
 ROČNÍK 10                                                              Číslo 3                                                                  30. marca 2020

SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

Na Slovensku sa prvý prípad 
človeka nakazeného koronavírom 
objavil 6. marca a do dňa našej 
uzávierky 23. marca sa počet naka-
zených vyšplhal na 186. Zatiaľ sme 
nezaznamenali ani jeden prípad 
úmrtia na toto ochorenie, ale situá-
cia sa mení z hodiny na hodinu. K 
tejto v podstate priaznivej bilancii, 
v porovnaní s okolitými štátmi, 
určite prispelo aj to, že ako prví 
v Európe sme prijali tvrdé opatrenia, 
ktoré mali eliminovať reťazové šíre-
nie vírusu medzi našimi občanmi. 
Nebyť nezodpovedných „turistov“ 
či tých, ktorí pracovali v zahraničí 
a na poslednú chvíľu sa snažia prísť 
domov a vyhnúť sa karanténe, čím 
ohrozujú zdravie nielen svojich naj-
bližších, ale aj ostatných občanov, 
možno by čísla boli ešte priaznivej-
šie. Vírus sa však už začal šíriť aj keď 
ľudia v začiatkoch ani netušili, že už 
sú nakazení. Nezodpovedne sa spo-
čiatku chovali aj tí, ktorí sú presved-
čení, že im sa nič stať nemôže, veď 
na nich koronavírus „nemá“. Ale to 
je hlboký omyl, pretože tento vírus 
si nevyberá. Rovnako napáda chu-
dákov i milionárov a k jeho rozšíre-
niu prispievajú ďalší, ktorí ignorujú 
obmedzenia a zákazy, dokonca sú 
agresívni, ak ich napomenieme. Aj 
preto by sme sa mali všetci zamys-
lieť, či naozaj potrebujeme stovky 
mŕtvych aj u nás, alebo s plnou váž-
nosťou začneme rešpektovať naria-

Neignorujme odporúčania a nariadenia odborníkov
Celý svet žije už mesiace pandémiou koronavírusu. Začala v Číne a 

postupne zachvátila väčšinu kontinentov. K 23. marcu sú celosvetové 
štatistiky hrozivé a ako prezrádzajú, nakazených koronavírusom bolo 
viac ako 370 tisíc nakazených, zomrelo cez 16 tisíc osôb a cez 100 tisíc 
sa uzdravilo. Na Slovensku bolo k 23. 3. 2020 pozitívnych na korona-
vírus 204 osôb.

 V Európe sú na tom najhoršie Taliansko, Španielsko a Nemecko. 
Veď len 19. marca zomrelo v Taliansku v priebehu 24 hodín 627 ľudí. 

denia, usmernenia a odporúčania 
odborníkov. A tie sú už notoricky 
známe, stačí ich len pretaviť do náš-
ho každodenného života. 

Nesmieme zabúdať, že okrem 
koronavírusu našich spoluobčanov 
ohrozujú aj iné ochorenia, ktorým 
musia naši záchranári a lekári veno-
vať pozornosť a čas. Aj preto sme sa 
opýtali PhDr. Mgr. Martina Šefca, 
MPH, manažéra záchrannej služ-
by Falck Záchranná a. s. na súčasnú 
situáciu v oblasti záchrannej služby. 

Hoci pod Tatrami sa ešte ko-
ronavírus neobjavuje vo vyšších 
počtoch, na čo by ste rád upozor-
nili chorých pacientov, ktorí vo-
lajú záchrannú zdravotnú službu 
(ZZS)?

- V prvom rade by som všetkých 
chorých pacientov, ktorí volajú na 
tiesňovú linku upozornil, aby boli 
zodpovední, disciplinovaní a  hlav-
ne trpezliví, nakoľko sú v  týchto 
časoch linky preťažené, vzhľadom 
k  vysokému počtu volajúcich, kto-
rým musia operátori podrobnejšie 
vysvetľovať mnohé veci ohľadom 
priority výjazdov a  tiež ohľadom 
vírusu Covid- 19. V tejto súvislosti 
prosím ľudí, ktorí volajú záchrannú 
službu, aby ju nezneužívali a  volali 
ju výlučne v prípade ohrozenia živo-
ta a zdravia. Operátori tiesňových li-
niek a taktiež záchranári sú pod psy-
chickým tlakom, keďže aj volajúci aj 
samotní chorí sú z celej situácie ner-

vózni, podráždení a niektorí z nich 
až agresívni. Ak budú pacienti ale 
aj ich príbuzní dodržiavať každo-
denné bezpečnostné a  preventívne 
opatrenia, môžeme tak znížiť riziko 
nákazy. Je dôležité pripomenúť, aby 
pacienti ku ktorým príde záchran-
ná služba nezatajovali cestovateľskú 
anamnézu. 

Okrem notoricky známych prí-
padov zneužívania ZZS, keď pa-
cienti zámerne nechodia na vyšet-
renia k obvodným lekárom a rad-
šej volajú vás, s akými prípadmi sa 
najčastejšie stretávate v ostatnom 
období?

- Musím povedať, že aj napriek 
tomu, že sa zvýšil počet volajúcich 
na tiesňovú linku, mierne sa znížil 
počet výjazdov, čo pripisujem tomu, 
že ľudia sa viac informujú a menej 
chcú byť v nejakom kontakte s inými 
ľuďmi. Mnoho ľudí je v  domácom 

prostredí a pracuje z domu, čím sa 
znížil aj počet áut na cestách a s tým 
je spojených aj menej dopravných 
nehôd. No napriek tomu si choro-
ba nevyberá a záchranky aj v tomto 
období jazdia k rôznym diagnózam 
ako sú náhle srdcové zlyhania, ciev-
ne mozgové príhody, epileptické 
záchvaty a k iným udalostiam ktoré 
ohrozujú človeka na živote a zdraví. 
Takže chcem ubezpečiť všetkých 
občanov, aby sa nebáli toho, že sa 
záchranky nedočkajú, no aj v  tejto 
súvislosti treba k  tomu pristupovať 
zodpovedne. Taktiež by som chcel 
aj touto cestou poďakovať všetkým 
záchranárom, ktorí sú pripravení 
pomáhať ľuďom v  plnom nasadení 
a ochotní pomôcť kolegom s pokry-
tím služieb, ak sa náhodou niekto-
rá z posádok dostane do karantény 
v súvislosti s výkonom povolania.

  Pokračovanie na 2. strane  

Koronavírus Covid 19 na Slovensku

Takí sme, u nás v škole

Raz klasik povedal, že každá se-
kunda nášho života je novou a  je-
dinečnou chvíľou vesmíru, ktorá sa 
už nikdy nezopakuje. Deti väčšinu 
času počas školského roka strávia 
v škole so svojimi učiteľmi. Prežijú 
tu miliardy sekúnd svojho života. 
Sú premrhané? Sú učitelia pripra-
vení na to, aby ich viedli, sprevá-
dzali, usmerňovali, a  nakoniec sa 
tešili z  krásneho človeka? Alebo 
učíme deti fakty ako dva a dva sú 
štyri a  že Paríž je hlavné mesto 
Francúzska... a  neučíme ich, aby 
o veciach premýšľali, pýtali sa, dis-
kutovali a  tešili sa. Je čas strávený 
v škole zmysluplný alebo stratený? 
Ako je to u nás? 

Učitelia v ZŠ Komenského vo 

Hoci v súčasnosti deti do škôl nechodia, 
nemôžeme povedať, že sa neučia. Učitelia so 
svojimi žiakmi komunikujú na diaľku a vďa-
ka novým technológiám tak majú možnosť 
vo vzdelávaní pokračovať online. Tento stav 
jedného dňa skončí a deti sa vrátia do škol-
ských lavíc a budú pokračovať v klasickom 
získavaní vedomostí. Možno je aj táto vynú-
tená pauza dôvod zamyslieť sa, ako si školy 
plnia svoje poslanie. 

Svite si uvedomujú, že zaužívané 
metódy už nestačia, pretože vedia, 
že pripravujú deti na dynamický 
trh, na rýchly život a tieto atribúty 
si vyberajú svoju daň. Menia preto 
metódy, prístup, priestory a  zme-
nilo sa aj  zameranie školy. 

Harmónia tela a ducha bola naša 
prvá myšlienka. Zaviedli sme od 5. 
ročníka športové triedy zamera-
né na futbal a basketbal. Naprieč 
celým vyučovacím procesom za-
vádzame nové vyučovacie metódy 
ako heuristické metódy, metódy 
kritického myslenia, vystupovanie 
pred skupinou, diskusia, argumen-
tácia, situačné metódy, inscenačné 
metódy, didaktické hry, exkurzie, 
besedy... Pokračovanie na 3. strane  

Ďakujeme!
Opäť sa raz potvrdilo, že keď sa 

na náš národ valí neštastie, väčši-
na slovenských občanov sa dokáže 
zomknúť, byť súdržní, solidárni 
a nežištne pomáhať. Rovnako do-
kážeme oceniť nadľudské úsilie 
tých, ktorí naše životy zachraňujú 
a pomáhajú nám prežiť. 

V novinách nemáme možnosť 
zvukovej nahrávky s potleskom, 
ktorý zaznel z okien domov, bytov, 
celých ulíc napríklad 20. marca 
2020 (ale aj v iné večery) vo väč-
šine miest a obcí Slovenska. Oby-
čajní ľudia tak dali vedieť všetkým, 
ktorí v týchto neľahkých chvíľach 
pre Slovensko spojili svoje sily 
a pomáhajú. Verejne  vzdali hold 
a ocenili ich prácu, odvahu, zod-
povednosť a nasadenie. Nesmier-
ne si týchto ľudí vážime a sme im 
vďační. 

Dovoľte aj nám poďakovať le-
károm, zdravotným sestrám, zá-
chranárom, sanitárom,  uprato-
vačkám, hasičom, policajtom, 
predavačkám v obchodoch, vo-
dičom záchraniek, sanitiek, ale aj 
tým, ktorí nás zásobujú tovarom, 
zamestnancom reštaurácií, men-
ších prevádzok, z ktorých starším 
ľuďom dovážajú nákupy a jedlá 
až domov. Medzi nich určite pat-
ria aj rôzne organizácie, ktoré 
bezplatne pomáhajú seniorom 
v mestách a obciach.

Veľké ďakujem si zaslúžia aj tí 
naši spoluobčania, ktorí okamži-
te reagovali na nedostatok rúšok 
a vlastnými rukami ich vyrába-
li celé dni nielen pre seba, svoju 
rodinu, ale aj pre svojich susedov, 
známych i neznámych ľudí, kto-
rým nemal kto pomôcť.  Rovnako 
ďakujeme slovenským spoločnos-
tiam, ale aj živnostníkom, ktorí 
okamžite zmenili výrobu a začali 
slovensko zásobovať rúškami tak, 
aby bolo dosť pre všetkých. 

Ešte raz - ďakujeme a pre vás 
všetkých veľký potlesk!
 Redakcia
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Neignorujme odporúčania a nariadenia odborníkov
Dokončenie z 1. strany

Ak sa koronavírus začne 
v našom regióne objavovať 
častejšie, ako sa majú cho-
vať pacienti v tomto ťažkom 
období a na čo by mali dávať 
najväčší pozor, keď už dnes 
je dosť záchranárskych tí-
mov v karanténe?

- Je predpoklad, že sa po-
sádky môžu dostať do karan-
tény, no ja za svoje strediská 
v  regióne môžem potvrdiť 
iba jeden prípad, kedy sme 
RZP posádku, ktorá prišla 
do styku s  potencionálne 
nakazeným pacientom  a po
dohode s  RÚVZ nechali 
v  karanténe až do potvrde-
nia resp. nepotvrdenia cho-
roby, no po  vyšetrení, ktoré 
bolo negatívne, nastúpili do 
služieb a  naďalej pomáhajú 
pacientom v regióne. 

Čo sa týka našich odporú-
čaní pre pacientov a pre všet-
kých občanov, je potrebné, 
ako som už spomenul, dodr-
žiavať bezpečnostné opatre-
nia, vyhnúť sa úzkemu kon-
taktu s chorými ľuďmi, chrá-
niť seba aj ostatných použí-
vaním rúšok, často si umývať 

a  dezinfi kovať ruky, nedotý-
kať sa často používaných po-
vrchov na verejnosti alebo si 
ruky chrániť rukavicou a ak je 
to čo i len trochu možné, tak 
je potrebné vyhýbať sa da-
vom, hlavne v  zle vetraných 
priestoroch a  cestám, ktoré 
nie sú nevyhnutné...

A  ak má niekto prízna-
ky choroby, ktoré sú hlavne 
kašeľ, vysoká teplota, boles-
ti svalov, tak nech zostane 
doma a  kontaktuje svojho 
lekára, prípadne Krajské ope-
račné stredisko.  Tí poskytnú 
potrebné informácie a navrh-
nú ďalšie postupy.

V  neposlednom rade je 
potrebné riadiť sa pokynmi 
odborníkov, či už to sú epide-
miologickí pracovníci, Úrady 
verejného zdravotníctva, ale-
bo nariadeniami hlavného 
hygienika SR a  len tak do-
kážeme znížiť riziko nákazy. 
 (reš)

Na snímke zľava: Marián Harniš, Bc. Tomáš Jančík, Stanislav Pekarčík, MUDr. Gabriel 
Turňanský a Radoslav Jochman.

Koronavírus. V súčasnosti 
asi najskloňovanejšie slovo 
na svete. Vyvoláva strach 
a drží ľudí v extrémnom 
napätí a strese. Státisíce na-
kazených, tisíce mŕtvych... 
a čísla zo dňa na deň stúpajú. 
Má na svedomí koronavírus 
Covid 19 naozaj všetky úmr-
tia? Nie som si istá, pretože 
väčšinou ide o ľudí starších, 
s viacerými ťažkými diagnó-
zami.

I napriek veľkému stra-
chu viac počúvame politikov 
a šialené médiá ako odbor-
níkov. Naozaj si niekto mys-
lí, že politici „porazia“ tento 
vírus? Nie! Politici by mali 
viac upokojovať obyvateľov 
a nešíriť paniku. Skôr sa za-
merať na spoluprácu s od-
borníkmi, podporiť každý 
dobrý nápad vedcov, viroló-
gov, lekárov, ktorý by viedol k 
zastaveniu tejto pliagy. Pozri-
me sa len napríklad na naše 
televízie. Namiesto diskusií 
s odborníkmi nechávajú pred 
kamerami kecať šialencov, 
ktorí nevedia čo so sebou 
a nieto ešte s národom a ví-
rusom. Vtĺkajú nám do hláv 
ich vlastné, ničím nepodlo-
žené názory, výplody cho-
rých mozgov a tým ešte viac 
národ vystrašia, vystresujú 
a zámerne šíria paniku.   

A čo sa deje v každom štá-
te napríklad Európy? Jedni 
chcú vírus rozšíriť a získať 
kolektívnu imunitu a kašlú 
na odporúčania odborníkov 
a skúsenosti Číny. Iní za-
se odporúčajú izolovať sa, 
nechodiť na hromadné ak-
cie – do obchodov čo naj-
menej, dezinfi kovať verejné 
priestranstvá, autobusy, vla-
ky, dbať na osobnú hygienu. 
Samozrejme, každý z nás má 
strach, ale z vlastných, slo-
venských skúsenosti vieme, 
že vírus na Slovensko prišiel 
s tými, ktorí pracovali, štu-
dovali v zahraničí, chodili na 
dovolenky do ohnísk nákazy, 

dodnes odmietajú karanténu 
a bezočivo klamú – dokonca 
aj lekári lekárov. Je choré, ak 
ľudia, ktorí prišli zo zahrani-
čia, sa kľudne nechajú opero-
vať a až potom spomenú, že 
prišli z Talianska. Do karan-
tény tak posielajú celé tímy 
zdravotníkov, ktorých práve 
teraz potrebujeme najviac. 
Pri takomto konaní zostáva 
človeku rozum stáť a pýta sa: 
zaslúži si ľudstvo vôbec takú 
obetavú prácu ostatných leká-
rov, sestier, záchranárov, vo-
dičov, predavačiek a ďalších? 
Veď aj títo ľudia majú rodiny 
a zdravie iba jedno! Niektorí 
z nás sú neuveriteľne sebec-
kí a nezáleží im na svojich 
blízkych, na priateľoch, suse-
doch, na všetkých ostatných. 
Len ja, ja, ja…

Koronavírus je hrôzo-
strašný, ale na druhej strane 
ľudstvo si o to koledovalo už 
veľmi dlho. Veď to, čo sa de-
je v ostatných rokoch v ce-
lom svete je absolútne choré. 
Prestali sme si vážiť človek 
človeka, poctivú prácu, mo-
rálku sme zahnali do kúta 
a neohrozene postupujeme 
v zmysle hesla – čím hor-
šie, tým lepšie. Ale nikto sa 
neopýta – pre koho lepšie? 
Určite nie pre ľudí, ktorí poc-
tivo a zodpovedne pracujú 
a snažia sa prežiť a uživiť svo-
je rodiny. Z našich životov sa 
vytratil súcit a okolo seba vi-
díme len holý boj o prežitie. 
Na druhej strane tu máme 
obrovské kvantum zločin-
cov a príživníkov, ktorí už 
desaťročia zneužívajú väčši-
nu národa, ktorý pripravili 
o všetko len preto, lebo hlav-
ným zmyslom ich života je 
moc a hromadenie peňazí. 
Z hrdého, zdôrazním právom 
hrdého a sebestačného náro-
da urobili onucu najbohat-
ších štátov sveta a najväčších 
vykorisťovateľov, ktorých je-
dinou úlohou je zotročiť nás. 
Na to, aby to bez problémov 

dosiahli, stačila Európska 
únia a jej zákony, dohovo-
ry, nariadenia a príkazy. Nie 
hospodárska spolupráca, ale
primitívne manipulácie bo-
hapusté vykorisťovanie, zni-
čenie nášho poľnohospo-
dárstva, priemyslu, morálky 
a tým aj nás všetkých. 

A kde je dnes Európska 
únia? Jej najvyšší predstavi-
telia sú zalezení vo svojich 
miliónových vilách a čakajú, 
kým to najhoršie prehrmí. 
Namiesto solidarity a riešenia 
pandémie nechali jednotlivé 
štáty v tom najhoršom úplne 
same. Oni tomu hovoria eu-
rópska solidarita! Solidarita 
za stámilióny eur, ktoré im 
rok čo rok platíme za naše 
zotročovanie. Na oplátku 
nám ponúknu eurofondy, 
slúžiace len na korupciu vlas-
tizradcov. Sme my normálni? 
Necháme so sebou manipu-
lovať ako malé deti, mysliac 
si, ako nám oni pomôžu. Vô-
bec si neuvedomujeme, že oni 
nám nechcú pomôcť, oni od 
samého začiatku nášho vstu-
pu do EÚ a NATO pomáhajú 
len sebe! Nebyť východného 
bloku, kapitalizmus by dáv-
no padol tak, ako padne po 
pandémii, pretože tieto hy-
eny potrebujú ekonomický 
rast len pre seba. Dnes sa už 
nemajú kde rozťahovať, už 
nemajú ďalší východný blok, 
kapacity dávno vyčerpali a tie 
zostali len v Rusku. Preto ta-
ká nenávisť, ktorou ich chcú 
zničiť - aj za cenu ďalšej voj-
ny. Dúfam, že národné štáty 
konečne pochopili, čo sú to 
za paraziti a agresori. Ako-
by sme odmietali vidieť, že 
likvidáciou našich podnikov 
a nášho uvrhnutia do ot-
roctva získali náš trh a lacné 
pracovné sily, vďaka čomu 
sa môžu rozširovať kapacity 
ich vlastných fi riem a tvoriť 
obrovské zisky. Nechceme vi-
dieť, že zbrojením a podporo-
vaním vojny, ukrývanej pod 

rúškom obrany, pomáhame 
opäť len zbrojárskym fi rmám 
tých najväčších agresorov 
a globalistov. A čo zostalo 
nám? Holý život a otroctvo, 
umocňované príkazmi, zá-
kazmi a rozvratom morálky 
národa. A ešte obrovské dlhy 
štátu a jeho obyvateľov. Ke-
by to ale boli skutočné dlhy! 
Žiaľ, sú to virtuálne dlhy, pre-
tože aj peniaze, ktoré požičia-
vajú jednotlivým štátom a ich 
občanom, sú len virtuálne, 
natlačené v tlačiarňach, bez 
skutočnej hodnoty. Tu hod-
notu nadobudnú až potom, 
keď dlhy splatíme daňami 
a úvermi.

Dnes nám však nepomô-
že nariekať nad „rozliatym 
mliekom“. Pomôže nám 
jediné - začať tam, kde po 
vojne. Z našich zelených 
lúk a polí musíme vyhnať 
zahraničné molochy, ktoré 
z nás a našej práce vycicia-
vajú peniaze. Treba prestať 
s pestovaním repky a začať 
s pestovaním plodín, kto-
ré nám vrátia potravinovú 
sebestačnosť, treba začať 
vyrábať vo vlastných podni-
koch. Veď si len spomeňme, 
najmä tí starší, ktorých chcú 
dnes vykynožiť ako zbytoč-
ných „pojedačov“ ich ziskov, 
s akým nadšením stavali 
naši rodičia a prarodičia po 
2. sv. vojne Slovensko na no-
hy. Že ešte stále nie sme to-
tálne morálne zdevastovaní, 
svedčia posledné dní. Nie 
sú rúška? Tak si ich ušijeme 
– solidárni občania, mladší, 
starší i tí najstarší a o toľko 
menej budeme musieť dová-
žať. Ľudia to robia nezištne, 
pomáhajú jeden druhému... 
A opäť len krysy, ktoré ma-
jú v očiach jedine doláre a 
zisky, navyšujú ceny týchto 
komodít do nehoráznych 
výšok. Ich nezaujíma ľudský 
život, ich zaujíma zisk! Ďal-
ší príklad - tých pár sloven-
ských fi riem okamžite zača-

lo meniť výrobný program 
a zamerali sa na to, čo naj-
viac potrebujeme – šitie rú-
šok. Ktorá európska krajina, 
okrem Čechov,  prišla s ta-
kouto iniciatívou? Len vďa-
ka nenažratým vlastníkom 
globálnych korporácií, ktorí 
zničili náš priemysel, sa celá 
výroba zdravotníckeho ma-
teriálu presunula do Číny, le-
bo – lacná pracovná sila. Pri-
tom sme v Československu 
mali podniky, ktoré vyrábali 
nielen zdravotnícky mate-
riál, ktorý dnes tak zúfalo 
potrebujeme, ale aj lieky, 
ktoré liečili a nie placebo, 
z ktorého musíte namiesto 
jednej užiť štyri dávky. Veď 
farmafi rmy majú málo zis-
kov, treba im ešte viac! 
A už vôbec by sme sa nemali 
čudovať, keď onedlho sa na 
svete objaví vakcína, ktorú 
vám budú chcieť, po dobrom 
alebo násilím podať – lebo 
koronavírus.

Už sa priam teším, že ak 
sa podarí koronavírus po-
tlačiť, ako nám zase začne 
eurobyrokracia nariaďovať, 
čo máme robiť, čo si máme 
myslieť a ako máme prijať 
Istanbulský dohovor, pomá-
hať migrantom, rešpektovať 
ekoteroristov a ďalšie spros-
tosti. Po týchto skúsenostiach 
by sme im mali povedať raz 
a navždy - stačilo! Keď už 
pre nič iné, tak aspoň preto, 
aby sme ukázali, že my ta-
kúto spoluprácou nepotre-
bujeme. Pochopili sme, čo je 
v živote človeka naozaj dôle-
žité a chceme žiť na skutoč-
nej zemi a nie vo virtuálnom 
svete pomýlených hodnôt 
milionárov. A nad dôsledka-
mi koronavírusu rozmýšľať
s chladnou hlavou, nepodlie-
hať panike, strachu a stresu. 
Veď mocným tohto sveta sa 
najviac darí vtedy, keď ľudia 
majú strach a sami vyvolávajú 
paniku. 

 Ľudmila Rešovská 

Strach je najhorší radca, len si to neuvedomujeme

V dôsledku pandémie 
sa nielen v Číne, ale už aj 
v Európe uzatvárajú fi rmy, 
na cestách je čoraz menej 
kamiónov, zo vzdušného 
priestoru miznú lietadlá, lode, 
obmedzuje sa autobusová 
doprava, pretože tie najex-
ponovanejšie a najpriemysel-
nejšie oblasti sú ohniskami 
nákazy. Po pár týždňoch „bo-
ja“ proti koronavírusu zrazu 
utíchli aj „bojovníci s Gretou 
na čele“ za znižovanie emisií 
skleníkových plynov, rovnako 
ako eurohujeri, ktorí počítali 
s prepáčením kravské „prdy“ 
a tvrdili nám, že to práve oni 
sú na vine, že máme ovzdu-
šie zamorené CO2. Rovnako 
prišli k záveru, že automobi-
ly už nemôžu jazdiť na naftu 
a benzín, ale musia to byť 
elektromobily, resp. rôzne 
hybridy, len akosi zabúdajú 
povedať, že výrobou týchto 
automobilov budeme našu 
klímu ničiť oveľa viac. Ale 
len tak nenápadne kdesi na-
píšu, že ekonomická aktivita 
ľudstva najviac ovplyvňuje 
biodiverzitu planéty a tým aj 
zásoby jedla a vody. Na na-
šej planéte miznú lesy, miz-
nú aj živočíšne druhy a to 
všetko len preto, že nároky 
ľudstva na prírodné zdroje 
planéty sú neúnosné. Ale to 
už nikoho netrápi, veď keď 
vykapú trištvrtiny ľudstva, tej 
štvrtine to postačí! Presne to-
to je cieľom globalistov, ktorí 
už nevedia čo vymyslieť, aby 
vykynožili ľudstvo. 

Namiesto toho, aby eko-
teroristi začali klopať na tie 
„správne“ dvere a vykrikovať 
pred najväčšími fi rmami Eu-
rópy a sveta, ktoré najviac 
znečisťujú životné prostredie, 
vyčítajú ľuďom, že sa nechcú 
zriecť mäsa a nechcú sa za-
čať pásť. Mimochodom, veď 
dnes už je otrávené nielen 
ovzdušie, ale aj voda, pôda 
a pastva. Preto sa neviem 
prestať smiať, keď nám napr.
lekári odporúčajú, aká je 
zdravá zelenina, pestovaná 
len na vode s prísadou che-
mikálií a ovocie, ošetrené 
chémiou, aby dlhšie vydržalo 
pri prevoze cez celú planétu.

O nezmyselnosti tvrdení 
ekoteroristov nás presvedčil 
koronavírus, ktorý nezasko-
čil len ich, ale aj ostatných 
riaditeľov zemegule. Len po 
minimálnom obmedzení pro-
dukcie fi riem vo Wu-chane sa 
znečistenie ovzdušia zmenši-
lo nielen nad samotnou pro-
vinciou, ale nad celou Čínou. 
NASA, ktorá sa venuje vý-
skumu vesmíru, ale aj Zeme 
totiž zistila, že za mesiac sa 
ovzdušie vyčistilo nielen od 
CO2, ale aj oxidu dusičitého. 

Rovnaký efekt sa preja-
vil aj v Taliansku. Z Benátok 
„zmizli“ turisti na gondolách, 
obmedzili výrobu, zavreli 
vzdušný priestor a zrazu je 
voda priezračnejšia a zlep-
šila sa aj kvalita vzduchu. Je-
den z používateľov na twitteri 
uviedol: „Diviaky uprostred 
môjho rodného mesta, del-
fíny v prístave v Cagliari, ka-
čice vo fontánach v Ríme, 
benátske kanály majú teraz 
čistú vodu plnú rýb. Zne-
čistenie ovzdušia kleslo. 
Príroda si počas karantény 
v Taliansku berie späť, čo 

Kde sú naši ekoteroristi?
jej patrí.“ Ako vidieť, príro-
da si dokáže poradiť veľmi 
rýchlo, len jej to nemôžeme 
neustále sťažovať a musíme 
jej nechať čas na spamätanie 
sa. Škoda len, že tento „dô-
kaz“ nezmyselných tvrdení 
aktivistov stál život už tisícky 
ľudí na celom svete.

Takže Gretka, milí ekote-
roristi a mimovládky, spamä-
tajte sa a vykrikujte pred tými 
správnymi dverami! Jedi-
nou pomocou pre celú našu 
Zem je obmedziť konzumný 
a na zdroje náročný spô-
sob života, obmedziť výrobu 
a neustály hospodársky rast, 
ktorý slúži len asi 10 % naj-
bohatších, obmedziť prevá-
žanie tovarov po planéte, 
viac sa sústrediť na rozširo-
vanie priemyselnej, rastlinnej 
a živočíšnej výroby doma, 
vo vlastných štátoch. vyysá-
dzajme stromy bez možnosti 
súkromných fi riem vyrúbať 
všetko, čo je zelené. A k to-
mu azda ešte trošku pokory, 
skromnosti a úcty jedné-
ho voči druhému. Nielen 
k ľuďom, ale aj k zvieratám 
a prírode ako celku. 

 Ľ. Rešovská 
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Čo všetko ste mali v pláne 
hlavne počas marca?

- Samozrejme, najatraktív-
nejšie podujatia sme pripra-
vili na marec – mesiac knihy. 
Žiaľ, pre ohrozenie korona-
vírusom sme ich museli zru-
šiť a zatvoriť aj knižnicu. Ve-
ríme však, že besedu s  pes-
ničkárom, divadelníkom, 
fotografom a  spisovateľom 
Mišom Buzom (autorom 
3 kníh receptov a  krátkych 
vtipných poviedok v  spišti-
ne, s  ilustráciami známeho 
slovenského výtvarníka Iva-
na Popoviča), medzinárod-
né podujatie na podporu 
čítania Noc s  Andersenom, 
besedy v  rámci Tatranskej 
literárnej jari, či slávnostné 
zápisy prváčikov za čitateľov 
knižnice zrealizujeme v  ná-
hradných termínoch. 

Aký bol minulý rok v 
knižnici z vášho pohľadu, 
ale aj z pohľadu čitateľa? 

Koronavírus „vynuloval“ aj mesiac knihy
Mestská knižnica vo Svite je nielen miestom, kde sa 

požičiavajú knihy, organizujú besedy so spisovateľmi, ľu-
dia čítajú periodickú tlač, ale už tradične supluje galériu 
a rôzne zaujímavé prednášky pre všetky vekové kategórie. 
Najviac aktivít tu plánovali práve v marci, v skutočnosti 
bola knižnica podstatnú časť mesiaca uzavretá. O aktivi-
tách, aj tých v súčasnosti utlmených, sme hovorili s Mgr. 
Danielov Šipošovou, vedúcou mestskej knižnice.

- V roku 2019 mala Mest-
ská knižnica vo Svite 953 čita-
teľov, z toho bolo 348 detí. Za 
celý rok knižnicu navštívilo 
11  665 používateľov, služby 
verejného internetu využilo 
381 osôb. Knižnica zakúpila 
do svojho fondu 620 zväz-
kov nových kníh a 25 titulov 
periodík v  celkovej hodno-
te 4  766,54 eur. Z  toho bolo 
1 500 eur z dotácie Fondu na 
podporu umenia z  Bratisla-
vy a  500 eur zo sponzorské-
ho daru Spolku nezávislých 
donorov z  Bratislavy. Do 
knižného fondu sme zakúpi-
li tituly najviac vyhľadávané 
našimi čitateľmi – pre dospe-
lých dobrodružné romány, 
detektívky, romány o ženách, 
historické romány, pre de-
ti rozprávky a  humoristické 
príbehy,  pre mládež dob-
rodružné, fantazijné a  diev-
čenské romány. Samozrejme, 
nezabudli sme ani na náučnú 

literatúru, kúpili sme popu-
lárno-náučné knihy pre všet-
ky vekové kategórie a  kni-
hy vyhľadávané študentmi 
stredných a vysokých škôl. Za 
minulý rok sme zrealizovali aj 
188 kultúrno-spoločenských 
a vzdelávacích podujatí.

Je síce len marec, ale nik 
z nás nevie povedať, kedy 
mimoriadna situácia skon-
čí. Čo ste pripravovali 
v knižnici na rok 2020?

- Tento rok každý mesiac 
organizujeme cyklus infor-
mačnej výchovy pre deti 
materských škôl, pripravili 
sme hovorené bilbiografi e 
o nových knihách pre žiakov 
ZŠ. So žiakmi Spojenej školy 
Mierovej sme sa zapojili i do 
celoslovenskej súťaže Čítame 
s  Osmijankom. Dospelí sa 
mohli zúčastniť prezentácie 
zelených potravín a  dozve-
dieť sa niečo o chlorelle a ze-
lenom jačmeni, mohli tiež 
navštíviť besedu s  autorom 
Milanom Šišmišom o jeho ti-
tule „Kniha o súcite“ (o vývo-
ji slovenského vegetariánstva, 
jeho významných osobnos-
tiach a  ideách). Vo výstavnej 
miestnosti sme v  januári po 

prvýkrát predstavili tvorbu 
regionálneho autora Milosla-
va Turzáka, ktorý sa zameria-
va na maľbu, kresbu a grafi ku. 
Inšpiráciou mu je krajina Spi-
ša, podtatranská krajina a sa-
motné Vysoké Tatry. U nás vo 
Svite mal už svoju 27. výstavu 
a pre návštevníkov pripravil 
výber zo svojej tvorby. Veľmi 
nás potešilo, že vo februári 
sa nám podarilo nainštalovať 
výstavu významnej autor-
ky domácej umeleckej scé-
ny Heleny Suchej Sojákovej 
(na snímke). Patrila k prvým 
autorom úžitkovej grafi ky v 
podtatranskom regióne – na-
vrhovala rôzne etikety, obaly, 
plagáty. Vo voľnom čase sa 
venovala i  vlastnej tvorbe. 
Vyrastala vo Svite a  takmer 
celý život pracovala v podni-
ku Chemosvit ako návrhárka 
oddelenia prípravy tlače a fa-
rieb. Výstavu tvorili ukážky 
z jej úžitkovej grafi ky, ale i jej 
voľná výtvarná tvorba – maľ-
ba a grafi ka. 

Ešte slová na záver...
- Milí čitatelia, chýbate 

nám. Dúfame, že sa  čoskoro 
opäť stretneme.

 Ďakujeme za rozhovor

Ukážka umeleckej tvorby Heleny Suchej Sojákovej.

Dokončenie z 1. strany
Učitelia veľmi úzko spo-

lupracujú s  podporným 
tímom, ktorý je tvorený 
školskou psychologičkou, 
špeciálnym pedagógom, 
asistentami. Dávame tak 
priestor každému žiakovi 
zažiť úspech a  budovať se-
bavedomie. Nezabúdame 
ani na priestory našej školy. 
Pretože aj priestor vycho-
váva. Podnetné estetické 
prostredie, ktoré neustále 
vynovujeme, skrášľujeme, 
nám pomáha budovať hod-
notový systém žiakov. A sa-
mozrejme osobnosť učiteľa. 
V našej škole máme učite-
ľov, ktorí vymýšľajú a roz-
mýšľajú, ako rozvíjať dieťa 
všestranne. Naši učitelia, 
ktorí vedú žiakov na ceste 
poznania, nechcú vyhrávať 
v bojoch so žiakmi. Vedia, že 
ak je tu boj, nikto nevyhrá-
va. Aby sa trieda nezmenila 
na bojisko, učitelia sa pravi-
delne zúčastňujú vzdelávaní 
v rôznych oblastiach – či už 
psychológie, pedagogiky, 
výchovy, IT, konferencií a 
vzdelávaní, ktoré pomáhajú 
deťom porozumieť. Pretože  
stále platí, kvalitný učiteľ= 

kvalitný výchovnovzdeláva-
cí proces. Zmysluplné trá-
venie voľného času v sebe 
skrýva veľký potenciál pre 
formovanie osobnosti. Je 
to priestor na sebavýchovu 
a  sebarealizáciu. My tento 
priestor deťom poskytujeme 
prostredníctvom školského 
klubu detí a  30 krúžkov, kde 
sa môže nájsť každé dieťa. 

Vráťme sa teda na začiatok 
a položme si ešte raz otázku: 
Je čas strávený u nás v škole 
zmysluplný alebo stratený? 
Chceme veriť, že miliardy 
sekúnd strávených v  našej 
škole je čas zmysluplný. Mi-
nimálne robíme všetko pre 
to. Pomáhame deťom nájsť 
samých seba a spoznať, kým 
vlastne sú. A spolu s  nimi 
rastieme aj my. Sme ako 
puzzle, každý deň sa učíme 
zapadať do seba. Každý deň 
sa učíme jeden od druhé-
ho. Každý deň spolu rastie-
me.  Sme spádová škola pre 
žiakov zo Svitu, Lučivnej, 
Mengusoviec, Štôlu, Batizo-
viec, Gerlachova a  širšieho 
okolia. Samozrejme vítaný 
je každý. 

 PaedDr. Slávka Slivková
 zástupkyňa riaditeľky

Takí sme, u nás v škole

Z REGIÓNU

Nemocnica Poprad, a. s., 
využíva všetky dostupné 
možnosti na získanie rú-
šok, no aj napriek viacerým 
podpísaným kontraktom 
zatiaľ nie sú dodávané v 
požadovaných množstvách. 
Keďže jestvujúce zásoby ba-
vlnených ochranných rúšok 
pre prichádzajúcich pacien-
tov sa míňajú rýchlejšie, ako 
sú dopĺňané zásoby, nemoc-
nica hľadá všetky dostupné 
možnosti, ako ich zabezpe-
čiť. Ide výlučne o pomoc pre 
pacientov, ktorí z rôznych 
dôvodov prichádzajú na vy-
šetrenie alebo ošetrenie bez 
ochranného rúška a ktoré im 
musí poskytnúť nemocnica.

Keďže priemyselne vyrá-
bané rúška sú momentálne 
nedostatkovýcm tovarom a 
súčasnú situáciu zatiaľ stále 
sprevádza nárast ochore-
ní,  darovanie akéhokoľvek 
množstva je jednou z mála 
ciest, ako je možné  zabez-
pečiť nevyhnutné zásoby 
rúšok pre očakávaných pa-
cientov.  Táto výzva je urče-

ná všetkým, ktorí v súčasnej 
situácii majú možnosti  na 
to, aby takýmto spôsobom 
preukázali svoju spolupat-
ričnosť.  

Odborníci sa zhodujú v 
tom, že akékoľvek, a teda 
nielen certifi kované rúško, 
je základným  preventívnym 
ochranným prostriedkom 
v súčasnej situácii.  Zároveň 
vyzývame všetkých pacien-
tov prichádzajúcich do ne-
mocnice za nevyhnutným 
ošetrením, aby prichádzali 
s vlastnými rúškami a aj ta-
kouto cestou neodčerpávali 
jestvujúce zásoby  bavlne-
ných ochranných rúšok.

V  prípade, že máte mož-
nosť darovať akékoľvek 
množstvo  týchto nepouži-
tých bavlnených ochran-
ných prostriedkov, prosíme, 
prineste ich priamo do ne-
mocnice a odovzdajte pra-
covníkom fi ltra na kontrole 
pri vstupe do nemocnice. 
Výzva platí do odvolania.

Za akúkoľvek pomoc 
ĎAKUJEME!

Výzva na darovanie 
nepoužitých bavlnených rúšok

Nemocnica Poprad, a. s., sa v súvislosti s opatrenia-
mi, ktorých cieľom je predísť šíreniu koronavírusu CO-
VID-19 obracia na všetkých malovýrobcov, či domácich 
výrobcov bavlnených rúšok, s prosbou o ich darovanie. 
Výzvu uverejnila Nemocnica Poprad, a. s. začiatkom minu-
lého týždňa
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,,V roku 2019 sme hospitali-
zovali 2969 pacientov,  pričom 
najčastejšími diagnózami boli 
akútna cievna mozgová prí-
hoda,  akútny lumboischial-
gický syndróm,   centrálny 
vestibulárny syndróm, cervi-
kokraniálny syndróm, ocho-
renia periférnych nervov, ner- 
vovosvalovej platničky alebo 
kostrových svalov“, hovo-
rí MUDr. Ladislav Gurčík 
PhD., primár neurologic-
kého oddelenia Všeobecnej 
nemocnice s  poliklinikou 
Levoča. Priemerný vek pa-

Neurológia v Levoči v roku 2019 hospitalizovala takmer 3000 pacientov                              

Ich heslom je: ,, Čas je mozog“
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen sku-

piny AGEL, má renomované neurologické oddelenie, 
ktoré získalo viacero medzinárodných uznaní. Vynikajú-
ce meno, dôveru a obľúbenosť u pacientov potvrdzuje aj 
takmer 10 000 ambulantne vyšetrených pacientov  v roku 
2019 a skoro tri tisícky hospitalizovaných. 

cientov bol okolo 65 rokov, 
najmladší hospitalizovaný 
pacient mal 17 rokov.  Z hos-
pitalizovaných pacientov bo-
li v v 55% ženy. 

,,Počty mozgových príhod 
sú posledné roky ustálené,   v 
roku 2018 bolo hospitalizova-
ných 245 pacientov s cievnou 
mozgovou príhodou, v  roku 
2019   to bol mierny nárast 
na približne 260 pacientov.  
Priebeh mozgových príhod je 
však  v niektorých prípadoch 
priaznivejší, hlavne vtedy, ak 
je možné implementovať mo-

derné spôsoby diagnostiky a 
liečby. Ide buď o trombolýzu 
alebo mechanické odstránenie 
tepenného uzáveru (v prípade 
dokázanej oklúzie  prívodnej 
alebo veľkej mozgovej tepny)“, 
dodáva primár neurológie. 
V roku 2019 Neurologické 
oddelenie v Levoči vykonalo 
48 trombolýz a odoslalo 12 
pacientov    na mechanickú 
trombektómiu do trombek-
tomických centier.

Pre úspešnosť liečby hlav-
ne u  náhlej cievnej mozgo-
vej príhody je mimoriadne 
dôležité vedieť ju rozpoznať 
a  potom adekvátne poskyt-
núť prvú pomoc. ,,V prípade 
objavenia sa príznakov ciev-
nej mozgovej príhody u čle-
na rodiny, ktorými sú náhla 
slabosť polovice tela, porucha 

artikulácie, porucha tvorby 
reči,   tŕpnutie končatín, dvo-
jité videnie,   ovisnutý ústny 
kútik,  neistá chôdza, je veľmi 
dôležité neotáľať a neodklad-
ne   kontaktovať krajské ope-
račné stredisko záchrannej 
služby“, vysvetľuje primár 
MUDr. Gurčík. Operačné 
stredisko urýchlene odošle 
na miesto príhody posád-
ku rýchlej záchrannej alebo 
lekárskej služby, ktorá   po-
mocou trombolytickej linky 
informuje cieľové neurolo-
gické oddelenie o pacientovi. 
Zároveň  posádka zrealizuje 
základné vyšetrenia – krvný 
tlak, pulz, glykémiu, saturá-
ciu O2, neurologický status, 
EKG a  urýchlene transpor-
tuje pacienta na CT praco-
visko za účelom urgentného 
CT mozgu a CT angiografie.

,,Pri včasnom nahlásení 
cievnej mozgovej príhody je 
postup tak rýchly a  efektív-
ny, že nedochádza k časovým 
stratám počas transportu, 
diagnostiky a  začatia vhod-
nej terapie, ako tomu bolo v 
minulosti. To dáva pacien-
tom obrovskú šancu. ,,V sú-
časnosti platí heslo: ,, čas je 
mozog“ a týmto heslom sa v 
prípade akútnych cievnych 
mozgových príhod riadime aj 
na Neurologickom oddelení 
v  Levoči“, vysvetľuje primár 
MUDr. Gurčík v  čom tkvie 
ich úspešnosť.

Neurologické oddelenie 
levočskej nemocnice je aj 
jedným z  mála pracovísk 
na Slovensku, ktoré zavied-

li metódu rádiofrekvenčnej 
denervácie pri terapeuticky 
ťažko zvládnuteľných  boles-
tivých syndrómoch v drieko-
vej  oblasti. ,,Zaviedli sme ju 
v  roku 2014 a  našu analýzu 
súboru 145 pacientov s  fa-
zetovým syndrómom sme 
publikovali aj v  odborných 
periodikách.  Štatistické 
spracovanie výsledkov po-
tvrdilo vysokú efektivitu me-
tódy a vhodnosť jej uplatne-
nia v  rámci miniinvazívnej 
neoperačnej liečby bolesti 
chrbtice.

K  zvýšeniu úrovne odde-
lenia prispieva aj moderná 
technika. Od decembra na 
neurológii využívajú no-
vý magnetický stimulátor a 
pred pár dňami pribudol aj 
nový ultrasonograf so  špe-
ciálnou sondou s možnosťou 

vykonávať neurosonologické 
vyšetrenia, t.j. ultrazvukové 
vyšetrenia periférnych ner-
vov. Na túto metodiku má 
primár oddelenia MUDr. 
Gurčík  certifikáty zo škole-
ní v  Nemeckom Freibergu  
u primára Josefa Böhma.

Neurologické oddelenie 
levočskej nemocnice bolo  
ocenené Európskou organi-
záciou pre liečbu cievnych 
mozgových príhod ESO a 
bol jej udelený zlatý, platino-
vý a diamantový štatút ESO 
Angels Awards za jednotlivé 
kvartály roku 2018. Cenu 
dostalo oddelenie za inova-
tívnu starostlivosť o pacien-
tov s cievnou mozgovou prí-
hodou, čím sa levočská neu-
rológia zaradila na najvyššiu 
úroveň.

 Mgr. Martina Pavliková

Prvýkrát zažiaril už po 
troch rokoch štúdia, keď 
bol v  tercii. Na celoštátnom 
kole medzinárodnej vedo-
mostnej súťaže International 
Junior Science Olympiad 
(IJSO) v riešení úloh z fyzi-
ky, chémie a  biológie skon-
čil druhý a vybojoval si tým 
právo reprezentovať Sloven-
sko na celosvetovom finále. 
Ešte ani nie pätnásťročný 
ako najmladší člen sloven-
ského trojčlenného tímu le-
tel na indonézsky ostrov Bali 
a z exotickej krajiny sa vrátil 
domov s  bronzovou medai-
lou! 

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy
Keď v  septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan 

Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na 
Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba jedným z tridsiatich 
„drobcov“, ktorí s veľkými očami a ešte väčším strachom 
otvárali dvere „veľkej“ školy. Veľmi skoro sa však ukáza-
lo, že do priemeru nepatrí. V matematike, fyzike, chémii, 
biológii a aj ďalších prírodovedných predmetoch mal 
pred svojimi spolužiakmi neustále náskok.

Vtedy už bolo viac ako 
jasné, že na popradskom 
„starom gympli“ vyrastá 
obrovský talent. Predmeto-
vé olympiády v matematike, 
fyzike, neskôr aj programo-
vaní zvládal hravo. Už ako 
15-ročný žiak  kvinty držal 
krok a hral vyrovnané mate-
matické partie s maturantmi 
na krajskej úrovni. 

Aktuálny školský rok je už 
jeho predposledným stre-
doškolským. O  rok ho čaká 
povestná „skúška dospelos-
ti“. Strach z  nej však určite 
nemusí mať. Veď v jeho ob-
ľúbených prírodovedných 

a  technických predmetoch 
patrí medzi najlepších na 
Slovensku. 

Potvrdil to aj v  tohtoroč-
nej matematickej olympi-
áde. Zo štyroch desiatok 
stredoškolákov Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
v  elitnej A-kategórii (žiaci 
posledných dvoch roční-
kov strednej školy) skončil 
v  krajskom finále druhý. 
V  štvorkolovej súťaži stratil 
jediný bodík a  spolu s  ví-
ťazom mali pred zvyškom 
„peletónu“ priepastný ná-
skok. Obaja postúpili do ce-
loslovenského finále. Potvr-
dením  mimoriadne vysokej 
matematickej kvality žiakov 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici v Poprade sú jeho štyria 
študenti medzi elitnou os-
mičkou PSK!

Rovnako strieborný skon- 
čil Štefan Slavkovský aj na 
krajskom kole olympiády 
najvyššej A-kategórie v  in-
formatike. Iba traja stredo- 
školáci z  celého PSK splnili 
mimoriadne prísne pod- 
mienky pre postup do ce-
loštátneho kola. Dvaja z nich 
sú práve zo „starého gym-
pla“. Vo finále bude s ním aj 
tretiak štvorročného štúdia 
Pavol Šimkovič.

Hetrik výnimočných ús- 
pechov zaznamenal Šte-
fan v  súťaži v  programova-
ní v  jazyku Python. Jediný 

spomedzi stredoškolákov 
z celého Slovenska bezchyb-
ne zvládol všetky úlohy a so 
stopercentnou úspešnosťou 
jasne zvíťazil. Pre projekt 
Erasmus+ vymyslel a vy-
tvoril aplikáciu LTL Slova-
kia (Learning and teaching 
without limits Slovakia), 
ktorá bude verejne dostup-
ná na internete. V septembri 
tak bude mať možnosť zú-
častniť sa na medzinárod-
nej konferencii PyCon SK 
2020, ktorej dejiskom bude 
Fakulta informatiky a infor-
mačných technológií Slo-
venskej technickej univerzi-
ty v  Bratislave. V  sedmičke 
najúspešnejších „pythonov-
ských“ programátorov, ktorí 
sa na konferencii zúčastnia, 
bude aj ďalší „starogym-
plák“ – už spomínaný Pavol 
Šimkovič, ktorý skončil s 
97-percentnou úspešnosťou 
v  rámci celého Slovenska 
štvrtý. Ďalší dôkaz, že aj 
práca s  talentovanými žiak-
mi posúva Gymnázium na 
Kukučínovej ulici v Poprade 
medzi absolútnu slovenskú 
gymnaziálnu elitu. Potvrde-
ním sú aj ďalší jeho študen-
ti, ktorí sa prvenstvami či 
medailovým umiestnením 
v  krajských kolách rôznych 
predmetových olympiád 
kvalifikovali do bojov o ho-
nor najlepšieho slovenského 
stredoškoláka. „Starogym-

pláci“ v  tomto školskom 
roku nebudú chýbať v  re-
publikových finále v  chémii 
a španielčine. A trúfajú si aj 
vo fyzike, biológii, geogra-
fii... Krajské kolá však zatiaľ 
zrušila hrozba šírenia koro-
navírusu. 

Ľudová múdrosť hovorí, 
že kto vie, ten vie. Výpočet 

úspechov Štefana Slavkov-
ského potvrdzuje, že on na-
ozaj vie. Jednoznačne k  to-
mu prispievajú aj kvalitní 
a  ochotní učitelia, ktorí ho 
vedú a  systematicky pripra-
vujú na jeho ďalšiu karié-
ru. Iste nikto nepochybuje, 
že môže byť mimoriadne 
úspešná.
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Príjemný a ničím nenaka-
zený deň prajem. Opäť v ru-
kách držíte prvé tohtoročné 
číslo našich batizovských 
novín. 

Na minulom zastupiteľstve 
sa okrem iného prerokovával 
a  následne schvaľoval návrh 
Programového rozpočtu na 
rok 2020. V  danom doku-
mente sú schválené najzák-
ladnejšie investičné priority 
realizované a  fi nancované v 
roku 2020. Z  kapitálových 
výdavkov ide o  pokračova-
nie vo výstavbe ďalšej časti 
chodníka na ul. Oslobodite-
ľov popri št. ceste č. III/3064, 
rekonštrukciu sály kultúr-
neho domu a  pokládku as-
faltového koberca a  úpravu 
obrubníkov na ul. Jurkovi-
čovej. V súčasnosti prebieha 
proces verejného obstará-
vania. V  tomto roku sme 
začali pracovať na projekte 
rezortu vnútra zameraného 
na výstavbu a rekonštrukciu 
materských škôl, ktorý je 
spolufi nancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja. Zapojenie sa 
do tejto výzvy bolo nevy-
hnutné preto, že parlament 
schválil povinnú predškol-
skú výchovu. Toto opatrenie 
nadobudne účinnosť od r. 
2021. Pokračujeme v  budo-
vaní optickej siete, toho času 
na uliciach Osloboditeľov, 
Nálepkova, Poľná a plánuje-
me pokračovať ďalej. 

Dnes je však situácia dia-
metrálne odlišná a pohľad na 
nami v minulosti určené pri-
ority sa mení každým dňom. 
Áno, všetkých na svete sa ví-

Prosím, dodržiavajte preventívne opatrenia
rus COVID – 19 dotkol a vý-
nimkou nie je ani naša obec. 
Teraz je na prvom mieste 
naše zdravie a preto je nevy-
hnutné zodpovedne prehod-
notiť všetky naše plány, ktoré 
sme si stanovili plniť v tomto 
roku. Len čas ukáže, čo z na-
šich „kapitálových“ predstáv 
budeme v  tomto roku reali-
zovať. Ako jedno z  prvých 
opatrení, je zrušenie celoslo-
venskej súťaže v zdobení veľ-
konočných vajíčok s názvom 
„Gúľaj sa vajíčko“ a  s  ohľa-
dom na ochranu nášho 
zdravia, prijaté preventívne 
opatrenia pravdepodobne 
budú pretrvávať. Všetko zá-
leží na našej zodpovednosti. 
Chcem požiadať všetkých 
občanov a návštevníkov 

obce, aby dôrazne dbali na 
dodržiavanie všetkých prija-
tých preventívnych opatrení 
a nariadení. Kontrolujte po-
hyb svojich detí a zabráňte 
ich zhromažďovaniu. Spo-
ločne sa postarajme o naše 
zdravie a prekonajme krízo-
vú situáciu s čo najmenšími 
následkami. 

Na zamyslenie: nikdy by 
nikto z nás nebol povedal, že 
v  dnešných „super dobrých 
časoch“ bežné ochranné 
rúško môže mať pre nás takú 
hodnotu. 

Ďakujem za pozornosť a 
všetkým za vykonanú prácu 
v prospech rozvoja našej ob-
ce. Spoločne to zvládneme. 

 JUDr. Gabriel Bodnár, 
 starosta obce 

Aj rok 2019 sa niesol v du-
chu mnohých kultúrno-
-spoločenských podujatí, na 
ktorých sme mali možnosť sa 
v našej obci zúčastniť.

▶ 5. januára sa v  sále kul-
túrneho domu konal už XII. 
ročník Kúdelnej izby. 

▶ Do pamätnej knihy na-
šej obce sa 8. januára podpí-
sala naša rodáčka Ing. Mária 
Omastová, DrSc., ktorá si od 
prezidenta SR Andreja Kisku 
prevzala štátne vyznamena-
nie. 

▶ 2. februára sa konal už 
XXI. ročník Hasičského plesu 
DHZ Batizovce. V programe 
vystúpili CĽH Popradčan 
a HS Štýl z V. Lomnice. 

▶ 6. februára sme v  mene 
obce zablahoželali našej naj-
staršej spoluobčianke pani 
Márii Jašovej k jej 98 narode-
ninám. 

▶ 10. februára si deti užili 
už tradičný Karneval na ľade. 

▶ 2. marca sa v obci konal 
tradičný Fašiangový sprievod 
so straškami spojený so VII. 
ročníkom batizovskej zabí-
jačky. 

▶ Do kroniky sa určite za-
píše aj Orkán Eberhard, ktorý 
sa v nočných hodinách z 10. 
na 11. marca prehnal našou 
obcou a za obeť mu padla li-
pa pred OcÚ, ktorá našťastie 
strhla len elektrické vedenie 
a  načas prerušila dodávku 
elektriny do domácností. 

▶ 29. marca sa starosta pri 
príležitosti Dňa učiteľov po-
ďakoval za prácu pri formo-
vaní našich detí. 

▶ 2. apríla prevzal pán Ján 
Rakyta v Žiline najvyššie vy-
znamenanie dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany a  titul zaslú-
žilý člen za svoje dlhoročné 
zásluhy v DHZ Batizovce. 

▶ 14. apríla kultúrnym 
programom a  odovzdaním 
ocenení vyvrcholilo poduja-
tie s názvom Gúľaj sa vajíčko 
Krehká krása Batizoviec. 

▶ 3. mája sme spolu s  pá-
nom Jánom Jurčom spomí-
nali na osudy židovskej ro-
diny Scharfsteinovcov v obci 
Štôla, kde bola vydatá Margi-
ta Schwartzová z  Batizoviec, 
dcéra pani Leuchtágovej. 

▶ 4. mája sa v  obci konali 

Folklórne slávnosti a  v  bo-
hatom kultúrnom programe 
vystúpili DFSk Batizovce, FSk 
Štvrtovčan, FS Magurak, Ja-
ščurečky, FS Frankovčan, FS 
Batizovce. Ako hlavný hosť 
vystúpila v  závere programu 
kapela Hrdza. 

▶ 7. mája sme si pietnym 
aktom položenia vencov pri 
centrálnom pamätníku pad-
lým pripomenuli 74. výročie 
ukončenia druhej svetovej 
vojny a 77. výročie deportácie 
našich židovských spoluob-
čanov. 

▶ 10. mája sme sa naposle-
dy rozlúčili s  našou najstar-
šou spoluobčiankou, ktorá 
zomrela v požehnanom veku 
98 rokov. 

▶ 12. mája sme si kultúr-
nym programom v  sále KD 
pripomenuli Deň matiek. 

▶ 23. mája si pre nás pani 
učiteľky z MŠ spolu s detička-
mi pripravili krásnu ľudovú 
akadémiu na tému Svadba na 
dedine. 

▶ 24. mája  ECAV zbor 
Batizovce-Gerlachov otvoril 
brány evanjelického kostola 

v  Gerlachove v  rámci podu-
jatia Noc kostolov. V  rámci 
programu odzneli dve pred-
nášky na tému Antisemitiz-
mus – holokaust – extrémiz-
mus. Židia v podtatranských 
obciach. 

▶ 26. mája sa na pôde na-
šej obce uskutočnila Podtat-
ranská olympiáda mladých 
hasičov v rámci XVII. roční-
ka o putovný pohár  starostu 
obce. Súťaže sa zúčastnilo 15 
družstiev chlapcov, z ktorých 
1. miesto získala Šuňava I a 11 
družstiev dievčat, z ktorých 1. 
miesto získala Šuňava V. 

▶ 1. júna nám počasie pria-
lo na podujatí Deň detí, ktoré 
sa konalo na futbalovom ih-
risku v Mengusovciach. 

▶ 2. júna sa nám do pamät-
nej knihy podpísala pani Eva 
Mesárošová, dcéra Alexandra 
Weissa, ktorého v  roku 1942 
pokrstil evanjelický farár On-
drej Šimek. 

▶ 25. júna sme sa rozlúčili 
spolu so starostom s  deťmi 
tunajšej MŠ a štvrtákmi ZŠ. 

▶ 6. júla si DHZ Batizov-
ce pripomenulo 130. výročie 

svojho založenia a  pri tejto 
príležitosti boli udelené vy-
znamenania DPO SR. 

▶ 13. júla sa konal 42. roč-
ník Mundiálu. 20. júla si naši 
kuchári zmerali sily v  VIII. 
ročníku súťaže O  najlepšie 
batizovské pirohy, ktorej sa 
zúčastnilo 9 družstiev. 

▶ Detský Mundiál sa usku-
točnil 24. augusta. 

▶ Záver augusta patril 
XXXVIII. ročníku Spomien-
kovej súťaže hasičských druž-
stiev a  posledný augustový 
deň sme si v  rámci Dňa ob-
ce pripomenuli 755. výročie 
prvej písomnej zmienky, 130. 
výročie založenia DHZ a 75. 
výročie SNP. V úvode progra-
mu boli udelené ceny obce 
deviatim našim spoluobča-
nom. 

▶ 1. septembra sa konala 
spoločná ekumenická bo-
hoslužba v  evanjelickom a.v. 
chráme. 

▶ 2. septembra sme spolu 
so starostom obce otvorili 
školský rok 2019/2020. Bránu 
ZŠ prekročilo 147 žiakov a do 
MŠ bolo zapísaných 55 detí. 

▶ 15. septembra sme mali 
krásne počasie pri výstupe na 
Batizovské pleso. 

▶ 26. septembra sme v me-
ne obce zagratulovali najstar-
šiemu spoluobčanovi Františ-
kovi Jarošovi k 92. narodeni-
nám. 

▶ 13. októbra sme si kultúr-
nym programom uctili na-
šich seniorov pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.

▶ 10. novembra Komisia 
športu pripravila vedomost-
ný kvíz a do súťaže sa zapojilo 
takmer päťdesiat záujemcov, 
ktorí vytvorili sedem tímov.  

▶ 15. novembra Mgr. Ka-
tarína Kuzmíková, vedúca 
obecnej knižnice pripravila 
pre našich knihomoľov Noc 
v knižnici. 

▶ Mesiac november sme 
uzavreli príjemným podu-
jatím – XVI. ročníkom Ba-
tizovského vinobrania a  XI. 
ročníkom súťaže o  Najlepší 
batizovský škvarkovník. 

▶ 5. decembra našu obec 
navštívil Mikuláš spolu so 
svojou družinou. 

 Pokračovanie na 6. strane

Vo vianočnom čase členo-
via a  členky Folklórnej sku-
piny (FSk) Batizovce absol-
vovali sériu vystúpení v  oko-
litých hoteloch s  Vianočným 
pásmom. Záver roka sme 
ukončili Silvestrovským vystúpením v Spol-
centre vo Svite. Začiatkom roka 2020 sme 
vystúpili pre hostí v  Grandhoteli Bellevue 
v Starom Smokovci. 

8. januára 2020 sa v  zmysle stanov usku-
točnila výročná členská schôdza členov FSk 
Batizovce. Schôdze sa zúčastnilo 86 členov 
FSk. Na úvod predseda FSk Ľubomír Šoltís 
privítal všetkých členov a  hostí a obozná-
mil ich s programom schôdze. Konštatoval, 
že schôdza je uznášania schopná. Prečítaná 
bola správa o činnosti Folklórnej skupiny Ba-
tizovce za rok 2019 a v správe bolo zhodno-
tených všetkých 80 akcii folklórnej skupiny 
za minulý rok. K nim je potrebné prirátať aj 
skúšky detí a dospelých v týždňových inter-

valoch. Rok 2019 bol veľmi 
náročný, čo sa týka vystúpe-
ní. Záverom správy, predseda 
poďakoval všetkým členom, 
členkám, rodičom detí, sta-
rostovi, poslancom obecného 

zastupiteľstva ako aj sponzorom a organizá-
ciám pôsobiacim v obci.

Aj vedúce mladších a  starších detí zhod-
notili činnosť za rok 2019. K 1. januáru 2020 
máme 30 detí vo veku od 4-8 rokov a 25 detí 
vo veku od 9-15 rokov. Mládeže a dospelých 
je spolu 27 členov. Predsedníčka revíznej 
komisie prečítala správu o hospodárení FSk 
a prerokoval sa návrh rozpočtu na rok 2020. 
Nasledovala diskusia a záver.

Aj nový rok 2020 sme začali aktívne. Vo 
februári sme zorganizovali folklórnu lyžo-
vačku pre členov FSk  v Lopušnej doline.

Fašiangový sprievod obcou sa konal 22. 
februára a bol tradične spojený so zabíjač-
kou.  Pokračovanie na 6. strane

Členovia folklórnej skupiny 
na prelome rokov 2019 a 2020 

Fašiangy v podaní FSk Batizovce v Zelenči.

Kultúrno-spoločenské okienko za rok 2019
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Tak, ako v každom vydaní 
Batizovských novín, aj teraz 
by sme vás radi informova-
li o  činnosti našich hasičov. 
Rok 2020 sme začali vý-
ročnou členskou schôdzou, 
ktorú sme zorganizovali 25. 
januára v  sále kultúrneho 
domu. Tu sme oboznámili 
všetkých zúčastnených s na-
šou minuloročnou činnos-
ťou, hospodárením a  samo-
zrejme, nechýbali ani plány 
do budúcna. 1. februára sa 
konal už 22. ročník hasičské-
ho plesu, ktorý sa teší veľké-
mu záujmu. Sme radi, že sa 
nám už 22 rokov darí orga-
nizovať tento ples, aby sme 
sa spoločne mohli zabaviť, 
aj keď pre nás, ako organi-

Hasiči pripravujú ďalšie rekonštrukcie
zátorov plesu, to nie je vždy 
jednoduché. Preto sa chceme 
poďakovať všetkým  členom 
za aktívny prístup a pomoc. 
Ďakujeme aj širokej verej-
nosti za záujem a  dobré 
ohlasy. Ďalšou, na organizá-
ciu náročnejšou akciou, bola 
pre nás fašiangová zabíjačka, 
ktorá je už tradične spojená 
s  fašiangovým sprievodom. 
Naši hasiči pripravili rôz-
ne dobroty, ktoré ste mohli 
ochutnať a ako každý rok aj 
tento raz sa nám zabíjačkové 
špeciality rýchlo minuli. 7. 
marca sme pre členov zorga-
nizovali stolnotenisový tur-
naj, ktorého sa zúčastnilo 32 
členov. Súťažilo sa v rôznych 
kategóriách. Výsledky si mô-

žete pozrieť na internetovej 
stránke DHZ. 

V  rámci rekonštrukcie 
a  obnovy priestorov zbroj-
nice pokračujeme v  svojpo-
mocnej rekonštrukcii býva-
lého skladu PHM. Najbližšie 
mesiace plánujeme montáž 
zariadenia na odťah spalín 
v  garáži s  Tatrou. Tento rok 
plánujeme tiež rekonštruk-
ciu sociálnych zariadení. 

Zásahová jednotka má 
momentálne pokojné obdo-
bie, kde neevidujeme zatiaľ 
žiadny výjazd. V rámci vzde-
lávania sme absolvovali ško-
lenie na automatický externý 

defibrilátor a  v  najbližšom 
období plánujme doškoliť 
ďalších členov na používania 
motorových píl. Aj tento rok 
sa nám podarilo splniť všetky 
podmienky, a preto sme boli 
zaradení do A kategórie. 

Samozrejme, aj nás sa do-
tkli opatrenia v rámci šírenia 
koronavírusu. Preto sme ob-
medzili všetky naše aktivity 
takmer na nulu. V  poho-
tovosti ostáva iba zásahová 
jednotka. Veríme, že každé-
mu z  nás nie je tento vírus 
ľahostajný a preto sa budeme 
riadiť odporúčaním vlády 
SR.  Marián Chromek

Dokončenie  z 5. strany
Počasie prialo a  tak sa od 

12. h začal fašiangový sprie-
vod od hasičskej zbrojnice 
a pokračoval so zvukom he-
ligóniek a spevom po obci. 

Ochutnávka zabíjačko-
vých špecialít začala od 10.  h  
a od 17. h bolo pre všetkých 
účastníkov sprievodu pripra-
vené občerstvenie formou 
fašiangovej praženice.

Na pozvanie našej dru-
žobnej obce Zeleneč a miest-
nych nadšencov zo Zelenča 
sme sa zúčastnili spolu s pá-
nom starostom a niektorými 
poslancami a  členmi Fol-
klórnej skupiny Batizovce na 
akcii „Batizovské Fašiangy 
v Zelenči“. Poďakovanie patrí  
„obliekačom“ P. Šoltýsovi, J. 
Duránimu, M. Duránimu, J. 
Františkovi, ako aj kováčom 
, tetkám, doktorom, sestrič-
kám, slameňákovi, bruchá-
čovi a  členom Folklórnej 
skupiny Batizovce za ukážku 
fašiangového sprievodu. Od 
12. h sa začal obliekať slame-
ňák a o 16. h začal fašiangový 

Členovia folklórnej skupiny na prelome rokov 2019 a 2020 
sprievod obcou. Večer v kul-
túrnom dome pokračovala 
fašiangová zábava, ktorú za-
hájila Folklórna skupina Ba-
tizovce svojím programom 
a ktorá končila o polnoci po-
chovávaním basy miestnymi 
nadšencami. Táto krásna 
akcia sa konala deň pred po-
polcovou stredou, v  utorok 
25. februára. Touto cestou 
sa chceme poďakovať staros-
tovi zo Zelenča p. Jedličkovi 
za milé prijatie a nadšen-
com za zabezpečenie stravy, 
občerstvenia a  ubytovania. 
Odovzdali sme tiež pozva-
nie na budúci rok, kedy bude 
ukážka pochovávania basy 
nadšencami zo Zelenča na 
fašiangy v Batizovciach.

Členovia FSk sa pripra-
vujú na súťaže organizova-
né Osvetovým strediskom, 
ktoré sa budú konať v závere 
marca alebo v apríli vo Svite.

Blížia sa Veľkonočné sviat-
ky a s tým spojený program, 
na ktorý sa zodpovedne pri-
pravujeme.

Veríme, že sa nám poda-

rí zorganizovať ďalší ročník 
folklórnych slávností obce 
Batizovce, ktoré by sa mali 
konať 9. mája 2020 v  popo-
ludňajších hodinách a  na 
ktoré vás srdečne pozývame.

Prajeme všetkým členom  
a členkám, aby aj v roku 2020 
mali radosť z vykonanej prá-
ce, dostatok času na skúšky 
a  vystúpenia. Vopred ďaku-
jeme priaznivcom Folklórnej 
skupiny Batizovce a obci Ba-
tizovce za pomoc.

V roku 2019 nás podporil 

Fond na podporu umenia 
v  projekte „Udržujeme tra-
dície našich predkov“ a tak 
sme mohli vyrobiť krojové 
súčasti, klobúky, opasky, 
folklórne čižmy. Dali sme 
opraviť a  naladiť heligónky, 
vyrobiť propagačné bannery 
a preplatila sa aj časť dopra-
vy na vystúpenia. Už len pri-
pomeniem, že v  apríli 2020 
oslávime 5. rokov od obno-
venia Folklórnej skupiny Ba-
tizovce. Ľubomír Šoltís, 

 predseda FSk

Fašiangy v podaní FSk Batizovce v Zelenči.

Dokončenie z  5. strany
▶ 18. decembra si pre nás 

deti zo ZŠ pod vedením pa-
ni učiteliek pripravili krásny 
muzikál Šípová Ruženka. 

▶ 21. decembra staros-
ta obce prijal naše hasičky 
a  poďakoval im za výborné 
výsledky a reprezentáciu na-
šej obce. 

▶ 22. decembra si v rámci 
štvrtej adventnej nedele cir-
kevný zbor ECAV Batizov-
ce-Gerlachov pripravil ad-
ventné pásmo slova a hudby 
v sále KD. Večer nás svojimi 
vianočnými vinšmi a  oblát-
kami v  domácnostiach po-
tešili koledníci z miestnej FS 
v  rámci V. ročníka Vianoč-

nej koledy.
▶ 28. decembra sa konal 

XIV. ročník stolno-teniso-
vého turnaja Vianočná ba-
tizovská vločka. Záver roka 
29. decembra patril II. roční-
ku vežového koncertu v po-
daní trubačov z  DH Sviťan-
ka a  vianočnému koncertu 
v podaní Suity kráľa Mateja.

 ▶ V  roku 2019 sa sta-
rosta obce stretol trikrát so 
spoluobčanmi, keď im 24. 
apríla, 25. júna a 27. decem-
bra osobne zagratuloval pri 
príležitosti ich životných ju-
bileí. Naše pozvanie prijalo 
spolu 38 spoluobčanov. 

 Mgr. Vladimír Andraš,  
 PhDr. Soňa Andrašová

Kultúrno-spoločenské okienko za rok 2019

Vážení spoluobčania,
dovoľte aby som sa aj touto formou poďakoval vám všet-

kým, ktorí ste reagovali na moju výzvu a pomohli ste nám 
v tejto neľahkej situácii a prakticky obratom ste na obecný 
úrad doručili ochranné rúška, ktoré ste vlastnoručne vyro-
bili. Tieto rúška sme okamžite bezplatne poskytli najohro-
zenejšej skupine ľudí, ako napr. seniorom, osamelým spo-
luobčanom atď. 

Každému, kto nezištne akokoľvek pomôže v boji proti 
nebezpečnému vírusovému ochoreniu, patrí moje veľké, 
úprimné ĎAKUJEM.

Prostredníctvom našich médií Vás budeme pravidelne 
informovať o vývoji situácie. Prajem nám všetkým aby sme 
spoločne boli rozvážni, ohľaduplní a zodpovední.

 JUDr. Gabriel Bodnár

Z  emailu od priate-
ľov z  Talianska uvádzam: 
„Nikdy mi nenapadlo, ani 
v  najtemnejšej nočnej mo-
re, že niekedy budem vidieť 
a prežívať to, čo sa tu deje v 
našej nemocnici už tri týžd-
ne. Táto hrôza sa veľmi šíri a 
je čoraz viac nezastaviteľná.

Na začiatku ich prišlo len 
niekoľko, potom po stov-
kách... a teraz nie sme lekári, 
ale triediči... musíme sa roz-
hodnúť, kto má žiť a kto má 
ísť domov zomrieť, hoci títo 
ľudia poctivo platili Talian-
sku dane.

Dva týždne dozadu sme 
boli ja a moji kolegovia zary-
tí ateisti. Toto bolo normál-
ne, veď sme verili vo vedu, 
tak sme sa to učili. A veda 
vylučuje Božiu prítomnosť. 
Vždy som sa vysmieval rodi-
čom, lebo chodili do kostola.

Je tomu deväť dní, čo k 
nám prišiel 75-ročný pastor 
s vážnymi dýchacími prob-
lémami. Mal Bibliu a z tej 
čítal zomierajúcim držiac 
ich za ruku. My sme už boli 
psychicky aj fyzicky vyčer-
paní a bez nádeje a keď sme 
mali trochu času, sadli sme 
si a počúvali ho. Teraz mu-
síme priznať: ako ľudia sme 
dosiahli svoje limity, viac 
nemôžeme urobiť! Denne 
zomiera čoraz viac ľudí. Sme 
vyčerpaní, dvaja z našich 
kolegov sú mŕtvi, a ostatní 
sotva stoja na nohách. Uve-
domili sme si, že vedomosti 
človeka sú konečné a potre-
bujeme Boha! Začali sme sa 
modliť vždy, keď sme mali 
pár minút. Neuveriteľné, ale 
ako zarytí ateisti, sme prišli 
k tomu, že sme našli pokoj 
u Boha! Jeho prosíme, aby 
nám pomohol vytrvať v ošet-
rovaní pacientov.

75-ročný pastor včera 
zomrel. Ako nikdy doteraz 
- hoci sme za posledné tri 
týždne mali 120 mŕtvych - 

sme boli všetci zničení. Po-
kiaľ bol starý pastor s nami, 
podarilo sa mu priniesť taký 
pokoj, aký sme ani nedúfali, 
že nájdeme. Pastor odišiel k 
Pánovi a onedlho ho budeme 
nasledovať. 

Šesť dní som nebol do-
ma, neviem, kedy som jedol 
naposledy, a uvedomil som 
si, aký som bol neužitočný 
na tejto zemi. Chcel by som 
pomáhať ostatným až do 
môjho posledného dychu. 
Som šťastný, že som prišiel 
k Bohu, keď som obklopený 
utrpením a smrťou svojich 
blížnych.“

Keď existuje Boh a je dob-
rý, ako toto môže dopustiť?

Mnohokrát položená otáz-
ka. Ale nezamenili si tí, čo sa 
ju pýtajú, Boha za splacho-
vací záchod? Nie je to tak, že 
ľudia si robia, čo chcú a  čo 
Boh nikdy nechcel, a potom, 
keď sa Boh od nich dištancu-
je, oni si narazia nos a obvi-
ňujú Boha? 

V školách neustále vyuču-
jem evolúciu, ktorú poprel 
aj sám Darwin. Miesto to-
ho, aby sme hovorili pravdu 
o živote a jeho ochrane, bez-
hlavo propagujeme antikon-
cepciu a voľný nemanželský 
sex. Miesto mravného života 
necháme, aby naše deti od 
škôlky učili priteplené dú-
hové rozprávky o  slobod-
nom výbere jedného z mno-
hých pohlaví. Ľudí s  názor-
mi a postojmi, ktoré nie tak 
dávno mali svoje psychiat-
rické diagnózy nechávame, 
aby do čítaniek pripravovali 
texty, ktoré sa nevyskytovali 
ani vo filmoch s  hviezdič-
kou. Žiadna civilizácia, kto-
rá vyznávala takéto hodnoty 
neprežila.

Aj teraz Boh hovorí. Chce 
a bude nás chrániť, je len na 
nás, aby sme prijali Jeho in-
štrukcie pre život. Je čas na 
zmenu.  Pavol Gašper

Svedectvo 38-ročného lekára 
z Lombardie a niečo k nemu

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sú za nami, chceme sa 
však podeliť o milé chvíle, ktoré sme prežili ešte pred ad-
ventom. Skupinka našich občanov sa stretla v priestoroch 
obecného úradu v Gerlachove pri zhotovovaní adventných 
vencov. Prežili sme požehnaný spoločný čas.

Stretnutie vzniklo z podnetu miestneho brata farára a jeho 
manželky. Vence sme zhotovovali z konárikov ihličnanov, 
tují, rôznych ozdôb symbolizujúcich predvianočný čas a 
sviečok. Každý veniec bol iný, krásny, tvorivé nápady žien 
boli individuálne, aj keď sme pracovali spolu a navzájom 
sme si pomáhali. Naučili sme sa tak rôzne techniky zhotovo-
vania vencov a ikeban.

Počas adventu sme potom vždy v nedeľu zapaľovali jed-
notlivé sviece, vždy o jednu viac a tie chvíle sme prežívali v 
domácnostiach osobnejšie, pretože naše vence boli zhotove-
né vlastnoručne. Tak sme prežívali chvíle krásne, plné lásky, 
v očakávaní  príchodu Pána Ježiša, ktorý si počas Vianoc 
pripomíname.

Adventné stretnutie

Preteky sa konali tak ako 
aj po minulé roky v špor-
tovom areáli Štrbské Ple-
so. Dvojdňové preteky boli 

Začiatok februára sa niesol v Gerlachove v športo-
vom duchu. Telovýchovná jednota TATRAN Ger-
lachov, v spolupráci s obcou Gerlachov a Slovenskou ly-
žiarskou asociáciou usporiadali 8. až 9.  februára 2020 
už 62. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP. Ide o 
najstaršie preteky na našom území, konané bez preruše-
nia jediného ročníka. 

rozdelené na medzinárodné 
preteky FIS Slavic CUP, kto-
ré sa konali oba dni a Sloven-
ský pohár, ktorý sa konal len 

prvý deň pretekov. 
V prvý deň pretekov sa 

bežali vytrvalostné preteky 
klasicky mužov a žien na 15 
a 10 kilometrov. Vo FIS pre-
tekoch u žien dominovala 
Poľka Magdaléna Kobielusz 
a v kategórii mužov zvíťazil 
Estónec Alvar Johannes. Títo 
pretekári si zároveň odniesli 
aj ceny pre víťazov 62. roč-
níka Memoriálu 24 padlých 
hrdinov SNP. V Slovenskom 
pohári u žien zvíťazila Bar-
bora Klementová. U mužov 
sa umiestnil na prvom mieste 
Ján Koristek.

Po mužských a ženských 
kategóriách pokračovali pre-
teky aj mladších kategórií. 
V žiackych a dorasteneckých 
kategóriách sa zúčastnilo 
takmer 200 pretekárov, čo 
bolo takmer najviac v histó-
rii pretekov. Tento počet nás 
milo potešil, nakoľko záujem 

o akýkoľvek šport u detí veľmi 
upadá v posledných rokoch.

Druhý deň sa pokračovalo 
šprintami voľnou technikou 
na 1,6km u mužov a 1,4km 
u žien. V ženskej kategórii 
si zopakovala víťazstvo Slo-
venka Barbora Klementová. 
U mužov dominoval Poliak 
Dominik Bury. 

Touto cestou chceme zabla-
hoželať víťazom vo všetkých 
kategóriách ale aj všetkým 
zúčastneným pretekárom za 
ich výkony.

V mene TJ TATRAN Ger-
lachov sa chceme taktiež po-
ďakovať všetkým, ktorí kaž-
doročne podajú pomocnú 
ruku pri organizovaní týchto 
pretekov, ktorí obetujú svoj 
voľný čas a úsilie, aby tieto 
preteky mali zakaždým takú 
vysokú úroveň. Ďakujeme.

 Ing. Michal Nikerle, pred-
 seda TJ Tatran Gerlachov 

62. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP

Zimné obdobie prináša de-
ťom  veľa dôvodov na radosť. 
Jedným z  nich sú zasnežené 
kopce, biela snehová ná-
dielka. I keď  tento rok toho 
snehu pani zima nenadelila 
dostatok, využili sme tých 
pár dní,  a s našimi deťmi 
sme si mohli dosýta vychut-
nať stavanie snehuliaka, zá-
bavnú guľovačku a kĺzanie 
sa po ľahkom snehu na  sva-
hu , ktorý deťom poskytuje 
náš areál. Spokojnosť na ich 
tvárach umocňovali červené 
líčka, hlasný smiech a radosť 
v ich očkách. 

Február sa v  celej  škole 
niesol aj svojou výzdobou v 
znamení fašiangových zvy-
kov a tradícií. Fašiangy  boli 

Aj takto veselo je v našej škôlke
odjakživa symbolom radosti, 
veselosti a hojnosti. Veselá 
zábava, bláznivé masky, vô-
ňa smažených šišiek a sladké 
pokušenia. Ukončením tohto 
obdobia bol veselý karneval, 
na ktorom šantili princezné, 
rytieri a iné rozprávkové by-
tosti. Deti mali veľkú radosť 
zo svojich pekných masiek 
a umocnením tej radosti bo-
lo, že  v maskách sa objavili aj 
pani učiteľky. Každá maska sa 
najskôr všetkým predstavila 
a nasledovala veselá zábava.  
Pripravené boli pre deti aj 
súťaže. I  keď sa im v mas-
kách  súťažilo ťažšie, nako-
niec to zvládli,  boli odvážne 
a dostali zaslúženú odmenu. 
Po veselej zábave prišlo ob-

čerstvenie a  sladkosti. Opäť 
sme prežili spoločne jeden 
krásny a  veselý deň v  našej 
škôlke.  

Spoločne sa snažíme,  aby  

dni prežité v našej škôlke boli 
vždy veselé, zábavné a samo-
zrejme aj poučné. 

 Alena  Kičinová,  
 učiteľka ZŠ s MŠ

Vážení občania, aj v tomto 
čísle vás chceme informovať 
o  našich aktivitách v  obci. 
Začali sme s  rekonštrukciou 
požiarnej zbrojnice. V  prvej 
etape sa realizuje rekonštruk-
cia prízemia, zväčšovali sme 
vnútorné priestory garáže, 
aby sme tam mohli zaparko-
vať požiarne vozidlá. Nasle-

dovať bude výmena podlahy, 
výmena a  zväčšenie gará-
žových brán, rekonštrukcia 
elektroinštalácie, vodovod, 
kanalizácia. Buduje sa nové 
schodisko s  novým vcho-
dom zo zadnej strany budovy 
a výmena starých okien. Pri-
pravujeme šatňu pre zasa-
hujúcich hasičov a  sociálne 

zariadenie. V  ďalšej etape 
chceme budovu odizolovať 
od vlhkosti, zatepliť ju a do-
budovať priestory na prvom 
poschodí. Túto rekonštruk-
ciu fi nancujeme z  vlastných 
zdrojov a  poskytnutej dotá-
cie Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky. Zasadala 
viackrát komisia výstavby 
a  rozvoja obce, ktorá je ná-
pomocná pri realizácií rôz-
nych investičných projektov 
a  požiadaviek občanov na-
šej obce. V  ďalšom čísle vás 
budeme informovať o  roz-
behnutých a  pripravovaných 
projektoch. Počas letných 
prázdnin začneme projekt 
s  názvom: Zvýšenie energe-
tickej účinnosti budovy ZŠ 
v  Gerlachove, na ktorú sa 
nám podarilo získať dotáciu 
z Enviromentálneho fondu. 

Samozrejme, je toho veľa 
čo sme začali a  ešte chce-

me zrealizovať. Ale v  tejto 
nie veľmi ľahkej dobe vám 
chcem aj týmto spôsobom 
popriať v  prvom rade veľa 
zdravia, vzájomného po-
rozumenia a  pomoci, aby 
sme túto celosvetovú krízu 
spoločne prekonali. Teraz je 
doba, kedy si musíme všetci 
prehodnotiť svoje hodnoty. 
Je dôležité si uvedomiť, že je 
čas spomaliť v tejto hektickej 
dobe a  byť jeden druhému 
nápomocní. Treba si vážiť čo 
máme, tešiť sa aj z drobností, 
navzájom si pomáhať. Tre-
ba zahodiť závisť a  nenávisť 
jeden voči druhému, treba 
sa tešiť z  každého spoločne 
stráveného času. Netreba 
pozerať len na seba, ale aj na 
svojich blízkych, kamarátov 
a samozrejme na všetkých 
ľudí. 

 Mgr. Ján Hroboň,                                                                                                         
 starosta obce Gerlachov    

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a iné

Snažíme sa apelovať na občanov, aby nevytvárali čierne 
skládky, ale tento problém neustále pretrváva. Aj napriek 
tomu, že dvakrát do roka sú pristavené veľkoobjemové 
kontajnery, niektorí občania si stále nevážia našu krás-
nu prírodu a  samozrejme asi ani svoje zdravie a zdravie 
svojich blízkych. Možnosti likvidácie odpadu sú a keď ne-
vieme ako odpad zlikvidovať, treba sa informovať v  zbe-
rových fi rmách alebo na obecnom úrade. Ďakujeme za 
pochopenie a dúfame, že spoločnými silami tento problém 
dokážeme konečne vyriešiť.    OcÚ Gerlachov

„Takto si vieme chrániť prírodu 
aj zdravie nás a ďalších generácií !!!“
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0919 205 521  

HROBOV 

www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 
V Podtatranskom regióne  
sme navštívili už 70 miest  
a obcí a urobili radosť  
viac ako 300 zákazníkom. 
Stavte na skúsenosti a  
kvalitne odvedenú prácu. 

Už 7 rokov poctivej práce a stovky spokojných zákazníkov, pridajte sa k nim aj Vy. 

Pred Po 

Ing. Miroslav Greisiger 

Aprílová  
akcia!!  

Cena platí pri  
objednaní do 30. 4.!! 

Jednohrob 80€ 65€    Dvojhrob  120€  100€ 
Ochranný náter ZDARMA Doprava ZDARMA 
Obnova písma 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma 8€ 5€/znak 

V rámci preventívno-zdravotných opatrení ostalo veľké množstvo ľudí v domácnos-
tiach. Práve v tejto situácii je vhodný čas si okrem skríň a garáže upratať aj v právnych 
záležitostiach.

Nepremeškajte príležitosť poradiť sa s advokátom zdarma.
Slovenská advokátska komora vám ponúka možnosť poradiť sa s advokátom bez-

platne. Stačí si na stránke www.sak.sk vybrať spomedzi zapojených advokátov a elek-
tronicky mu zaslať popis svojej situácie.  Advokát posúdi záležitosť a poskytne radu, 
ako v nej ďalej postupovať.

Viac informácií na: www.sak.sk
v časti PRÁVNA POMOC V KARANTÉNE

 Slovenská advokátska komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá zdru-
žuje všetkých advokátov na Slovensku. Základnou úlohou advokácie je pomáhať uplat-
ňovať ústavné práva a záujmy fyzických a právnických osôb. Predmetom bezplatnej 
právnej pomoci nie je spisovanie dokumentov a podaní na súdy.

STE V KARANTÉNE ČI S DEŤMI DOMA?
UPRACTE SI V PRÁVNYCH ZÁLEŽITOSTIACH.

PRÁVNU POMOC POSKYNÚ ADVOKÁTI ZADARMO.

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

INZERCIA

Slovenské speciality
Obedové menu
Donáska jedál

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

výdaj stravy cez okienko reštaurácie 
vývoz stravy pre firmy, obchody (predajne) 

donáška do bytu pre súkromné osoby

OTVÁRACIE HODINY: od 9:00 do 12:00 hod.

Popradský Tatramat bude mať svetové meno
Jeden z  popredných zamestnávateľov 

na severe Slovenska, spoločnosť TATRA-
MAT – ohrievače vody, s. r. o. mení k prvé-
mu aprílu tohto roka názov na STIEBEL 

ELTRON Slovakia, s. r. o. Chce sa tak eš-
te viac priblížiť k materskému koncernu. 
Zmena sa počtu pracovných miest a  ani 
produktov nedotkne.

 „Prácu ľudí pod Tatrami 
si veľmi ceníme. Náš závod 
má v  Poprade bohatú his-
tóriu. Ľudia z  tohto kúta 
Slovenska už v  minulosti 

dokázali, že vedia vytvoriť 
produkty a diela, ktoré mož-
no považovať za unikátne či 
nadčasové. 

Dnes ale nikto nemusí od-

chádzať mimo svoju vlasť, 
aby sa stal svetovým. A  na 
to sme hrdí všetci,“ približil 
Peter Štrbian, konateľ spo-
ločnosti.  (red)

Na tiesňovú linku HZS 
bol 22. marca oznámený pád 
slovenského turistu (53 r.) 
zo štítu Vysoká vo Vysokých 
Tatrách. Pád nahlásil syno-
vec, ktorý sa s dotyčným na 
vrchole nachádzal. Napriek 
pátraniu sa turistu nájsť ne-
podarilo. Neskoro večer boli 
nájdené osobné veci turistu 
na severnej strane masívu 
Vysoká a pod jej stenou bol 
turista nájdený bez znamok 
života v pondelok popoludní.

Smrť na štíte Vysoká



9Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.skZ REGIÓNUObčasník obce Mengusovce                             Marec 2020                                Ročník IV.                                       Číslo 1

M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Vážení spoluobčania,
s príchodom jari je do va-

šich schránok distribuované 
nové vydanie Mengusovské-
ho občasníka. Od vydania 
posledného čísla už ubehlo 
niekoľko mesiacov, preto  by 
som vás chcel informovať 
o dianí a činnosti v našej obci 
počas tohto obdobia.

V  priebehu zimných me-
siacov bola zrealizovaná re-
konštrukcia obecného roz-
hlasu, ktorý mal svoju ži-
votnosť už za sebou. Vedeli 
by ste o  tom rozprávať všet-
ci tí, ktorí ste sa už perna-
mentne sťažovali na kvalitu 
a  hlasitosť zvuku, dokonca 
v  niektorých častiach obce 
nebol vôbec nainštalovaný. 
Získaním povolenia z  VSD 
pre inštaláciu na ich be-
tónové  stĺpy sme dosiahli 
možnosť odstránenia našich 
železných. Natiahnuté bolo 
nové vedenie v  dĺžke 3 500 
m a  osadili sme 36 nových 
reproduktorov. V najbližších 
mesiacoch je ešte potreb-
né zlikvidovať staré vede-
nie,  stĺpy, doladiť hlasitosť 
a  ukončiť práce preberacím 
konaním. Montáž obecné-
ho rozhlasu nám vo veľkej 
miere komplikovalo počasie, 
ktoré ovplyvňovalo problém 
pohybu vysokozdvižnej plo-
šiny v nespevnenom teréne. 

Zima nielen v  Mengusov-
ciach, ale v celej Európe, ba aj 
v celosvetovom ponímaní bo-
la jedna z najteplejších, podľa 
niektorých zdrojov najteplej-
šia od počiatku meraní a  to 

V pláne rekonštrukcie i otvorenie fi tnescentra

ovplyvnilo aj našu činnosť. 
Bežkárske trate boli dané do 
prevádzky len na jeden týž-
deň a  klzisko nebolo vôbec 
ofi ciálne otvorené. Koncom 
minulého roku Obecný úrad 
v  Mengusovciach dohodol 
s Urbárskym pozemkovým 
spoločenstvom prenájom piv-
ničných priestorov v  budove 
bývalej Jednoty. Zámerom 
bolo zriadenie menšej posil-
ňovne pre obyvateľov obce. 
Po vyprataní nepotrebného 
uskladneného materiálu vzi-
šiel nápad prestavať z  malé-
ho priestoru celkom slušné 
obecné fi tnescentrum, kto-
ré by mohli navštevovať aj 
ubytovaní hostia. Vymenili 
sme okná, upravili vchod, 
nainštalovali nové elektrické 
a  vodovodné vedenie, do-
tiahli plyn a plynové kúrenie, 

upravili šatne a  vymaľovali 
priestory. Po ukončení týchto 
stavebných prác boli osadené 
samotné stroje. 1. marca 2020  
sme fi tnescentrum otvorili na 
skúšobnú prevádzku. Všet-
kým, ktorí pomohli pri rea-
lizácii  tejto myšlienky, pek-
ne ďakujem.  Návštevníkov 
chcem poprosiť o dodržiava-
nie prevádzkového poriadku. 
Dúfam, že aj takto sme hlav-
ne našej mládeži spríjemnili 
voľné chvíle a pomohli so za-
háňaním nudy.

Vo  februári sme sa pustili 
do rekonštrukcie malej za-
sadačky, ktorá už nespĺňala 
štandard dnešnej doby. Bo-
la položená nová plávajúca 
podlaha, odstránil sa reč-
nícky pult a  vymenil sa aj 
nábytok. Posledné obecné 
zastupiteľstvo aj ďalšie dve 

rokovania sa už uskutočnili 
vo vynovených, modernej-
ších priestoroch.

Počas jarných prázdnin 
sme mali už dlhšiu dobu na-
plánovanú renováciu kuchy-
ne v  materskej škôlke, keďže 
tá bola už v dezolátnom stave 
a nebolo už možné tento stav 
predlžovať údržbou. O  tom 
budeme informovať na inom 
mieste.

Okrem týchto činností bol 
začatý aj proces na získanie 
stavebného povolenia na in-
žinierske siete v lokalite „Pred 
Maretou, Vrch poľa a Intravi-
lán“. Podali sme žiadosť na 
MAS Pro Tatry o rekonštruk-
ciu spoločenskej sály v obec-
nom úrade.

Milí spoluobčania, v  sú-
časnosti  žijeme veľmi turbu-
lentné obdobie aké málokto 
v  živote prežil. Chcem vás 
všetkých poprosiť o dôkladné 
dodržiavanie všetkých naria-
dení krízového štábu. Vyhlá-
sená pandémia vo svete pre 
nás všetkých znamená veľké 
nebezpečenstvo a netreba tú-
to mimoriadnu situáciu pod-
ceňovať. Dodržiavajte zá-
kladné hygienické návyky, 
noste ochranné pomôcky, 
obecný úrad, obchod, poštu 
navštevujte len vo výnimoč-
ných prípadoch, nepúšťajte 
deti  na ihrisko, pretože to-
to nie sú prázdniny a  deti 
spolu so staršími ľuďmi sú 
najzraniteľnejší. Všetkým dr-
žím prsty, aby sme túto situ-
áciu zvládli bez problémov. 
 Starosta obce Ján Šoltis

V našej materskej škole sa 
nemáme kedy nudiť. Sna-
žíme sa deťom ich dni sprí-
jemniť rôznymi aktivitami. 
Ešte pred Vianocami nás 
navštívili Sokoliari majstra 
Vagana. Priniesli si so sebou 
rôzne druhy denných a noč-
ných dravcov (sokola, sovy, 
orla...)V rámci environmen-
tálnej výchovy sa deti oboz-
námili nielen s dravcami, 
ale aj s ich spôsobom života 
a  potravy. Deťom sa veľmi 
páčilo, že mali možnosť tieto 
dravce pohladkať a  zároveň  
sa o  nich dozvedieť  veľa za-
ujímavostí.

Hneď v januári sme si spo-
ločne zaspievali a zatancova-
li s ujom Viktorom jeho zná-
me piesne ako Afrika čierna, 
v ZOO, Farby a mnohé iné.

Využili sme krásne   po-
časie, kopec snehu a  vybrali 
sme sa na výlet. Cieľom na-
šej cesty bolo Štrbské pleso. 
Okrem zábavy na snehu pri 
skokanských mostíkoch sme 
si užili  aj cestovanie električ-
kou. A dostali sme výborný 
teplý čajík a  perníčky od 
babky jednej z  našich detí - 
ĎAKUJEME.

K  tradičným akciám, kto-
rých sa nevieme dočkať,  
patrí každoročný karneval. 
Veľa zábavy,  súťaží, smie-
chu, radosti, krásnych ma-
siek a rozžiarených detských 
očiek – to je ten správny kar-
neval u nás.

U nás nie je na nudu čas

Zapojili sme sa do projek-
tu „Svet plastelíny“  a získali 
sme 18 kg plastelíny pre naše 
deti. S  radosťou si z  nej vy-
tvárame rôzne veci.

O  tom, že nemusíme mať 
strach zo psa, nám prišla po-
rozprávať pani Katarína Ja-
novová a samozrejme nechý-
bal ani jej štvornohý kamarát 
Kimi. Deti si vyskúšali, ako 
sa správať v prítomnosti psí-
kov, ako ich vodiť a tiež ako 
správne vycvičený psík po-
čúva.

Tento rok sme si na lyžiar-
sky výcvik poriadne počkali. 
Najprv nám neprialo počasie 
i  chorobnosť detí, no kon-
com februára sme ho úspeš-
ne absolvovali. Tri dievčatá 
si lyžovanie naozaj užili. Sme 
na ne hrdé.

Koncom februára sme 
začali s  poslednou fázou 
rekonštrukcie našej mater-
skej školy, a  to kuchyňou. 
Prevádzka materskej školy 
bola počas jarných prázdnin 
prerušená a  za ten čas nám 
vymenili  dvere do kuchyne 
i  do skladu, dali nové ob-
kladačky a  podlahu, aj ku-
chynskú linku, ktorá už do-
sluhovala. Ďakujeme, že sa 
nám spoločnými silami po-
darilo zrekonštruovať všet-
ky priestory našej materskej 
školy. Veď všetko, čo robíme, 
robíme pre bezpečie a radosť 
detí.

 Mgr. Ľudmila GallováNajväčšiu radosť majú v materskej škôlke z vynovenej, funkčnej kuchyne.  

Zrekonštruovaná zasadacia miestnosť OU.Nové fi tnescentrum pre domácich i návštevníkov.



10 Marec 2020 Z REGIÓNU

Ponúkame 
torty, koláče,

exkluzívne torty,
Candy bary

a balenie výslužiek 
na svadby,

rodinné oslavy,
firemné podujatia.

Garantujeme 
čerstvosť a prvotriedne

suroviny.

Aj bez práce
sú koláče ;)

Since 1974

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

Mňamka
Smreková 10
053 11 Smižany
mnamka@mnamka.sk
+421 905 337 381
+421 53 44 316 34
     /mnamka.sk
     /mnamka_cukraren
www.mnamka.sk

čerstvosť a prvotriedne

Aj bez práce
sú koláče ;)

a balenie výslužiek 

čerstvosť a prvotriedne

Aj bez práce
sú koláče ;)

a balenie výslužiek 

firemné podujatia.

čerstvosť a prvotriedne

exkluzívne torty,exkluzívne torty,

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
-  zodpovednosť za samostatné a komplexné vedenie 
 účtovníctva v spoločnosti, 
 ktorá je mesačným platcom DPH 
-  zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej 
 evidencie 
-  zaúčtovanie miezd 
-  inventarizácia záväzkov, pohľadávok, majetku 
-  príprava a vypracovanie daňových priznaní 
-  príprava podkladov a spolupráca s audítorskou 
 spoločnosťou 
-  sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve 
 a predpisoch a kontrola účtovných operácií 
 podľa štandardov a platnej legislatívy 
-  vypracovávanie analýz a správ podľa požiadaviek 
 vedenia spoločnosti 
-  príprava štatistických výkazov a podkladov 
-  spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi 
 štátnej správy

Spoločnosť DIAMON s.r.o. vyhlasuje výberové konanie 
na pozíciu  hlavná účtovníčka

Platové podmienky
     1 300,– Eur/mesiac  brutto + prémie, možnosť aj SZČ

Predpokladaný termín ukončenia
výberového konania
     15. 4. 2020 

Vodičský preukaz
     skupiny B

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
     Ekonomické vzdelanie
     SS/VŠ ekonomického zamerania
     Prax v obore 2 roky
     Znalosť práce s počítačom / MS Office, MS Word, 
     MS Excel, výhodou znalosť programu Elall

Kontakt
diamon@diamon.sk       poslať životopis

Na poskytovanie služby má klient nárok po predložení právoplatného rozhodnutia 
o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľskej, ktorú mu vydá obecný 
alebo mestský úrad.

Oznamujeme občanom, že do 
31. marca 2021 

trvá projekt podporovaný z Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje,v rámci ktorého 
poskytujeme opatrovateľskú službu te-
rénnou formou – v domácnosti klienta u 
občanov, ktorí majú trvalý pobyt aj v mes-
tách Poprad, Svit a obciach Gerlachov, 
Batizovce, Štôla, Mengusovce.

Žiadosti o prijímanie môžete posielať na adresu:
Familiaris

Opatera - opatrovasteľská služba
ul. SNP 145/9
059 21 SVIT

www.familiaris.sk 
tel.: 0948/619 739, 0905/742 400
alebo mailom: maria.cajkova@familiaris.sk, frantisek.drozd@familiaris.sk
Viac tu: https://opatera.webnode.sk/news/projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby/

„Už v piatok na tlačovej besede som avizoval konkrétne kro-
ky, ktoré bude Združenie miest a obcí Slovensko realizovať na 
to, aby sme sa dnes sústredili na to najcennejšie – ochranu 
života a zdravia v súvislosti so šírením vírusu COVID – 19. 
Zároveň som informoval o ďalších nevyhnutných aktivitách. 
Igorovi Matovičovi som zagratuloval k vymenovaniu za pred-
sedu vlády SR, od ktorého sa v týchto dňoch ale aj v ďalšom 
období bude očakávať mimoriadna rozvážnosť, správne roz-
hodnutia a  riešenie mnohých, dnes ešte neznámych situácií 
a problémov,“  konštatoval Branislav Tréger, predseda Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

ZMOS si podľa jeho slov uvedomuje situáciu, v ktorej sa 
nachádza Slovenská republika. „Vieme, že v dnešnej dobe je 
kľúčová súčinnosť, proaktivita, ochrana života a zdravia. Sme 
si vedomí, že s pandémiou COVID-19 prichádza ekonomic-
ká kríza, ktorej dopady vôbec nedokážeme kvantifi kovať“, 
zdôraznil predseda ZMOS a ďalej uviedol: „Združenie miest 
a obcí Slovenska na pandémiu zareagovalo veľmi operatívne. 
Naše informačné možnosti, šírenie usmernení, rozhodnu-
tí a  odporúčaní sme ponúkli Ústrednému krízovému štábu, 
Hlavnému hygienikovi SR, Sociálnej poisťovni, Ústrediu prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny SR, Slovenskej pošte a  rovnako 
všetkým ústredným orgánom štátnej správy. Na dennej báze 
tieto informácie zasielame na všetky samosprávy, voleným 
orgánom aj odborným zamestnancom a rovnako aj asociáci-
ám pôsobiacim v prostredí miestnej územnej samosprávy. Na 
základe skúseností zo samospráv operatívne tlmočíme problé-
my, riziká, požiadavky na usmernenia či vysvetlenia. Chceme 
takto minimalizovať paniku a  zvyšovaním informovanosti 
prispievame k individuálnej zodpovednosti a prevencii.“ 

Zároveň predsedu vlády informoval, že ZMOS je pripra-
vené na súčinnosť a otvorený dialóg pre hľadanie východísk 
na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy. „Disponujeme 
analýzami, dopadovými štúdiami, skúsenosťami z  aplikač-
nej praxe, relevantnými dátami a prieskumami. Všetkým, čo 
je pre toto obdobie dôležitejšie ako pocity, alebo nejasne for-
mulované riešenia bez kvantifi kácie dopadov,“ pripomenul 
v liste predseda ZMOS. 

Z týchto dôvodov ponúkol možnosť aktívneho zapojenia 
sa Združenia miest a obcí Slovenska do tvorby ekonomic-
kých opatrení, podpory hospodárskych aktivít, aktivizácie 
lokálnej hospodárskej politiky. Teda do riešení, ktoré budú 
minimalizovať očakávané negatívne dopady na ľudí v mes-
tách a obciach, podporia užitočné verejné investície, stabi-
lizujú verejné fi nancie a podporia udržateľnosť pracovných 
miest na báze tzv. sociálneho podnikania.  Branislav Tréger 
zároveň konštatoval: „Združenie miest a obcí Slovenska mi-
moriadne ocení snahu Vlády SR o permanentný sociálny 
dialóg, v ktorom dokážeme spoločne formulovať riešenia a 
následne ich aplikovať do praxe.“   

Predseda ZMOS Branislav Tréger sa zároveň v podobnom 
duchu obrátil aj na viacerých členov vlády, ktorým ponú-
kol súčinnosť ZMOS v rôznych aspektoch. „V tomto období 
potrebujeme mimoriadnu súčinnosť s rezortom vnútra, ale 
aj s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a  športu, ďalej 
s ministerstvom životného prostredia aj s  rezortom pôdo-
hospodárstva. Máme čo ponúknuť aj ministerstvu dopravy 
a výstavby. S ministerstvom fi nancií musíme úzko spolupra-
covať na opatreniach týkajúcich sa fi nancovania celej verej-
nej správy. V prípade zriadenia nového ministerstva regio-
nálneho rozvoja a investícií nejde len o splnenie našej prio-
rity z vlaňajšieho snemu, ale vzniká aj obrovská príležitosť 
podporiť koordinovaný rozvoj územia formou konkrétnych 
užitočných opatrení,“ konkretizoval Branislav Tréger.   

 Michal Kaliňák,
 ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

ZMOS ponúka súčinnosť
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Vážení občania, vzhľadom 
na záujem občanov o  získa-
nie informácií prostredníc-
tvom Podtatranského kurié-
ra o dianí v obci znovu vyu-
žívame túto možnosť.

Krátko sa vrátim ku koncu 
roku 2019. V  novembri sa 
podarilo ukončiť aj, keď za 
náročných poveternostných 
podmienok, II. etapu splaš-
kovej kanalizácie v  lokalite 
„Pieskovisko“. Následne sme 
podali žiadosť na realizáciu 
III. etapy kanalizácie. Cel-
kove tak bude po schválení 
III. etapy realizovaná dĺžka 
splaškovej kanalizácie  v ro-
ku 2016 a 2019 715 m. Pred-
poklad v roku 2020 je 248 m.

Do skúšobnej prevádzky 
sme odovzdali 9. novembra 
2019 Multifunkčné ihrisko. 
Vsúvislosti s  jeho pravidel-
nou prevádzkou je potrebné 
začiatkom roka 2020 zrea-
lizovať objekt šatne tak, aby 
boli vytvorené podmienky 
na prezliekanie, uloženie po-
môcok k športu a toalety.

Ako každý rok sme pri-
pravili 7. decembra 2019 
Mikuláša, čo určite potešilo 
hlavne deti.

V januári 2020 sme vypra-
covali a  zaslali Žiadosť   o 

Projekty, investície, materská škola i poďakovanie ženám

Detský karneval v materskej škole.

Nájomná bytovka pred kolaudáciou.

Poďakovanie ženám.Otvorenie multifunkčného ihriska.

zníženie energetickej nároč-
nosti budovy obecného úra-
du vo  výške 215  000 EUR.  
Na základe výzvy vlády SR 
sme požiadali o  nenávratnú 
fi nančnú podporu vo výške 
37  000 EUR na realizáciu 
Centra kultúrnej cezhranič-
nej spolupráce vedľa budovy 
obecného úradu. Ďalšou dô-
ležitou úlohou bolo spraco-
vanie žiadosti v  rámci MAS 
Pro Tatry na dobudovanie 
vnútorného vybavenia Do-
mu nádeje vo výške 20  000 
EUR. V  prípade získania 
tejto podpory budú v Dome 
nádeje ukončené práce sú-
visiace s  elektro vybavením, 
osvetlením, inštaláciou vnú-
torných dverí a sanitou.

V súčasnosti pripravujeme 
projekt na obnovu autobuso-
vej zastávky s  cieľom zvýšiť 
bezpečnosť občanov pri na-
stupovaní (viď. foto projektu 
dole).

Z  nových úloh, podľa 
možnosti čerpania vlastných 
fi nančných prostriedkov, 
chceme riešiť opravu stĺ-
pikov oplotenia medzi MŠ 
a  rodinným domom  a  zre-
alizovať oplotenie pred „Do-
mom nádeje“ s  vytvorením 
parkovacích miest.

V  mesiaci marec prebeh-
ne kolaudácia nájomnej by-
tovky. V  priebehu jarných 
mesiacov budeme postupne 
opravovať miestne komuni-
kácie hlavne v lokalite „Pies-
kovisko“.

V  novembri 2019 bola 
ukončená čiastková zmena 
územného plánu číslo 4. Na 
základe požiadaviek jednot-
livých vlastníkov pozem-
kov v katastri obce, budeme 
schvaľovať zmeny a doplnky 
územného plánu obce Mly-
nica číslo 5 a číslo 6.

Zároveň mi dovoľte, aby 
som, aj keď oneskorene, pri 

príležitosti MDŽ poprial 
všetkým ženám veľa zdravia, 
šťastia a mužov, ktorí si bu-
dú vážiť všetko, čo pre nich 
robia. Dôležité postavenie 
žien charakterizuje ich obsa-
denie miest v činnosti Obce 
Mlynica. Spoločne zastávajú 
na obecnom úrade štyri pra-
covné miesta, v  materskej 
škole štyri pracovné miesta, 
jedno miesto poslankyne – 
zástupkyne starostu a  jedno 
miesto hlavnej kontrolórky 
obce. Čiže spolu pre našu 
obec pracuje 10 žien. Za ich 
prácu im patrí úprimné po-
ďakovanie.

Materská škola v  Mlynici 
je školou otvoreného typu so 
zameraním na celostný roz-
voj detí predškolského veku. 
Kvalitný edukačný proces je 
obohatený o  ciele mediálnej, 
environmentálnej a  regio-
nálnej edukácie. V  školskom 
roku 2019/2020 je v prevádz-
ke jedna trieda, v  ktorej sa 
vzdeláva  21 detí pod vede-
ním dvoch  kvalifi kovaných  
pedagogičiek.

Priestorové podmienky ma-
terskej školy sú primerané 
potrebám detí. Trieda je vyu-

žiteľným priestorom pre deti 
počas celého dňa. Je  vybave-
ná počítačovou technikou s 
internetom, audiovizuálnymi 
didaktickými pomôckami a 
hračkami. Materská škola vo 
svojej práci využíva digitálne 
pomôcky – robotické včely, 
kameru, mikroskop, mikro-
fón, a interaktívnu tabuľu. Po-
hybové a  relaxačné činnosti 
realizujeme na školskom dvo-
re, v  blízkej prírode, na  det-
skom ihrisku v obci Mlynica. 
 Július Vachmanský,
 starosta obce

Projekt autobusovej zastá vky v obci.

Vážení občania, oslovujem 
vás s  plnou vážnosťou, oba-
vou a  strachom. Celá naša 
spoločnosť sa dostáva do si-
tuácie, ktorú sme ani my, skôr 
narodení, nikdy nemuseli 
riešiť. Ľudia na celom svete sa 
musia vysporiadať s  pandé-
miou koronavírusu – Covid 
19.

S plnou vážnosťou vás oslo-
vujem na základe rastúceho 
ochorenia v  tisícoch a  desať 
tisícoch chorých v  celej Eu-
rópe.  Vidím, ako mnohí naši 
občania v  Mlynici nerešpek-
tujú nariadenia MZ SR na 
zákaz stretávania sa, dodržia-
vanie hygienických pravidiel, 
nosenie rúšok a  neriadia sa 
zdravým úsudkom. V  čase, 
keď sú zatvorené školské za-
riadenia, nekonajú sa nábo-
ženské obrady, kary, zatvore-
né sú obchody a  prevádzky 

Výzva starostu
občerstvenia, sa nezodpoved-
ní občania stretávajú so svo-
jimi susedmi a známymi - aj 
s deťmi bez akejkoľvek ochra-
ny. Kvôli chovaniu pár jed-
notlivcov mám veľkú obavu.

Oslovujem vás so strachom 
o zdravie a  životy nás všet-
kých. Keď neurobíme to, čo 
vieme urobiť pre našu bez-
pečnosť, bezpečnosť našich 

detí, rodičov, starých rodičov, 
môže sa nám to veľmi vy-
pomstiť.

Prosím všetkých občanov  
- bez obáv upozornite každé-
ho, kto sa nespráva podľa na-
stavených pravidiel. Oznámte 
takých, ktorí upozornenie 
nebudú brať vážne v  záujme 
občanov celej obce. Ďakujem 
vám.  Starosta obce

Špecifi ckým cieľom 
Centra cezhraničných 
kultúrnych tradicii 
(vid. vizualizácia) je 
komplexne využíva-
nie vnútorného roz-
vojového potenciálu 
uzemia - prírodných, 
kultúrnych, materiál-
nych, fi nančných, ľud-
ských a inštitucionál-
nych zdrojov.
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SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

Ako uvádza oficiálna 
stránka SZĽH, tohtose-
zónnym majstrom sa stalo 
družstvo HC iClinic Banská 
Bystrica, ktoré bolo oce-
nené putovným pohárom 
Vladimíra Dzurillu. Barani 
zároveň získali právo účasti 
v hokejovej Lige Majstrov 
(CHL 2020/2021). Na dru-
hom mieste skončil HC Slo-
van Bratislava, na treťom HC 
Košice. HK Poprad obsadil 
4. priečku. Na základe vyhlá-
senia mimoriadnej situácie 

Štatistiky popradských hokejistov po predčasne skončenej sezóne

Ústredným krízovým štá-
bom SR a na základe zákazu 
konania sa športových pod-
ujatí v súvislosti s prebieha-
júcou situáciou spojenej so 
šírením koronavírusu (CO-
VID-19) rozhodol SZĽH 
s okamžitou platnosťou o 
predčasnom ukončení všet-
kých súťaží organizovaných 
SZĽH a regionálnymi zväz-
mi ľadového hokeja na úze-
mí SR. Takisto sa zrušili všet-
ky naplánované priateľské 
zápasy a turnaje v ľadovom 
hokeja na Slovensku. 

Konečné poradie 
tímov v Tipsport lige 
v sezóne 2019/2020

1. HC 05 iClinic Ban-
ská Bystrica, 2. HC Slovan 
Bratislava, 3. HC Košice,  
4. HK Poprad, 5. HK DUK-
LA Trenčín, 6. HKM Zvolen, 
7. HK Dukla Ingema Micha-
lovce, 8. DVTK Jegesmedvék 
Miskolc, 9. HK Nitra, 10. 
MAC Újbuda, 11. HC Mik-
ron Nové Zámky, 12. HC 
07 WPC Koliba Detva, 13. 
MHK 32 Liptovský Mikuláš.

Popradčania v  tejto se-
zóne odohrali 55 zápasov 
a  po predčasnom ukončení 
sezóny sa nachádzali na 4. 
mieste. Toto umiestnenie sa 
považuje aj za konečné. Za-
znamenali 99 bodov, ktoré 
nazbierali vďaka 28 výhram 
po riadnom hracom čase 

(delené 4. miesto s  Koši-
cami), piatimi výhrami po 
predĺžení (delené 6. miesto 
s  Michalovcami a  Trenčí-

Sezóna 2019/2020 v najvyššej slovenskej hokejovej sú-
ťaži - Tipsport lige skončila predčasne. Dohodli sa na tom 
samotné kluby 11. marca na svojom zasadnutí vo Zvole-
ne. Ligová rada rozhodla aj o konečnom poradí jednotli-
vých tímov v tabuľke. Góly

• 170 strelených gólov (4. miesto)
• 118 strelených gólov vo vyrovnanom hracom čase 
   (3. miesto)
• 5 gólov v predĺžení (4. miesto)
• 8 gólov do prázdnej brány (delené 1. miesto s Trenčínom)
• 1895 striel na bránu (1. miesto)
• 8,97 % úspešnosť streľby (9. miesto)

Obrana/brankári
• 131 obdržaných gólov (4. miesto)
• 1561 obdržaných striel na bránu (6. najnižší počet)
• 128 obdržaných gólov s brankárom na ľade (4. miesto)
• 1613 chytených striel brankárov (7. miesto)
• 92,06 % úspešnosť zásahov brankárov (5. miesto)
• 13 obdržaných striel na bránu v nájazdoch (9. miesto)
• 7 obdržaných gólov v nájazdoch (delené 10. miesto 
   s Trenčínom)
• 6 úspešných zákrokov v nájazdoch (10. miesto)

Presilovky
• 244 presilových hier (delené 8. miesto s B. Bystricou)
• 40 strelených gólov v presilových hrách (delené 8. miesto 
   s Michalovcami)
• 16,39 % úspešnosť v presilových hrách (10. miesto)
• 4 obdržané góly vo vlastných presilových hrách 
   (delené 4. miesto s piatimi mužstvami)
• 24 presilových hier o dvoch hráčov (11. miesto)
• 2 strelené góly v presilovej hre o dvoch hráčov 
   (delené 7. miesto s troma mužstvami)
• 8,33 % úspešnosť presilových hier o dvoch hráčov 
   (delené 7. miesto s Liptovským Mikulášom)

Oslabenia
• 658 trestných minút (3. najnižší počet)
• 11,96 priemer minút v oslabení (3. miesto)
• 216 oslabení (2. najnižšie miesto)
• 36 obdržaných gólov v oslabení 
   (delené 5. miesto s Banskou Bystricou)
• 83,33 % úspešnosť v oslabeniach (6. miesto)
• 9 gólov v oslabení (1. miesto)
• 25 oslabení o dvoch hráčov (3. miesto)
• 4 góly v oslabení o dvoch hráčov 
   (delené 7. miesto s DVTK a Banskou Bystricou)

V  sezóne 2019/2020 na-
stúpilo za HK Poprad cel-
kovo 47 hokejistov, z  toho 4 
brankári, 17 obrancov a  26 
útočníkov. Čo sa týka nasa-
denia domácich hráčov, šan-
cu dostalo až 21 produktov 
popradskej hokejovej školy, 
ktorí v Poprade pôsobili mi-
nimálne od kategórie doras-
tu.

Na brankárskom poste sa 
mohli spoľahnúť najmä na 
výkony Tomáša Vošvrdu. 
Ten naskočil do 44 duelov, 
v ktorých si pripísal 22 víťaz-
stiev v  riadnom hracom ča-
se, 4 triumfy po predĺžení, 13 
prehier po uplynutí šesťde-
siatich minút a štyri porážky 

nom), piatim prehrám po 
predĺžení a  sedemnástim 
prehrám v  riadnom hracom 
čase.

• 84,00 % úspešnosť oslabení o dvoch hráčov (9. miesto)
Vylúčenia

• 249 vylúčení na 2 minúty (3. najnižší počet)
• 9 vylúčení na 10 minút (3. miesto)
• 3 vylúčenia do konca stretnutia 
   (delené 4. miesto s Novými Zámkami a Slovanom Bratislava)
• 0 trestov v hre

po predĺžení či nájazdoch. 
Pri odohratom počte due-

lov sme v popradskom kádri 
objavili aj „železného muža“. 
Je ním Marek Zagrapan, 
ktorý nastúpil vo všetkých 
zápasoch tejto skrátenej se-
zóny! Tri absencie zazna-
menali Patrik Svitana, Lukáš 
Handlovský (sezónu začal vo 
Zvolene) a Lukáš Kozák.

Najproduktívnejším hrá-
čom sa stal Marek Zagrapan 
so 44 bodmi (21+23), nasle-
dovali ho Patrik Svitana so 
43 bodmi (15+28) a  34-bo-
dový Lukáš Kozák. Ten do-
minoval v  tomto hodnotení 
na poste obrancov. Druhým 
„bekom“ v  tejto štatistike 

bol Petr Ulrych.  Naj-
presnejšiu mušku mal 
21-gólový Marek Za-
grapan, ktorému dýcha-
li na chrbát 16-gólový 
Samuel Takáč a dvojica 
Patrik Svitana s Micha-
elom Vandasom s 15-ti-
mi presnými zásahmi. 
V  kategórii asistencií 
dominoval s  28 pri-
hrávkami na gól Patrik 
Svitana. Druhú priečku 
obsadil obranca Lukáš 
Kozák, ktorý svojim 
spoluhráčom pripravil 
26 gólov.   

 Slavo Petrus


