát v histórii sme 
pokorili Nórov, je to paráda. 
Zápas bol fyzicky veľmi ná-
ročný. Oba tímy začali s dvo-
ma formáciami, neskôr nám 
pomohla aj tretia päťka, kto-
rá perfektne bránila a my sme 
mohli načerpať nové sily.“

Slovenskí reprezentanti vo 
florbale prehrali v nedeľňaj-
šom finálovom stretnutí na 
domácom turnaji kvalifiká-
cie o postup na tohtoročné 
majstrovstvá sveta vo fín-
skych Helsinkách s hráčmi 
Švajčiarska vysoko 3:16. Oba 
tímy mali už pred zápasom 
istotu miestenky na sveto-
vom šampionáte, kam sa Slo-
váci kvalifikovali piatykrát za 
sebou.  Slavo Petrus

Začiatkom februára sa Poprad, presnejšie športová 
hala Aréna Poprad stala dejiskom dvoch skupín druhé-
ho kvalifikačného turnaja, na ktorom bojovalo 8 tímov 
o postup na MS 2020 vo fínskom Tampere. Slováci sa v 
D-skupine stretli s Maďarskom (14:3), Talianskom (19:1) 
a Nórskom (5:1) a v nedeľu 2. februára ich čakal zápas o 
konečné umiestnenie. Tréner  slovenskej florbalovej re-
prezentácie Radomír Mrázek nominoval do 20 členného 
výberu sedem hráčov z najvyššej domácej súťaže, desať 
legionárov z Česka a troch zo Švajčiarska.

Išlo o  piate majstrovstvá 
Slovenska pod taktovkou 
Solus Dance Academy. „Na-
ša tanečná škola vychováva 
a vedie deti a mládež k spo-
ločenskému správaniu, 
k  športovej činnosti, k  es-
tetickému cíteniu a  súťa-
živosti v  oblasti tanečného 
športu. Na majstrovstvách 
sme mali zastúpenie v  ka-
tegórii dospelých. Náš ta-
nečný pár Juraj Pavličko-
-Tereza Ďurtová skončil na 
siedmom mieste, ako prvý 
nepostupujúci pár zo semi-

Poprad bol centrom šarmu, elegancie a krásy
Športová hala Aréna Poprad sa v poslednú januárovú 

sobotu premenila na jeden obrovský tanečný parket. Ta-
nečný klub Solus Academy Dance Poprad, z  poverenia 
Slovenského zväzu tanečného športu, usporiadal maj-
strovstvá Slovenska v  10 tancoch vo vekových kategóri-
ách juniori, dospelí a  seniori. Podujatie vyvrcholilo zá-
verečným galavečerom, na ktorom so svojim exhibičným 
programom vystúpil špičkový svetový tanečný pár.

finále,“ uviedol majiteľ ta-
nečnej školy Jozef Solus. Ide 
o  pár, ktorý je zložený len 
pred niekoľkými mesiacmi 
a  ich silnejšou stránkou sú 
latinsko-americké tance. 

Organizácia vrcholného 
tanečného podujatia, akými 
sú majstrovstvá Slovenska 
trvá niekoľko mesiacov, od 
chvíle, kedy slovenský zväz 
rozhodne o usporiadateľovi. 
Šancu zorganizovať poduja-
tie má každý tanečný klub, 
ale  popravde, točí sa to iba 
okolo dvoch-troch usporia-
dateľov a  Solus Dance Aca-
demy je jedným z  nich. „Je 
na mieste poďakovať taneč-
nému zväzu za dôveru a sa-
mozrejme aj za materiálnu 
a  finančnú pomoc na prí-
pravu šampionátu. Veľkou 
mierou sa o hladký priebeh 
súťaže postaralo mesto Po-
prad. Podujatie bolo pod 
záštitou primátora mesta 
Poprad Ing. Antona Danka, 
ktorý si osobne pozrel tých 
najlepších vo finále maj-
strovstiev,“ dodal J. Solus. 
Spolupráca medzi mestom 
Poprad a  tanečným klubom 
trvá od jeho založenia. Čle-
novia klubu vystupujú na 
rôznych akciách organizova-
ných mestom. 
Exhibičným vystúpením 

oko diváka potešil pár 
Laura Zmajkovičová (SVK) 
- Massimo Arcolin (ITA). 
Laura je sedemnásobná maj-
sterka Slovenska v spoločen-
ských tancoch  a  tiež maj-
sterka Holandska. Úspešná 
Slovenka sa dokonca stala 
finalistkou najväčšej svetovej 
tanečnej súťaže Black pool 
Dance festival. S  terajším 
partnerom Massimom Ar-
colinom sú na 7. mieste vo 

Víťazi jednotlivých kategórií:
Mládež: Patrik Buda-Silvia Budová, TK UNI-DANCE 

Bratislava. 
Junior I: Marco Kmeťka-Sofia Zubčáková, KST Petan 

Pezinok.
Junior II: Oliver Kuniak-Valentína Nemravová, Pega-

Fun Dance Group Martin. 
Do 21 r.: Marek Rebro-Patrícia Piešťanská, TK Welcome 

Trnava.
Senior I: Pasquale Maiello-Iveta Vargová, TK Ellegance 

Košice. 
Senior II: Branislav Šúkala-Zuzana Šúkalová, TK Dukla 

Trenčín.
Senior III: Igor Frtús-Beáta Frtúsová, Dance Attack Lu-

čenec. Slavo Petrus

svetovom rebríčku WDC. 
V  najsledovanejšej súťaž-

nej kategórii sa v  Poprade 
z víťazstva tešil a minuloroč-
né prvenstvo obhájil pár Ma-
tej Štec-Elena Popova z TK 
UNI-DANCE Bratislava. 
Striebornú priečku obsadil 
domáci pár z  TC Fortuna 
Poprad Dušan Gruľa-Giada 
Cragnolini a  bronz dvojica 
Tauke Turebekov-Sofia Im-
bondo. 

Finálová šestica v kategórií dospelých.

Laura Zmajkovičová 
(SVK) - Massimo Arcolin 
(ITA).

Juraj Pavličko - Tereza Ďurtová.

Pred blížiacim sa play-off najvyššej hokejovej súťaže zbroja 
všetky tímy, ktoré majú šancu na postup do vyraďovacích bo-
jov. Výnimkou nie je ani Poprad. Po minulotýždňovom debu-
te Martina Réwaya a bratov Hunovcov z L. Mikuláša, získalo 
vedenie HK Poprad detvianskeho kapitána Martina Chovana, 
ktorý bude „kamzíkom“ do konca sezóny. Martin získal jediný 
seniorský titul v sezóne 2014/15, kedy kazašskú ligu vyhral tím 
Ertis Pavlodar. Na Slovensku mu ligové víťazstvo v zbierke zatiaľ 
chýba. V Kazachstane sa s ním tešili z titulu aj aktuálni spolu-
hráči P. Svitana, Róbert Huna a Richard Huna. V posledných 
dvoch sezónach sa Martin Chovan prepracoval do širšieho kádra 
slovenskej reprezentácie, za ktorú odohral 12 zápasov a strelil  
v nich jeden gól.

Nové posily v HK Poprad pred play-off


