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8. a 9. mája si celý pokrokový svet 
pripomenie koniec najkrvavejšej 
vojny v dejinách ľudstva – Druhej 
svetovej vojny. Hoci je ešte me-
dzi nami zopár pamätníkov, kvôli 
núdzovému stavu s pandémiou 
sa tohto roku s nimi nestretneme. 
Nebudeme si môcť spoločne uctiť 
obete nezmyselného celosvetového 
konfl iku, vyvolaného šialencami 
z nacistického Nemecka a fašistic-
kého Talianska. Nebudeme sa môcť 
spoločne skloniť pred hrobmi hrdi-
nov, ktorí vlastným životom zapla-
tili za našu slobodu a mier. Mier, 
ktorý v Európe trvá už 75 rokov, 
s výnimkou roku 1999 a napadnu-
tia bývalých štátov Juhoslávie na-
ším súčasným spojencom NATO 
a  vojnovým konfl iktom na Ukraji-
ne, ktorý trvá už šiesty rok.

Smutné je, že dnes sa k slovu 
dostávajú falzifi kátori dejín a po-
stupne menia historickú pravdu, 
ktorú si budú musieť naši po-
tomkovia pracne opäť nachádzať 
v archívoch a vyčítať z dobových 
dokumentov, pretože cenzúra je 
v našej demokracii neskutočná 
a pomaly, akoby sme zabúdali, že 
II. svetová vojna v Európe ofi ciál-
ne začala 1. septembra 1939 na-
padnutím Poľska. Neofi ciálne ale 
začala 30. septembra 1938 Mní-
chovskou zradou Československa  
našimi spojencami, Francúzskom 
a Veľkou Britániou. Až keď sa 
Hitlerovi podaril tento „husársky 
kúsok“, zaútočil a obsadil úze-
mie suverénneho Českosloven-
ska, zmocnil sa čs. zbrojárskeho 
a strojného priemyslu a mal tak 
dosť času pripraviť sa na vojnu. 
Škoda len, že títo novodobí histo-
rici sa nepýtajú aj na ďalšie, veľmi 
zaujímavé fakty tej doby spred 75 
rokov.    Pokračovanie na 2. strane

75. výročie 
ukončenia Druhej 

svetovej vojny

Klientka Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizov-
ciach bola hospitalizovaná  v popradskej nemocnici 15. apríla a na odde-
lení Covid jej bol vykonaný test, ktorý bol negatívny. „Jej stav sa zlepšoval 
a nemala iné príznaky na Covid-19. Zároveň nám bolo hlásené, že bude vy-
konaný ešte kontrolný test, ktorý bol urobený vo štvrtok 16. apríla doobeda. 
O 15.00 h nám bolo hlásené z Nemocnice Poprad úmrtie. V piatok 17. apríla 
nám oznámili pozitívny výsledok druhého testu,“ riaditeľka CSS Batizovce 
Katarína Bolisegová a nakazenie v centre považuje za nepravdepodobné.

Podobný priebeh zaznamenali aj v zariadení sociálnych služieb Se-
niorpark v Spišskom Bystrom, keď u jedného z klientov bol test na ko-
ronavírus pozitívny. „Klient bol jedným z dvoch, ktorí boli 31. marca prevá-
žaní sanitkou na urologickú ambulanciu do nemocnice v Poprade,“ uviedla 
riaditeľka Seniorparku Aďa Dovalovská a dodala, že klientov, s ktorými 
prišiel do styku, otestujú. „Jeden z klientov hospitalizovaný 16. apríla s ho-
rúčkou je druhým, ktorí navštívili spomínanú urologickú ambulanciu,“ pove-
dala Aďa Dovalovská.

V CSS Domov pod Tatrami v Ba-
tizovaciach boli v pondelok minu-
lého týždňa testovaní prijímatelia 
a  zamestnanci zariadenia. Stalo sa 
tak v  súvislosti s  prvým prípadom 
výskytu ochorenia na koronavírus 
a  úmrtia klientky zariadenia, ktoré 
spadá pod prešovskú župu. 

Testovaných bolo všetkých 114 
prijímateľov a 95 zamestnancov za-
riadenia. Odbery zabezpečovala vý-
jazdová jednotka Hasičského a  zá-
chranného zboru v Prešove.

„Aj keď v  tomto konkrétnom prí-
pade vzhľadom na dva rozdielne 
výsledky testovania u  pacientky, 
ktorá pri hospitalizácii v popradskej 

nemocnici bola negatívna, a násled-
ne po štyroch dňoch pozitívna na 
COVID 19, je zdroj nákazy neistý, 
ale situáciu nechceme podceniť. Cen-
trum je od soboty v karanténe s tým, 
že sme naliehali na pretestovanie 
všetkých prijímateľov i zamestnancov 
zariadenia,“  informoval predseda 
PSK Milan Majerský. Ten vzhľa-
dom na vážnosť situácie vyzdvihol 
promptnosť odbernej jednotky, ako 
aj následných procedúr, do ktorej 
krajská samospráva bola aktívne 
zapojená a  zabezpečovala všetky 
potrebné administratívne i technic-
ké požiadavky. Krajská samospráva 
zariadeniam sociálnych služieb vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
venuje zvýšenú pozornosť už od 
prvých marcových dní, kedy kraj  
zaviedol sprísnené hygienické i bez-
pečnostné režimy  pre prijímateľov, 
ako aj zamestnancov, obmedzili po-
hyb klientov a sústredil sa aj na za-
bezpečenie potrebných ochranných 
prostriedkov. Opatrenia pravidelne 
monitoruje.

„Išli sme aj nad rámec štátom 
riadených usmernení, keďže sme 
si boli vedomí všetkých rizík, kto-

Situácia z Pezinka sa v okrese Poprad zrejme nezopakuje

Ing. Katarína Bolisegová, riaditeľ-
ka CSS v Batizovciach.

ré tejto skupine obyvateľov často so 
sprievodnými a ťažkými diagnózami, 
hrozia. Toto ochorenie je zákerné, aj 
keď robíme maximum, môže si nájsť 
rôzne cesty aj napriek opatreniam, 
ktoré neustále sprísňujeme. Privítali 
by sme aj väčšie možnosti pri preven-
tívnom testovaní  najohrozenejších  
zamestnancov i prijímateľov služieb, 
keďže my v  tomto smere máme po-
merne zviazané ruky,“ uviedol pred-
seda kraja. 

Ako dodal, PSK vyvíja v  tom-
to smere aj vlastnú iniciatívu. Už 
koncom týždňa by mala súkromná 
spoločnosť Medirex  v župných za-
riadeniach zrealizovať približne 300 
preventívnych testov na COVID-19.   
Súbežne s  týmto krokom kraj oča-
káva pomoc od štátu, ktorý avizoval, 
že poskytne zariadeniam sociálnych 
služieb rýchlotesty.  

V okrese Poprad k 21. aprílu pri-
budol jeden prípad, 31 ročný muž 
pozitívne testovaný na nový koro-
navírus. Spolu je tak v našom okrese 
25 infi kovaných ľudí, klient hospi-
talizovaný v nemocnici v Prešove 
zomrel. „Dobrou správou je, že z 53 
testovaných klientov a zamestnan-
cov Seniorparku je k dnešnému dňu 
40 negatívnych,“ informovala riadi-
teľka Aďa Dovalovská.  (reš)
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Slováci zo zahraničia do 
karanténnych zariadení pri-
chádzali postupne od štvrtka 
9. apríla a  počas veľkonoč-
ných sviatkov za asistencie 
policajných zložiek. Aktuálne 
krajská samospráva eviduje 
v Poprade 168, v Bardejove 
73, vo Svidníku 42 a vo Vra-
nove nad Topľou 47 ubytova-
ných repatriantov. 

„Celý proces registrácie a 
umiestňovania prebiehal bez 
väčších problémov za prísnych 
bezpečnostných i hygienických 
podmienok. Vzhľadom k  to-
mu, že  navrátilci pricestovali 
do zariadení individuálnou 
dopravou, boli umiestmení 
separovane od ostatných. Pod-
statné je, že je pritom vylúčený 
akýkoľvek kontakt s  verejnos-
ťou, keďže karanténne cen-
trá sú uzavreté a pod stálym 
dohľadom polície,“ uviedol 
predseda PSK Milan Majer-
ský. 

Župan  vyzdvihol najmä na-
sadenie vedenia internátov, 
riaditeľov a  zamestnancov, 
ktorí počas sviatkov boli 
v pohotovosti 24 hodín den-
ne, rovnako tak členov krí-
zového štábu Úradu PSK ako 
aj ďalších zainteresovaných 
zložiek. Súčinnosť poskytli 

Internáty prešovskej župy sú plne obsadené
Kapacity karanténnych zariadení, kto-

ré vyčlenil Prešovský samosprávny kraj 
pre štátom riadenú repatriáciu, sú napl-
nené. V  štyroch školských internátoch je 

umiestnených 330 navrátilcov zo zahra-
ničia, ktorí musia strpieť povinnú karan-
ténu a pobyt minimálne do vyhodnotenia 
výsledkov testovania na COVID-19. 

Chaos s pandémiou v plnej 
nahote ukázal, kde Slovensko 
patrí! Medzi kolónie starých 
členských štátov a USA, kto-
ré ho nehanebne vydierajú 
a vykrádajú. Asi sme ešte 
nikdy nepočuli toľkokrát 
opakovanú lož, ako musí štát 
pomáhať súkromným zahra-
ničným spoločnostiam, kto-
ré Slovensko v čase prospe-
rity, spolu s našimi občanmi 
a ich zamestnancami, majú  
„na háku“, rovnako ako náš 
premiér a celá vláda. A ak
im štát nepomôže, začnú 
prepúšťať! V jednom kuse to-
čia o slovenskom priemysle 
a pritom všetci vieme, že ide 
len o priemysel zahranič-
ných vlastníkov na Sloven-
sku, ktorý nehorázne zisky 
celé roky vyvážal do zahrani-
čia. K štátu, ktorý je vraj naj-
horší vlastník, zrazu všetci 
natŕčajú „paprče“ a kričia – 
daj, daj, daj… A prečo sa za-
hraničných fi riem naša vláda 
neopýta, kde dali peniaze 
z milónových ziskov minu-
lých rokov a koľko si vyplá-
cali rok čo rok na dividen-
dách?

Smutný na tom je fakt, že 
vláda sa ide rozkrájať, aby 
im vyšla v ústrety. Pritom ide 
o súkromný sektor, súkrom-

Štát – najhorší vlastník
ných vlastníkov, ktorí už ne-
raz dostali investičné stimuly 
zo štátneho rozpočtu na vy-
tvorenie a udržanie zamest-
nanosti. A naša vláda im opäť 
odpúšťa dane, odvody, platí 
časť miezd zamestnancov, 
ale nikto z našich slávnych 
ekonómov nepovedal, z čoho 
chcú naplniť štátny rozpočet 
a zabezpečiť fungovanie štátu 
aj po koronavíruse. Jednou 
vetou - socializmus pre súk-
romný sektor, kapitalizmus 
pre občanov a pracujúcich!

Zase z úverov, ktoré už ma-
jú sľúbené z Európskej únie 
a bez obmedzení? Prečo sa zo 
štátneho rozpočtu nezachra-
ňujú len štátne podniky, kto-
rých je nepatrné množstvo a 
slovenskí podnikatelia, kto-
rým vláda zakázala podnikať 
a pracovať? Najväčšou drzos-
ťou je ale to, že Európska cen-
trálna banka opäť roztočí ro-
tačky a miliardy virtuálnych 
peňazí ide rozdávať zahranič-
ným bankám na Slovensku, 
ktoré veľkodušne poskytnú 
slovenským stredným a ma-
lým podnikateľom úvery na 
prežitie – ale tie musia po ko-

ronavíruse vrátiť aj s úrokmi! 
A ručiť za všetky úvery bude, 
ako ináč, zase len štát! To kde 
má takéto „podnikanie“ logi-
ku? Keď už ECB tlačí miliar-
dy virtuálnych peňazí, prečo 
ich dáva len bankárom, ktorí 
sú vlastne v každej spoloč-
nosti úplne zbytoční a sú len 
príživníkmi, pricucnutými na 
ekonomike národných štátov 
a  nekresťanskými úrokmi ich 
vyložene ničia? Prečo rov-
nako veľkodušne nerozdáva 
tieto peniaze aj podnikom, 
podnikateľom a občanom? 
A títo nech potom bankám 
vrátia rovnako virtuálne pe-
niaze, aké oni veľkodušne po-
žičiavajú spolu s ECB, FED-
om a ďalšími príživníkmi. 
Veď aké hodnoty banky vlast-
ne vytvárajú, že majú toľké 
miliardy na požičiavanie? Už 
z toho jednoznačne vidieť, 
že celý systém virtuálnych 
peňazí a nepotrebných bánk 
a bankárov slúži len na zotro-
čovanie a vydieranie štátov 
a ich občanov naprieč celým 
svetom. A potom nariekame, 
že len pár percent najbohat-
ších ľudí, z ktorých je najviac 

práve bankárov, vlastní celý 
svet a miliardy ostatných, ale 
aj väčšina štátov, je chudob-
ných a chudoba sa z roka na 
rok prehlbuje. 

Pôvodne banky, ale aj rôz-
ne podporné spolky, vznikli 
preto, aby si občania navzá-
jom pomáhali a nahradili 
výmenný obchod. Tie pô-
vodné banky mohli poži-
čať len časť peňazí, ktoré si 
v nich uložili priemyselné 
fi rmy, poľnohospodári, ale aj 
obyčajní občania. Ale to boli 
peniaze, ktoré fi rmy zarobili 
skutočnou výrobou a občania 
skutočnou prácou. To boli 
hodnoty. Až do momentu, 
kým sa nezačali tlačiť virtu-
álne peniaze, ktoré nevznikli 
prácou a neboli kryté ani zla-
tom. Iste, je to veľmi zjedno-
dušené, ale pre poukázanie 
na idiotizmus ekonómov tej-
to doby to stačí.

V tzv. socializme vo všet-
kých štátoch strednej a vý-
chodnej Európy základné 
pravidlá uloženia prebytkov 
výroby a práce vo forme pe-
ňazí sa v bankách ešte dodr-
žiavali. Všetky fi rmy, pôda, 

voda, energie, boli štátne 
a všetci, ktorí vytvárali zisk 
museli platiť dane do štát-
neho rozpočtu. Preto sme 
mohli mať byty, zdravotníc-
tvo, školstvo, sociálne zabez-
pečenie zadarmo a pôžičky za 
minimálne úroky. A keď sme 
si našetrili, mohli sme budo-
vať infraštruktúru, stavať ti-
sícky fabrík, kultúrnych stán-
kov, obchodov, rodinných 
domov a vlastne všetko, čo sa 
za ostatných 30 rokov totál-
ne zanedbalo, pretože v štát-
nom rozpočte po roku 1989 
zrazu neboli peniaze. Tie
sa pod heslom „Štát je zlý 
vlastník“ presunuli do vre-
ciek súkromníkov, zlodejov, 
privatizérov a cudzieho ka-
pitálu. 

Pamätáte sa, ako sa pod 
rúškom oddĺženia bánk, kto-
ré sme predali zahraničným 
vlastníkom, vydrancoval 
štátny rozpočet? Straty bánk, 
ktoré bezhlavo požičiavali po 
nežnej revolúcii milióny kde-
-komu, najčastejšie bielym 
koňom, zaplatili cez štátny 
rozpočet pracujúci ľudia zo 
svojich daní? 

Nuž a v súčasnosti tieto 
pôžičky z ECB súkromnému 
sektoru, opäť budú musieť

Pokračovanie na 3. strane

predovšetkým dobrovoľnícke 
tímy, Asociácia samaritánov 
SR, Slovenský červený kríž  
a dobrovoľní hasiči. 

„Bez vzájomnej koordinácie 
a pomoci by takýto nápor ne-
bolo možné zvládnuť. Rovna-
ko aj bez pochopenia ľudí, kto-
rí sa ocitli v karanténe a kto-
rým štát, ako aj my podávame 
pomocnú ruku.  Nie je to pre 
nikoho komfortná, štandard-
ná situácia a aj pre naše škol-
ské zariadenia celkom nová 
skúsenosť. Som presvedčený, 
že všetky zúčastnené strany 
robia maximum,“ povedal M. 
Majerský. 

Prešovský samosprávny 
kraj okrem ubytovania za-
bezpečil pre repatriantov hy-
gienické balíčky, dezinfekciu 
priestorov, upratovacie služby 
i pravidelnú stravu. Pomáhal 
aj so zabezpečovaním chýba-
júcich ochranných prostried-
ky pre obslužný personál. 

„Pre každé zariadenie sme 
na prvotný príjem repatrian-
tov poskytli respirátory, rúška, 
overaly i ochranné tvárové ští-
ty. Nemôžeme sa tu spoliehať 
na štát, musíme konať. Systém 
zásobovania ochrannými pro-
striedkami stále nie je ideálny, 
rovnako aj koordinácia úloh, 

napríklad s  okresnými úrad-
mi pri prijímaní repatriantov  
či s  regionálnymi úradmi ve-
rejného zdravotníctva pri sa-
motnom testovaní. Ide  nám 
o čas a  hlavne zdravie nás 
všetkých,“ dodal predseda M. 
Majerský. 

V izolácii strávia navrátilci 
minimálne 6 dní, potom bu-
dú testovaní na prítomnosť 
vírusu COVID-19. Ak budú 

vzorky negatívne, pôjdu do 
domácej karantény, ak budú 
pozitívne, ostávajú naďalej 
v  karanténnom zariadení 
alebo sa rozhodne podľa ich 
zdravotného stavu. 

V utorok 16. 4. prebiehalo 
testovanie navrátilcov karan-
ténnych centier v  Bardejove 
a v stredu 17. 4. vo Svidníku 
a Vranove nad Topľou.   Mo-
mentálne na výsledok testov 
už čakajú repatrianti umiest-
není v  Poprade, kde odber 
vzoriek prebehol v stredu 15. 
apríla.  Daša Jeleňová, 

 hovorkyňa PSK

Koronapanika začala ako 
prvá v sídle Európskej únii, 
keď euroelita nepriedušne 
uzavrela svoje budovy a za-
lezená čakala, čo sa stane. 
Žiadna solidarita, žiadny spo-
ločný postup. Elitu nezaujímali 
desiatky tisíc mŕtvych Euró-
panov, oni potichúčky rozhu-
tovali o pomoci migrantom. 
Mimovládkam prikázali čím 
viac ich navoziť do Európy 
a vazalom zase prijímať ich. 
Solidarita, hlavne s Talian-
skom, neskôr Španielskom, 
nulová. Veď to sú len Euró-
pania, ktorí im platia ich bez-
starostný, luxusný život. Až 
keď to už nevyzeralo „pekne“, 
začali sa uzatvárať hranice 
jednotlivých štátov a únia za-
čínala strácať svoje „hodnoty“ 
(rozumej moc), konečne sa 
ako-tak prebrala. Kritika sa na 
európsku elitu valila zo všet-
kých strán a zrazu začali riešiť 
„pomoc“ aj národným štátom 
rozdávaním peňazí, ktoré im 
tieto poslali ako výpalné, aby 
mali čo rozdeľovať. Dokonca 
bez kontroly a rôznych bŕzd! 
Najväčšou drzosťou bolo ich 
apelovanie na národné štáty, 
že hranice uzatvárať nemôžu. 
I napriek tomu, že Schengen-
ské hranice uzavreli, lietadlami 
začali do Nemecka privážať 
migrantov z Grécka, ktoré už 
začalo strácať trpezlivosť. Tak-
že k státisícom, či už miliónu 
migrantov v Nemecku pribú-
dajú ďalší. 

Prečo o tom píšem? Pre-
tože neviem pochopiť, ako 
môže nemecká vláda, rozho-
dujúci člen Európskej únie, 
bez ohľadu na pandémiu 
a uzavreté hranice, bez han-
by vyzvať 80-tisíc občanov 
východnej Európy, aby prišli 
pomôcť nemeckým poľnohos-
podárom so zbieraním úrody! 
Takže migranti sú v Nemecku 
i celej únii zákonom chránení 
pred akoukoľvek prácou, oni 
môžu žiť len zo štedrých so-
ciálnych dávok? To na nich 
budú robiť chudobní výcho-
doeurópania vďaka zničeniu 
priemyslu a poľnohospodár-
stva v ich vlastných kraji-
nách? Pri zbieraní špargle či 
iných poľnohospodárskych 
plodín nepotrebujú ani jazyk, 
ani vedieť písať a čítať – tak 
potom čo robia tie státisíce 
utečencov, ktorí sú pre Euró-
pu nevyhnutní. Ich „prácou“ je 
zvyšovať kriminalitu v týchto 
štátoch, pôrodnosť a „oboha-
covať“ ich za dvoj, troj i viac-
násobné sociálne dávky, ako 
zarobia v ich štátoch gastar-
beitri z východu? Keď teda nie 
migranti, kde sú Nemci, aby si 
svoju úrodu pozbierali? Že to 
nezvládajú? Tak potom prečo 
únia rovnomerne nerozloží 
pestovanie poľnohospodár-
skych plodín do celej Európy? 
Prečo nemajú aj východoeu-
rópske štáty také dotácie do 
poľnohospodárstva, ako majú 
Nemci, Francúzi a ďalší? Ver-
te, že naši poľnohospodári 
by si so svojou úrodou pora-
dili aj bez pomoci migrantov 
či gastarbaitrov… Žiaľ, kvôli 
chorým nariadeniam Európ-
skej únie pre východnú Euró-
pu, sme sa stali úplne zavislí 
na dovoze prechemizovanej 
úrody zo Západu.

Tak toto je, s prepáčením,  
riadny pľuvanec do tváre no-
vým členom únie.

 Ľ. Rešovská 

Európa sa 
úplne zbláznila 

Dokončenie z 1. strany
Škoda len, že títo tzv .his-

torici nepátrali po dôvodoch, 
prečo Američania bombar-
dovali slovenské strategické 
priemyslené objekty, ale aj 
Bratislavu, tú dokonca päť-
krát, naposledy v marci 1945, 
rafi nériu Appolo alebo prí-
stav? Prečo bombardovali  
Starú Lehotu, Šaštín - Stráže? 
Prečo bombardovali Prahu 
ešte 8. mája 1945, keď vojna 
vraj už skončila?

Ktosi múdry raz povedal, 
že ten, kto kontroluje mi-
nulosť, má pod kontrolou 
budúcnosť. Kto kontroluje 
súčasnosť, má pod kontrolou 
minulosť. Preto je dnes zby-
točné prieť sa s pseudohisto-
rikmi, ktorí si žijú svoju dobu 
poloprávd, lží, manipulácie 
a nenávisti.

Faktom ale navždy zo-
stane, že Československo 
oslobodila Červená armáda 
a práve jej a hrdinom ZSSR, 
od maršálov až po radových 
vojakov, musíme vzdať hold. 
Musíme si uvedomiť, že táto 
vojna si vyžiadala životy 27 
miliónov obyvateľov ZSSR, 
z toho 14 miliónov Ru-
sov, 7 miliónov Ukrajincov 
a takmer 2,5 milióna Bielo-
rusov, 6 miliónov obyvateľov 
Poľska, 1,2 milióna obyva-
teľov Juhoslávie, 850 tisíc 
Rumunov, 365 tisíc Čecho-
slovákov a 20 tisíc Bulharov. 
Musíme si tiež uvedomiť, 
že Slovanov zomrelo 4-ná-
sobne viac ako obyvateľov 
Západu, vrátane Nemcov
a Talianov, ktorí vojnu roz-
pútali a tiež 4-násobne viac 
ako Židov. Počty Slovanov, 
ktorých nacisti vyhubili na 
základe svojej rasovej politi-
ky (holokaust), sa odhadujú 
na vyše 14 miliónov, čo je ďa-
leko najviac rasových vrážd.  
 Ľ. Rešovská

75. výročie 
ukončenia 

Druhej sv. vojny

Repatrianti prichádzajúci do stredoškolského internátu 
v Poprade.

V nedeľu 19. apríla okolo 22.30 bol spozorovaný požiar 
hospodárskej budovy pri rodinnom dome v centre obce Lip-
tovská Teplička. Vďaka rýchlemu zásahu hasičov z Popradu, 
Mengusoviec a miestnych hasičov sa podarilo požiar uhasiť
a ochrániť blízko stojace rodinné domy a chaty. Požiar 
zrubovej konštrukcie likvidovalo celkovo sedem hasičov 
so štyrmi kusmi techniky a uhasili ho pred polnocou. Zá-
sah ukončili pred pred štvrtou ráno.

Predbežná škoda bola v tomto prípade vyčíslená na 
20-tisíc eur. „Pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku 
je v štádiu vyšetrovania. Na miesto prišiel expert na zisťo-
vanie príčin požiaru,“ uzavrel operačný dôstojník hasičov. 
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Komisia víta politickú 
dohodu o zmene pravidiel 
o letiskových prevádzko-
vých intervaloch v súvislos-
ti ochorením COVID-19 
a takisto ocenila  rýchlu 
reakciu Európskeho parla-
mentu, ktorý prijal návrh 
investičnej iniciatívy zame-
ranej na reakcie na korona-
vírus. 

Komisia predložila dva 
legislatívne návrhy na uvoľ-
nenie fi nančných prostried-
kov v rámci štrukturálnych 
fondov, na presmerovanie a 
preprogramovanie fondov 
politiky súdržnosti a na 
rozšírenie rozsahu pôsob-
nosti Fondu solidarity EÚ. 
Cieľom je rýchle uvoľnenie 

Navýšenie rozpočtu na repatriáciu a rescEU

Opatrenia Komisie proti šíreniu ochorenia COVID-19

Európska komisia zvýšila rozpočet na leteckú repatriáciu občanov a na zais-
tenie rezervy zdravotníckeho vybavenie rescEU. Na tieto účely navrhla uvoľniť 
z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur. Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizu-
jú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolu-
fi nancuje EÚ, bolo späť do Európy od prepuknutia pandémie prepravených už 
2 312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. 
V nadchádzajúcich dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov. EÚ 
v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na základe zásady solidarity 
prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do vlasti prepravujú štát-
nych príslušníkov viac než jedného členského štátu. Vďaka tomuto návrhu Európ-
skej komisie dôjde k navýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho 
vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) 
v rámci systému rescEU celkovo na 80 miliónov eur.

Letectvo fi nancií na pomoc s najna-
liehavejšími potrebami, či 
už ide o nemocničné lôžka, 
pomoc malým a stredným 
podnikom alebo pomoc pra-
covníkom.

 Komisia okrem toho na-
vrhla zmeniť a doplniť pra-
vidlá EÚ týkajúce sa letisko-
vých prevádzkových interva-
lov. Toto opatrenie pomôže 
európskemu leteckému prie-
myslu vyrovnať sa s tlakom 
a životnému prostrediu zní-
žením emisií, ktoré produku-
jú prázdne lietadlá, takzvané 
lety duchov. Nové predpisy 
vstúpia do platnosti po for-
málnom schválení Radou.

Komisia vydáva nové 
usmernenia na zachova-
nie chodu nevyhnutnej le-

teckej nákladnej dopravy 
a vyzýva členské štáty EÚ, 
aby počas krízy v dôsled-
ku koronavírusu podporili 
prepravu leteckého nákladu. 
Nové usmernenia obsahu-
jú odporúčané prevádzkové 
a organizačné kroky zame-
rané na zachovanie nevy-
hnutných dopravných to-
kov, vrátane prepravy zdra-
votníckych potrieb a per-
sonálu. Opatrenia zahŕňajú 
výzvu členským štátom, aby 
udeľovali dočasné práva na 
dodatočnú prepravu letec-
kého nákladu z území mimo 
EÚ aj v prípadoch, keď by za 
normálnych okolností platili 
obmedzenia, a aj vtedy, ak 
sa takýto náklad prepravuje 
osobnými lietadlami. Člen-

ským štátom sa takisto od-
porúča, aby dočasne presta-
li uplatňovať zákaz nočných 
letov a/alebo obmedzenia 
prevádzkových intervalov 
na letiskách pre nevyhnut-
nú prepravu leteckého ná-
kladu a uľahčili používanie 
osobných lietadiel aj na 
výlučnú prepravu letecké-
ho nákladu. Na posádku 
lietadla by sa nemali vzťa-
hovať cestovné obmedze-
nia, ak sa u nej neprejavujú 
žiadne symptómy. Je mimo-
riadne dôležité, aby otvore-
né letiská mali dostatočnú 
kapacitu na manipuláciu 
s leteckým nákladom a za-
viedli osobitné opatrenia 
pre dopravný personál za-
pojený do prepravy tovaru. 

Pokračovanie z 2. strany
zaplatiť len pracujúci ľudia, 
pretože okrem daní pracu-
júcich nielen z miezd, ale aj 
vďaka DPHčke a ďalším da-
niam, do štátneho rozpoč-
tu pomaly žiadne dane zo 
ziskov zahraničných fi riem 
neprichádzajú! Oni majú di-
videndy a my dane. Lebo sú-
kromné fi rmy platia dane zo 
zisku vo svojich materských 
štátoch, resp. sú registrované 
v daňových rajoch a neplatia 
vôbec nič. 

A tie dve percentá malých 
slovenských súkromných fi -
riem a živnostníkov, ako ich 
prezentoval premiér, štátny 
rozpočet určite nezachránia! 
Veď si ledva zarobia na vlast-
né prežitie.

Takže viete si vôbec pred-
staviť, čo tento nenažratý 
globalizmus, spolu so slo-
venskými skorupmovanými 
vlastizradcami a virtuálnymi 
peniazmi, prinesie ďalším 
generáciam Slovákov? Na-
miesto toho, aby sa slovenská 
vláda spamätala, prestala pa-
pagájovať o otvorenej ekono-
mike Slovenska a o tom, kde 
Slovensko patrí (že pán Kor-

čok a Naď), zvážila, ako po 
totálnom kolapse, ktorý pri-
pravila pandémia, postaviť 
na nohy slovenský priemy-
sel, začať budovať potravino-
vú sebestačnosť, znárodniť 
odvetvia dôležité pre náš štát 
a hlavne vyhnala przniteľov 
normálnych ekonomických, 
ale aj medziľudských vzťa-
hov v Európe a vo svete. 

Európska únia nám jasne 
ukázala, že je to inštitúcia, 
ktorá sa môže prezentovať 
len v dobrých časoch, ale 
v zlých absolútne zlyhala. 
Naozaj si aj naši europoslan-
ci myslia, že keď ECB natlačí 
hromady virtuálnych peňa-
zí a rozdá ich bankám a EÚ 
ešte požaduje poslušnosť, 
bude mať podporu občanov? 
Hlboký omyl, staneme sa 
otrokmi, s ktorými si budú 
môcť robiť, čo sa im zachce. 
Nie som proti EÚ, ale musí sa 
zmeniť, takto to ďalej nepôj-
de. Alebo len do momentu, 
kým sa občania nespamätajú 
a nevyženú túto zapredanú 
lúzu od plných korýt, ktoré 
im zabezpečujú občania svo-
jou prácou a svojimi daňami.
 Ľudmila Rešovská

Štát – najhorší vlastník

Poľnohospodárom, najmä 
chovateľom oviec, tohto ro-
ku urobila škrt cez rozpočet 
celosvetová vírusová pandé-
mia a nastal problém s vý-
vozom jahniat pred Veľkou 
nocou, v čom má vaše druž-
stvo, ale aj ostatní chovate-
lia oviec pod Tatrami, dlhú 
tradíciu. Ako ste si poradili 
s týmto problémom u vás?

- Na rozdiel od vonkajšej 
prírody, ale aj podmienok 
v Európe, jahniatka nečakali 
a do Veľkej noci sa ich naro-
dilo dosť. A keďže všetci bo-
jujeme s koronavírusom, ne-
bolo jednoduché sa rozhod-
núť čo s nimi. Taliansko veľmi 
postihnuté touto chorobou, 
obmedzilo doterajší nákup 
jahniat pred Veľkou nocou. 
Nervozita medzi poľnohos-
podármi narastala.  V  krí-
zovom období je potrebné 
hľadať iné riešenia oproti tým 

Hovoríme s Annou Glejdurovou, predsedníčkou PPD Liptovská Teplička

Vítame jar (aj keď s rúškom na ústach)
Jar je zjavne tu – bociany už pred Veľkou nocou prile-

teli do Liptovskej Tepličky, aj keď Ďura bolo až koncom 
týždňa. Vraj tráva vtedy už rastie, aj keby si ju kladivom 
zatĺkal. Ale v súčasnej dobe by poľnohospodárom mohli 
pomôcť  hlavne „z neba“, lebo keď nespadnú žiadne kvap-
ky, tráva rásť nebude.

doteraz zabehnutým. Najdô-
ležitejšie je však ponechať si 
na obnovu stáda cca 120 ks 
jahničiek.

Myslíte, že sa Slováci vrá-
tia k svojim koreňom a bu-
dú jesť jahňacie mäso, ktoré 
inde v Európe považujú za 
lahôdku?

- Pomaly sa to rozbie-
ha. Pred Veľkou nocou sme 
z  vlastného bitúnku dodali 
individuálne takmer 70 ks 
jahniat pre domácich spot-
rebiteľov, aj keď reštaurácie 
boli z  rozhodnutia štátu za-
tvorené. V  poslednej chvíli 
bolo dodaných 210 jahniat 
aj do Talianska a ostatné roz-
predávame súkromným cho-
vateľom ako „živé kosačky“ 
do záhrad. Odstaviť jahňatá 
pred Veľkou nocou musíme, 
aby sme mohli začať dojiť ov-
ce a vyrábať naše biovýrobky 
zo surového ovčieho mlieka, 

nepasterizovaného.
Vaše družstvo je známe 

podnikovou predajňou, 
ktorú si zvykli navštevovať 
nielen obyvatelia obce, ale aj 
ľudia z bližšieho či širšieho 
okolia. Je už vaša predajňa 
otvorená?

- V súčasnej dobe, pri do-
držaní hygienických pod-
mienok, je možné v  našej 
podnikovej predajni kúpiť 
čerstvú stopercentnú biob-
ryndzu, ovčí syr, žinčicu. 
Záujemcovia nemusia čakať 
na „májovú“, aj táto je výbor-
ná - najlepšia akú som kedy 
jedla - možno preto, že bola 
v tomto roku prvá. A ak ne-

zaprší, májová bude možno 
až v júni.

Koronavírus, nekorona-
vírus, poľnohospodári sú 
popri zdravotníkoch, pre-
davačkách a ďalších, ktorí 
bojujú v nemocniciach, tiež 
v prvej línií. Zvládate to?

- Všetci musíme túto mi-
moriadnu situáciu zvládať a v 
tejto chvíli je potrebné sa po-
ďakovať všetkým pracujúcim 
v poľnohospodárstve, ktorí sa 
bez ohľadu na víkendy a sviat-
ky starajú o zvieratá, aby sme 
mali možnosť pochutiť si na 
našich tradičných výrobkoch. 
Nemôžeme zabudnúť ani na 
tých, ktorí v  tomto období 
zakladajú úrodu, aby sme na 
jeseň mali čo zožať, aj keď vo 
veľkej miere to bude záležať aj 
od počasia. 

Držme si palce, aby všetci 
títo ľudia boli zdraví a posta-
rali sa o naše slovenské potra-
viny. Aby prestalo platiť: keď 
nevyrobíme, dovezieme! Za 
akú cenu? Auto si kupujeme 
na viac rokov, ale jesť potre-
bujeme každý deň a obvykle 
aj viackrát. 

 Ďakujeme za rozhovor

Ovečky z PPD Lipotovská Teplička sú pripravené na prvé 
tohtoročné dojenie.

V podnikovej predajni družstva si môžu zákazníci nakúpiť 
kvalitnú stopercentnú bryndzu, ovčí syr či žinčicu.

Správna rada Nadácie PSK 
pre podporu rodiny „zasa-
dala“ tento rok netradične. 
Finančné prostriedky rozde-
ľovala v tomto roku prvýkrát, 
a  to cez internet. Hlasovanie 
členov rady prebiehalo per 
rollam, prostredníctvom on-
line formulára. Celkovo roz-
delila Nadácia PSK pre pod-
poru rodiny viac ako 11 700 
eur. Financie poskytla 15 ro-
dinám z ôsmich okresov, kto-
ré sa ocitli v  núdzi. V  troch 
prípadoch išlo o  rodiny, kde 
v  priebehu pol roka doš-
lo k  úmrtiu živiteľa rodiny. 
Matka tak zostala sama aj so 
školopovinnými deťmi. Na-
dácia týmto rodinám prispela 
najmä na základné potreby 
pre domácnosť a  školské vý-
davky. 

Nadácia PSK podporila 
aj onkologického pacienta, 
ktorý sa po návrate z Českej 
republiky nemal kam vrátiť. 
Finančné prostriedky mu tak 
pokryjú mesačný pobyt v do-
move ošetrovateľskej starost-
livosti. 

„Žiadostí o  podporu sme 
mali viac, osem z  nich sme 
však nemohli ani zaradiť do 
hlasovania, keďže išlo o reha-
bilitačné pobyty, ktoré by rodi-
ny v  tomto období nevyužili. 
Žiadatelia sa však nemusia 
báť, posudzovať ich budeme 
na ďalšom zasadnutí správ-
nej rady. Finančné prostriedky 
sme naopak rozdelili rodinám, 
ktoré postihla tragédia v  po-
dobe straty blízkeho člove-
ka. Dúfam, že táto peňažná 
výpomoc im pomôže aspoň 
trochu zmierniť neľahkú situ-
áciu, v  ktorej sa ocitli,“ uvie-
dol predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan 
Majerský. 

Príspevok od nadácie po-
môže rodinám z  okresu Le-
voča, Sabinov, Poprad, Me-
dzilaborce, Prešov, Svidník, 
Stropkov a  Kežmarok. Tie 
ho využijú na zabezpečenie 
základných potrieb do do-
mácnosti, na zdravotné a 
školské pomôcky, nevyhnut-
nú rekonštrukciu či splatenie 
dlhov.   Lea Heilová

Nadácia PSK  rozdelila 11 700  €
Nadácia PSK pre podporu rodiny opäť rozdeľovala fi -

nančné prostriedky. Pomocnú ruku poskytla 15 rodinám 
v núdzi z Prešovského kraja a rozdelila medzi nich viac 
ako 11 700 eur.

Predseda PSK Milan Majerský pri kontrole výdavkov na 
podporu rodiny z Nadácie PSK.
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Pedagógovia Gymnázia 
na Kukučínovej ulici v  Po-
prade sa už dávnejšie do 
tohto programu zapojili a už 
druhý rok ho veľmi úspeš-
ne využívajú na zvyšovanie 
svojej odbornej i  metodickej 
kvality. Učitelia zo „staré-
ho gympla“ dostávajú mož-
nosť vycestovať na jedno- až 
dvojtýždňové stáže do škôl 
a  výchovno-vzdelávacích in-
štitúcií v  rôznych krajinách 
Európskej únie. Vďaka týmto 
pobytom sa stretávajú s  iný-
mi spôsobmi vzdelávania, 
získavajú námety na nové 
prvky efektívneho učenia 
a prakticky spoznávajú naprí-
klad aj netradičné využívanie 
digitálnych technológií vo 
výučbe. Keďže komunikač-
ným jazykom na takýchto 
stretnutiach obyčajne býva 
angličtina, neodmysliteľným 
bonusom je pre každého 
účastníka z radov učiteľov je-
ho osobné zdokonaľovanie sa 
v komunikácii v tomto  jazy-
ku. Okrem toho si prakticky 

Učitelia „starého gympla“ sa vzdelávajú pre budúcnosť
Vzdelávanie pre budúcnosť – taký je názov projek-

tu v  rámci celoeurópskeho programu odborného rastu 
učiteľov Erasmus+. Hlavným cieľom projektov v  rám-
ci Kľúčovej akcie 1 je podpora mobility pedagogických 
zamestnancov. Tí sa môžu prostredníctvom programu 
Erasmus+ zúčastňovať na celej škále aktivít v zahraničí – 
umožňuje im napr. absolvovať „job-shadowing“, štruktú-
rované kurzy, výučbu a odbornú prípravu v zahraničí ale-
bo iné aktivity zamerané na ich profesijný rozvoj a rast.

vyskúšajú prácu v pre nás ne-
tradičnom  multikultúrnom 
pracovnom prostredí. Stáže 
majú aj dôležitú socializačnú 
úlohu. Pomáhajú „starogym-
plákom“ postupne budovať 
širokú sieť partnerských škôl 
v rámci celej EÚ. 

V  druhom polroku minu-
lého roka absolvovali učitelia 
z popradského Gymnázia na 
Kukučínovej ulici tri takéto 
výjazdy. Hneď na začiatku 
letných prázdnin vycestovala 
zástupkyňa riaditeľa a učiteľ-
ka matematiky Iveta Šatanko-
vá do talianskej Florencie na 
dvojtýždňový štruktúrovaný 
kurz s  názvom Taliansky ja-
zyk a kultúra pre učiteľov 
a učiacich sa. „Denne sme 
mávali predpoludním kon-
verzáciu na aktuálne témy 
v  taliančine, popoludní sme 
preberali gramatické javy. 
Okrem toho sme mali mož-
nosť spoznávať mesto a  jeho 
blízke okolie. Zamerali sme 
sa najmä na kultúrne pa-
miatky, miestne zvyky a tra-

dície. Sama som cítila, že som 
si výrazne obohatila slovnú 
zásobu, osvojila som si gra-
matické pravidlá a komuni-
kačné frázy. Okrem toho som 
získala nové kontakty s kole-
gami z iných krajín, spoznala 
som denný život inej kultúry. 
Bolo to nesmierne obohacu-
júce,“ zhrnula Iveta Šatan-
ková svoje dojmy z  pobytu 
v talianskom Toskánsku.

Do gréckeho prístavného 
mesta Pireus sa začiatkom 
októbra na týždňový kurz 
Európsky projektový ma-
nažment  vybrala zástupky-
ňa riaditeľa školy poverená 
koordináciou projektu Era-
smus+ v starom gympli Beáta 
Taylorová. Organizátori sľu-
bovali pre deväť účastníkov 
z rôznych krajín EÚ možnosť 
získať zručnosti v  plánovaní 
a manažovaní projektov v ob-
lasti školského vzdelávania. 
„Presne to sme aj dostali,“ 
začala hodnotenie svojej stá-
že po návrate. „Zoznámili 
sme sa s novými programami 
spolupráce so zameraním na 
projekty Erasmus+. Vysvetli-
li nám, ako pripravovať kva-
litné medzinárodné projekty, 
vzájomne sme si odovzdávali 
osobné skúsenosti s  takouto 
prácou. Nielenže ma to obo-
hatilo o  množstvo nových 
informácií a podnetov, ale 
za obrovské pozitívum pova-

žujem najmä rozšírenie svo-
jich sociálnych, kultúrnych 
a  jazykových kompetencií,“ 
uzavrela Beáta Taylorová.

Zatiaľ poslednou staro-
gympláckou učiteľkou, ktorá 
využila možnosť absolvo-
vať takúto stáž, bola Zuzana 
Kováčová, ktorá na „kuku-
čínke“ vyučuje angličtinu 
a  francúzštinu. Na týždňový 
medzinárodný kurz s  pra-
covným názvom Výučba 
cudzích jazykov vycestovala 
do českej metropoly Praha. 
Účastníci z Nemecka, Talian-
ska, Chorvátska, Španielska 
a domáceho Česka si na ňom 
odovzdávali skúsenosti pre-
dovšetkým s využívaním ne-
tradičných a  inovatívnych 
metód výučby. „Okrem iného 
sme hovorili o metóde CLIL. 
Je to v podstate súbor meto-
dických postupov, pri ktorom 
sa cudzí jazyk využíva pri 
výučbe nejazykových pred-
metov. Riešili sme výučbu 
gramatiky aktivizačnými zá-
bavnými formami, učenie sa 
riešením rôznych problémo-
vých situácií, naučili sme sa 
využívať metódu dramatizá-
cie. Bolo to pre mňa nesmier-

ne obohacujúce, mnohé z na-
učených vecí teraz skúšam 
pri vyučovaní aj ja. Žiaci sú 
na mojich hodinách aktív-
nejší. Preto sa učia rýchlejšie 
a  efektívnejšie. O  svoje po-
znatky a  skúsenosti sa teraz 
delím aj s  kolegami v našej 
škole,“ zosumarizovala Zuza-
na Kováčová význam svojho 
výjazdu.

Všetky skúsenosti účast-
níkov týchto projektov sú 
maximálne pozitívne. Je ne-
odškriepiteľné, že program 
Erasmus+, vďaka ktorému si 
môžu učitelia „starého gym-
pla“ rozširovať svoje skúse-
nosti, dvíha latku kvality 
vyučovania v  tejto škole na 
najvyššie stupienky. Výsledky 
ich žiakov v  predmetových 
olympiádach sú dôkazom, 
že sa im to aj darí. V  rámci 
Prešovského samosprávneho 
kraja patria v širokom spektre 
oblastí k absolútnej elite, me-
daily berú na celoslovenských 
a aj medzinárodných kolách. 
Aj preto sa Gymnázium na 
Kukučínovej ulici v  Poprade 
stáva súčasťou absolútnej slo-
venskej gymnaziálnej špičky. 

 Zdeno Suchý

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.

Napriek tomu, že opat-
renia na zamedzenie ší-
renia ochorenia Covid 19 
výrazne znížili návštev-
nosť v horských oblastiach 
a  v prvej  polovici marca 
sa uzatvorili všetky lyžiar-
ske strediská, ľudia do hôr 
chodiť neprestali a  stále sa 
nájdu takí, ktorí potrebujú 
pomoc HZS. Od začiatku 
roka do konca marca tak 
horskí záchranári ošetrili 
celkovo 1786 úrazov, čo je 
oproti   rovnakému obdobiu 
v predchádzajúcom roku 

pokles len o 11 %. Konkrét-
ne v  marci, od uvedených 
schválených opatrení, po-
trebovalo pomoc HZS 36 
osôb, pričom sme zazname-
nali aj dve smrteľné neho-
dy a  záchranári v  horskom 
teréne našli tiež telesné po-
zostatky dvoch nezvestných 
osôb. Žiaľ, štatistika smrteľ-
ných  nehôd stúpla. Kým za 
1. štvrťrok roku 2019  zahy-
nulo v horách 7 osôb, v tom-
to roku ich počet vzrástol už 
na 11. 

Horskí záchranári sú aj 

napriek situácii v súvislos-
ti so šírením koronavírusu, 
v  ktorej sa aktuálne všetci 
nachádzame, pripravení po-
máhať všetkým návštevní-
kom hôr, ale aj mimo nich. 
Upozorňujeme však náv-
števníkov, aby nepreceňovali 
svoje schopnosti, správali sa 
zodpovedne a  neohrozovali 
seba, svoje okolie a v nepo-
slednom rade záchranárov. 
Hory tu stále boli, sú a aj bu-
dú, tak nech je pobyt v nich 
spájaný len s príjemnými zá-
žitkami.  (pkr)

Úrazovosť na horách za I. štvrťrok 2020
Počas Veľkonočných sviatkov príslušníci Bezpečnost-

no-operatívnej jednotky (BOJ) kontrolovali dodržiava-
nie nariadení Úradu vlády Slovenskej republiky a naria-
dení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Si-
tuácia na kontrolovaných vysokohorských chatách bola 
veľmi dobrá, chatári boli zodpovední k protiepidemio-
logickým opatreniam. Časť vysokohorských chát bola 
úplne uzatvorená pre verejnosť a ostatné mali zriadený 
len okienkový predaj v zmysle nariadenia ÚVZ SR. Po-
hyb turistov a skialpinistov počas kontroly nepresahoval 
nebezpečnú hranicu, pri ktorej by dochádzalo k stretom 
a zhromažďovaniam väčších počtov ľudí a neboli zazna-
menané ani žiadne organizované hromadné podujatia 
v horských oblastiach.  (red)

Kontrola chát

Hoci sa 1. máj - Sviatok prá-
ce a pracujúcich už 30 rokov 
„nenosí“ a u nás pod Tatrami 
prežíval len v „retro verzii“, 
nedá mi nespomenúť podsta-
tu tohto sviatku a pripome-
núť, že 1. máj nie je „výmysel“ 
predchádzajúceho režimu, 
dnes nazývaného totalitou. 

1. máj ako sviatok vyhlásil 
ustanovujúci kongres II. inter-
nacionály roku 1889 v Paríži, 
ktorým si pracujúci na celom 
svete každoročne pripomí-
najú všeobecný štrajk a maso-
vé demonštrácie chicagských 
robotníkov za 8-hodinový 
pracovný čas. V tomto pa-
mätnom roku demonštrovali 
pracujúci napriek celými Spo-
jenými štátmi a centrom boja 
bolo Chicago, kde do ulíc vy-
šlo 40 tisíc štrajkujúcich, do-
volávajúcich sa svojich práv. 
3. mája polícia začala do ro-
botníkov strieľať, zabili šesť ľu-
dí, päťdesiat ťažko zranili a za-
hájili obrovskú štvanicu proti 
robotníckemu hnutiu. Až k 
takýmto zverstvám sa uchýlili 
vlastníci výrobných prostried-
kov – kapitalisti, keď robotníci 
už odmietali robiť na ich zisky 
dňom i nocou za minimálnu 
mzdu a nechať sa vykorisťovať 
hŕstkou najbohatších. 

Práve tento moment je me-
mentom aj pre súčasnosť. Veď 
aj dnes vo fi rmách kapitalistov, 
našich či zahraničných, pracu-
je väčšina za minimálne mzdy 
a keď si chcú ľudia privyro-
biť, musia „makať“ nie osem 
hodín, ale aj desať či dvanásť 
denne, aby prežili od výplaty 
do výplaty. V 21. storočí sa k 
tomu pridalo vysťahovalectvo, 
keď ľudia odchádzajú od ro-
dín len preto, aby ich uživili, 
ďaleko za hranice. Opäť len 
drú na kapitalistov, ktorí už 
nevedia, čo s miliónmi robiť. 
A okrem nich tu máme státisí-
ce zbytočných úradníkov, ce-
losvetových spoločností, vo-
jenských zoskupení a rôznych 
priživníkov, ktorých jedinou 
úlohou je ničiť ľudí, ktorí tvo-
ria hodnoty. A všetci mlčíme!

Sviatok 
práce
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Chemosvit aj napriek ko-
ronakríze pracuje. Ako sa 
vám darí počas týchto záka-
zov, príkazov a paniky s ví-
rusom plniť výrobné úlohy 
a pritom neohroziť zdravie 
zamestnancov?

- Prvotným ohrozením je 
jednoznačne pandémia šíre-
nia vírusu Covid-19, ktorá 
ohrozuje zdravie obyvateľov 
bez rozdielu. Vo firme pre-
to bolo potrebné prijať také 
opatrenia, aby sme pokiaľ 
možno, čo najviac zabránili 
tomu, aby sa vírus do firmy 
dostal. Aj naši zamestnanci 
majú rodiny, deti či priateľov 
v zahraničí, nakupujú a stre-
távajú sa s inými ľuďmi. Čím 
viac riziko narastá, tým rých-
lejšie sme prijímali také in-
terné opatrenia, ktorými sme 
minimalizovali osobný kon-
takt na pracovisku a chránili 
našich zamestnancov. To sa 
dialo najmä dôsledným po-
užívaním ochranných pros- 
triedkov, ako je napr. no-
senie rúšok, dezinfekciou 
výrobných, kancelárskych 
priestorov, ale aj externých 
komunikácií, obmedzením 
združovania väčších skupín 
osôb, dodržiavaním karan-
ténnych opatrení, zákazom 
služobných ciest, zákazom 
fyzického kontaktu, obme-
dzením stretávania sa osôb 
pri výmene smien, pravidel-
nou dezinfekciou ovládacích 
panelov na strojoch, vo vý-
ťahoch, vstupných dverách   
a podobne.

Snažili sme sa ísť v tom-
to smere príkladom a za-
vádzať niektoré opatrenia 
radšej prísnejšie a skôr, čím 
bol vlastne charakteristický 
aj prístup Slovenska v po-
rovnaní s inými krajinami  
v Európe. Limitované to bolo 
najmä dostupnosťou ochran-
ných prostriedkov, ktorá bola 
doslova katastrofálna a často 
závisela od schopnosti hľadať 
netradičné riešenia. Dôležitá 
bola vytrvalosť, dôslednosť 
či nasadenie krízového ma-
nažmentu. Nedostatkovým 
tovarom boli najmä rúška, 
respirátory, teplomery, oku-
liare a dodnes aj rukavice. 
Veľmi rýchlo sa tejto situácii 
prispôsobila naša firma Che-
mosvit Fibrochem, ktorá na 
základe overeného produktu 
- polypropylénového vlákna 
so striebrom, začala vyrábať 
rôzne typy rúšok, o ktoré bol 
v tom čase enormný záujem. 
Limitujúcim faktorom bol 
najmä nedostatok vstupných 
surovín, či kooperujúcich fi-
riem. Chcem v tejto súvislos-
ti poďakovať všetkým, ktorí 
túto kritickú situáciu zvládli 
a svojím dielom prispeli k 
tomu, že počet rúšok sa po-
stupne zvyšoval až na cca 20 
000 rúšok denne. Vzhľadom 
k tomu, že začiatky boli ťaž-
ké, sme cca 50 % prvých rú-
šok pre našich zamestnancov 
zabezpečili z Fibrochemu. 
Druhú polovicu, vďaka dob-
rým kontaktom a ochotným 
ľuďom, sme zabezpečili s po- 
mocou prešovskej firmy 
Hinrichs, s ktorou spolupra-

Je potrebné byť zodpovedný, disciplinovaný a vyžadovať to aj od iných

Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, PhD., predsedom predstavenstva
 a generálnym riaditeľom skupiny firiem Chemosvit 

cujeme až do dnešných dní. 
To nám umožnilo rýchlejšie 
zaviesť prísnejšie a účinnej-
šie opatrenia, ktoré chránia 
zamestnancov a umožňujú 
zabezpečiť plynulý výrobný 
režim.

Druhým faktorom, ktorý 
vplýva na prevádzku firiem, 
sú opatrenia na úrovni štátu, 
ktoré sú rovnako prijímané 
so zámerom zamedziť mož-
nému šíreniu vírusu. Z týchto 
opatrení sa nás priamo dot- 
klo nariadenie o obmedzení 
či zatvorení niektorých pre-
vádzok, v našom prípade išlo 
najmä o Hotel Spolcentrum  
a Hotel Lopušná Dolina. Pre-
vádzka týchto zariadení bola 
priamo ovplyvnená zásahom 
štátu. 

Ako sú na tom ale ďalšie 
firmy skupiny firiem Che-
mosvit a Finchem?

- Dá sa povedať, že interné 
podmienky, spojené najmä 
s hygienou či bezpečnosťou 
na pracovisku, platia v pod-
state pre všetkých rovnako. 
Čo sa týka externej spolu-
práce, závisí to od segmentu,  
v ktorom daná firma podni-
ká. Najväčšie nároky platia 
už tradične pre firmy vyrá-
bajúce či dodávajúce energie, 
v našom prípade nielen pre 
skupinu firiem Chemosvit, 
ale aj pre mesto Svit, čo je prí-
pad spoločnosti Chemosvit 
Energochem. Veľmi náročná 
situácia je aj v medzinárodnej 
preprave, kde okrem potreby 
dodržiavania prísnych bez-
pečnostných opatrení v me-
dzinárodnom styku sme už 
na trhu zaznamenali aj prob-
lém s dodávkami do niekto-
rých problémových teritórií. 
Vzhľadom k obmedzovaniu 
výroby v Európe v niektorých 
segmentoch (napr. automoti-
ve) klesol zároveň počet pre-
práv, čo ešte viac komplikuje 
situáciu dopravných firiem.

V skupine firiem Che-
mosvit sú najvyššie nároky 
kladené na dodávky pre po-
travinársky priemysel, čo je 
prípad Chemosvit Folie resp. 
firmy Tatrafan. Vzhľadom  
k situácii na trhu sme zazna-
menali nárast požiadaviek na 
výrobu obalov, kde však je iba 
veľmi ťažké odhadnúť, aký 
bude ďalší vývoj. Vo všeobec-
nosti komplikovaná situácia 
v Európe a vo svete ohrozu-
je aj dodávky vstupných 
materiálov, čo sa prejavuje 
predĺžením dodávok tovaru 
prípadne aj nárastom cien. 
Zatiaľ sme nezaznamenali 
výraznejšie výpadky od na-
šich dodávateľov a to platí aj 
pre krajiny zvlášť zasiahnuté 
vírusom Covid-19 ako je na-
pr. Taliansko, či iné európske 
krajiny, čo znamená, že si pl-
níme svoje záväzky v dodáva-
teľsko-odberateľskom reťazci 
aj v tejto náročnej dobe.

O spoločnosti Chemosvit 
Fibrochem som sa už zmienil 
v súvislosti s rúškami, ale jej 
sortiment, postavený na kva-
litnom a antibakteriálnom 
vlákne ponúka aj množstvo 
ďalších aplikácií. Je to najmä 
oblečenie pre lekárov a zdra-

votné sestry, výbava pre ne-
mocnice, operačné sály, oble-
čenie pre seniorov a pod. Ten-
to vývoj a zavádzanie týchto 
produktov na trh v súčasnosti 
prebieha v zrýchlenom reži-
me, čo si samozrejme vyža-
duje mimoriadne nasadenie 
všetkých zamestnancov.

V súčasnosti je výroba za-
bezpečená aj v spoločnos-
tiach Terichem Tervakoski  
a Chemosvit Strojchem, čo 
považujem za veľmi pozitívne 
vzhľadom k tomu, že viaceré 
firmy v týchto segmentoch  
v Európe obmedzili svoju 
výrobu. Som presvedčený, že 
sa zákazkovú náplň podarí 
udržať, čo samozrejme bude 
závisieť na ďalšom vývoji na 
svetových trhoch a tiež na 
tom, či sa zrealizujú dlho-
dobo pripravované projekty  
u našich zákazníkov.

Ako vnímate v tomto kon-
texte zmeny požiadaviek ob-
chodných partnerov?

- V podstate by sme mohli 
povedať, že spolupráca beží 
ako predtým, lenže s viacerý-
mi podmienkami. Tou prvou, 
už na začiatku krízy, boli po-
žiadavky našich obchodných 
partnerov, ktorí si chceli byť 
istí, že prijímame všetky po-
trebné bezpečnostné opat-
renia, aby sme zabezpečili 
kontinuitu výroby. Krátko po 
výmene vlády na Slovensku, 
najmä keď prebiehali diskusie 
o tzv. blackoute, sa zas viace-
ro našich zákazníkov ozvalo 
s požiadavkou, či im vieme 
zo strany štátu garantovať, že 
aj v prípade sprísnenia opat-
rení na Slovensku budú naše 
firmy v prevádzke a schopné 
plniť si svoje záväzky z ob-
chodného styku. To bola ešte 
náročnejšia požiadavka, ale 
v spolupráci so Zväzom che-
mického a farmaceutického 
priemyslu, a tiež v priamej 
komunikácii s Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej re-
publiky, sme nakoniec boli 
schopní takéto uistenie pre 
našich zákazníkov pre vybra-
né firmy skupiny Chemosvit 
zabezpečiť.

Vychádzali sme z toho, že 

vo väčšine európskych štátov 
je chemický, farmaceutic-
ký, potravinársky či obalový 
priemysel zaradený medzi 
firmy tzv. kritickej infraš-
truktúry. Pri firmách, ktoré 
80 až 100 % svojej produkcie 
vyvážajú na zahraničné trhy 
je zjavné, že tu nepostačuje 
pohľad zo slovenskej per-
spektívy, ale je potrebné pri-
jať riešenia na celoeurópskej 
úrovni, inak rôzny prístup  
v jednom štáte môže mať kri-
tický dopad na iné štáty. Aj  
z tohto dôvodu Zväz chemic-
kého a farmaceutického prie-
myslu, ktorého sme členmi, 
aktívne spolupracuje s európ-
skou organizáciou CEFIC, 
ktorá zastrešuje tieto aktivity 
na celoeurópskej úrovni.

Je pokles objednávok pod-
ľa vás daný iba pandémiou, 
alebo aj krízou, o ktorej sa 
už dlhšie hovorí?

- Hospodárska kríza sa 
nielen v Európe ale aj vo 
svete prejavovala už skôr. 
Pandémia vírusu Covid-19 
v danej situácii ale predsta-
vuje jednoznačne tzv. vyššiu 
kartu, kedy idú ekonomické 
otázky, aspoň na čas, bokom 
a jednotlivé štáty sa sústredia 
na zabezpečenie bezpečnosti, 
hygieny, zdravotnej starost-
livosti a potravín. V niekto-
rých aspektoch teda znáso-
buje pokles hospodárskych 
aktivít, niektoré vzhľadom  
k špecifickým potrebám po-
čas pandémie môžu dokonca 
rásť. Predpokladám však, že 
ide o dočasnú zmenu, pričom 
podstatne viac dôležité je, 
ako bude vyzerať svet po tej-
to pandémii. Či sa vráti „do 
normálu”, alebo si zoberie 
„poučenie z krízového vývo-
ja” a svet tak, ako ho pozná-
me dnes, sa zmení. Môžeme 
uvažovať nad tým, či z pohľa-
du hospodárskeho vývoja vo 
svete bude pokračovať proces 
globalizácie, alebo naopak, 
sa z hľadiska bezpečnosti 
dodávok potravín či tovarov 
všeobecne vytvoria lokálne 
spojenectvá, ktoré budú pod-
statne stabilnejšie a bezpeč-
nejšie ako dodávky z rôznych 

krajín celého sveta, ktoré ako 
vidíme v týchto dňoch, často 
kolabujú. To do veľkej miery 
závisí od toho, ako dlho bude 
táto pandémia trvať a aké bu-
de mať následky.   

V každom prípade je však 
potrebné, aby vláda v tejto 
situácii rýchlo zareagovala 
a do praxe zaviedla účinnú  
a efektívnu pomoc pre firmy 
resp. osoby, ktorých sa tento 
stav dotýka najviac. Či je to 
reštauračný, hotelový sektor 
resp. služby všeobecne, au-
tomobilový priemysel, ale-
bo iné firmy všeobecne. Ak 
vláda na tento vývoj rýchlo 
nezareaguje, dôjde nielen  
k prepúšťaniu, ale aj k ban-
krotom firiem, čo je už ne-
zvratný proces. Snaha ušetriť 
resp. meškajúca pomoc tak 
môže mať za následok oveľa 
väčšie náklady v budúcnosti, 
keď sa o týchto ľudí bude mu-
sieť postarať štát.  Nehovoriac 
o tom, že takýto stav výrazne 
skomplikuje situáciu aj tých 
firiem, ktoré na trhu ostanú.

Aký je, podľa vášho náho-
ru, postoj ľudí vo firme resp. 
na Slovensku v tejto ťažkej 
situácii a dobe všeobecne?

- Samozrejme nemôžem 
hovoriť za všetkých, ale vo 
všeobecnosti dobre. Slováci 
sa ukázali ako disciplinovaný 
a zodpovedný národ a nič na 
tom nemení skutočnosť, či 
niekto v amerických médiách 
hovorí, že je to dané tvrdou 
výchovou a režimom, ktorý 
je dedičstvom socializmu. 
Súhlasím s tým, že je to dané 
výchovou, a to ako v školách, 
tak aj v rodine. V tomto pro-
cese je dôležité, ako mi to prí-
zvukoval jeden učiteľ, že ich 
úlohou je výchovno (1) vzde-
lávací (2) proces. Čiže, ak by 
som to mal povedať s urči-
tou dávkou irónie, tak nielen 
hravým spôsobom deti niečo 
naučiť, či cez nejaké “activity 
show” s nimi stráviť nejaký 
čas, ale deti vychovať a záro-
veň naučiť všetko potrebné.

Táto zodpovednosť sa 
prejavuje aj vo firme, keď si  
v prvých dňoch zamestnanci 
aj sami iniciatívne zabezpe-
čovali ochranné prostriedky, 
vyžadovali dodržiavanie sta-
novených pravidiel od svojich 
kolegov, resp. sami prichá-
dzali s iniciatívnymi návrhmi 
ako zaviesť ďalšie, efektívnej-
šie opatrenia.

Samostatne by som chcel 

spomenúť spoluprácu s od-
borovou organizáciou, kde 
nás pandémia zastihla v naj-
náročnejšom období, a to  
v štádiu finalizácie kolektív-
nych zmlúv. Aj vzhľadom  
k mimoriadnej situácii sa 
však postupne všetky kolek-
tívne zmluvy podarilo do-
hodnúť vďaka ústretovému 
postoju všetkých zaintereso-
vaných strán. Za zvlášť dôle-
žité považujem však to, že na 
stretnutiach krízového tímu 
sa pravidelne zúčastňuje aj 
zástupca odborov a to nielen 
kvôli informovanosti, ale aj 
kvôli zabezpečeniu priamej 
spätnej väzby od našich za-
mestnancov, či spolupráci na 
implementácii bezpečnost-
ných opatrení do praxe. Ako 
príklad môžem uviesť situá- 
ciu, keď po vydaní príkazu 
predsedu predstavenstva bo-
lo potrebné zabezpečiť jeho 
dôslednú realizáciu v praxi, 
čo v areáli, kde pracuje 2 000 
zamestnancov nie je jedno-
duché. Okrem priamej kon-
troly či interných audítorov, 
časť tejto kontroly zabezpe-
čuje aj odborová organizácia, 
ktorá tak cez svojich členov 
monitoruje, či si poverené 
osoby plnia svoje povinnosti 
a zároveň tak dbá o bezpečné 
prostredie pre všetkých za-
mestnancov.

Táto spolupráca, nielen 
v tejto ťažkej situácii je sa-
mozrejme obojstranná. Na 
základe rozhodnutia predsta-
venstva sme napr. nedávno 
schválili, pripravili a distribu-
ovali tzv. vitamínové balíčky 
pre zamestnancov, ktoré ob-
sahovali vitamíny odporú-
čané na posilnenie imunity, 
dezinfekčný gél a tiež 5 rúšok 
na zamestnanca, samozrejme 
okrem tých, ktoré dostávajú 
v práci. 

Čo by ste v tejto situácii 
odkázali naším čitateľom?

- Je potrebné byť zodpo-
vedný, disciplinovaný, a vyža-
dovať to aj od iných. Zároveň 
je však potrebné si udržať 
dobrú náladu, vieru a nádej, 
že aj túto situáciu zvládneme.

Ako vždy v ťažkej chvíli je 
potrebné sa oprieť o skutočné 
hodnoty, o rodinu, priateľov, 
o svoju vieru a svoju vlasť 
- naše Slovensko. Chrániť  
a zveľaďovať čo nám bolo 
zverené, aby sme to raz mohli 
odovzdať ďalšej generácii.  

 Ľudmila Rešovská

Pohľad na Chemosvit, akciovú spoločnosť vo Svite. 

ˇ
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Počet pozitívne testovaných repat-
riantov v  zariadeniach ministerstva 
vo Vysokých Tatrách nie je podľa sa-
mosprávy taký alarmujúci. Ďalšie dni 
prinášajú pozitívne čísla vyliečených 
pacientov.  „Pri súčasnom počte 45 re-
patriantov sa dali očakávať pozitívne 
výsledky. V  zariadeniach evidujeme 
k  dnešnému dňu zatiaľ 18 pozitívnych 
ľudí. Čakáme na výsledky opakovaných 
testov a verím, že priebeh ochorenia bu-
de mierny a  všetci budú v poriadku,“ 
uviedol Ján Mokoš, primátor mesta 
Vysoké Tatry. V  štátnych zariadeniach 
v meste bolo v 16. týždni aktuálne 
umiestnených 45 repatriantov, ktorí 
sa vrátili z  Anglicka, Talianska, Švéd-
ska, Francúzska, Španielska, Tirolska 
a iných krajín Európy, očakáva sa však, 
že v najbližších dňoch pribudnú do za-
riadení ďalší repatrianti.

Samospráva plánuje pre verejnosť 
sprístupniť na pár hodín pokladňu 
Od pondelka, 20. apríla je pokladňa 

mestského úradu k dispozícii na tri ho-
diny. V pondelky a stredy v čase od 8.00 
do 11.00 h bude k  dispozícii poklad-

ňa na Mestskom úrade vo Vysokých 
Tatrách. „Samozrejme, že netreba po-
ľavovať v opatreniach a chrániť sa pred 
vírusom, ale je potrebné, aby sme vyšli 
v  ústrety aj tým, ktorí neplatia poplat-
ky cez internet. Máme tu pomerne dosť 
dôchodcov a aj touto cestou im chceme 
trochu uľahčiť situáciu,“ dodal na záver 
primátor Mokoš. Vstup stránok je stále 
v obmedzenom režime, ale klienti bu-
dú vybavovaní aj e-mailom, telefonicky, 
či možnosťou nechať vypísané tlačivá 
a  žiadosti v schránke, pred hlavným 
vchodom mestského úradu.

Sviatky sa niesli v pokojnom duchu
Mestská polícia neevidovala počas 

sviatkov zvýšený nárast kriminality, vý-
tržností či konfl iktných situácií. Okres-
né riaditeľstvo Policajného zboru v Po-
prade spolu so samosprávami a  mest-
skými policajtmi informujú v  týchto 
dňoch dôchodcov prostredníctvom 
oznamu, ktorý bol vypracovaný v rámci 
činnosti národného projektu „Zlepšenie 
prístupu obetí trestných činov k službám 
a vytvorenie kontaktných bodov pre obe-
te.“ Upozorňujú dôchodcov, ako nena-

letieť na rôzne vymyslené legendy a ne-
pustiť podvodníkov do svojich bytov, 
pretože niektorí sa snažia od seniorov 
vylákať ich celoživotné úspory, no a ne-
zastavia sa takmer pred ničím.  

„Je trochu komplikované informovať 
dôchodcov prostredníctvom internetu, 
sú zvyknutí na priamy kontakt. Infor-
mujeme ich na úradných tabuliach, 
v  novinách a  vyvesením na obvyklých 
miestach,“ vysvetlil primátor Ján Mokoš.
Sviatky na horách nehostili turistov, 

avšak domáci si do prírody vyšli 
Nenáročné túry, prechádzky a výlety 

lákali domácich i návštevníkov. Nakoľ-
ko boli opatrenia prísne a  kontroloval 
sa pohyb mimo okresov, neboli to sviat-
ky na aké sme zvyknutí. Chodníky zíva-
li prázdnotou, hotelové parkoviská boli 
rovnako prázdne a miestami sme mohli 
pozorovať viac zvierat ako ľudí. „Jednu 
výhodu to malo, videl som viac ľudí na 
prechádzke, ako v autách a v nákupných 
strediskách. Boli sme viac s rodinami, čo 
je veľmi pozitívne“, dodal primátor Ján 
Mokoš. 

 Mgr. Daniela Birková

Pozitívne testovaných repatriantov 
bolo vo Vysokých Tatrách osemnásť

O B E C   B A T I Z O V C E
Obecný úrad Batizovce, 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov

Platové podmienky: 
• určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený 
podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.
Kvalifi kačné predpoklady a iné požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh 
a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov  a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú  kvalifi kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
•  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť.
Požadované doklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní 
  vrátane prvej atestácie,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
  (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony 
  v plnom rozsahu,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 
  pre potreby výberového konania v zmysle zákona 
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať 
na adresu: Obecný úrad Batizovce, Štúrova 29/2 ,059 35 
Batizovce s označením „Výberové konanie – Riaditeľ Zá-
kladnej školy Batizovce - NEOTVÁRAŤ“
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude 
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 
7 dní  pred jeho uskutočnením.

V  roku 2020, len čo nám 
to umožnili poveternostné 
podmienky, sa tento prie-
chod podarilo doplniť o vo-
diace a signálne pásy pre 
nevidiacich a slabozrakých.

Inštaláciou najmodernej-
šieho tzv.  „via cross fl ash“ 
systému sa samotné miesto 
priechodu zvýraznilo  pre 
vodičov a je viditeľné z väč-
šej vzdialenosti, ako tomu 
bolo doteraz. Inštaláciou 
svetelnej LED technológie 
sa  zviditeľnil  aj cez deň, pri 
nepriaznivých klimatických 
a  poveternostných pod-
mienkach, ako sú odraz sln-

Priechod pre chodcov aj s prvkami pre nevidiacich

ka nízko nad  obzorom, vi-
diteľnosť pri hustom daždi, 
snežení, resp. hmle a podob-
ne. Priechod pre chodcov 
disponuje taktiež svetelnou 
detekciou - v  prípade vý-
skytu chodcov sa LED svetlá 
zabudované do vozovky roz-
blikajú .

Inteligentné priechody 
pre chodcov v  režime bli-
kania výstražných svetiel 
po aktivácii sú jedným z naj-
účinnejších prostriedkov 
prevencie vzniku dopravnej 
nehody na  týchto miestach. 
Vzhľadom na  to, že  chodci 
sú stále najzraniteľnejšími 

účastníkmi cestnej premáv-
ky sa tento druh technoló-
gie javí ako najmodernejšie 
riešenie v rámci bezpečnosti 
cestnej premávky.

Mesto Svit ďakuje pracov-
níkom a  manažérom fi rmy 

City Safety a fi rme Dopravné 
značenia Žilina   za  aktívnu 
pomoc a súčinnosť pri spus-
tení prevádzky tohto moder-
ného priechodu pre chodcov. 
Poďakovanie tiež patrí Mi-
nisterstvu vnútra SR.  (pkr)

Mesto Svit spolu s Mestskou políciou a podporou Mi-
nisterstva vnútra SR v  decembri 2019 spustilo do skú-
šobnej prevádzky modernejší už jestvujúci priechod pre 
chodcov na ceste 1/18 – prepojovací chodník smerom 
do časti Pod Skalku, ktorý je použitím nových technoló-
gií bezpečnejší jednak pre chodcov, ale aj pre ostatných 
účastníkov cestnej premávky. 

 

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 

MIMORIADNA 
AKCIA 

Platí pri objednaní 
do 31.5. 

Jednohrob 80€ 50€    Dvojhrob  120€  80€ 
Ochranný náter ZDARMA Doprava ZDARMA 
Obnova písma 1,2€ 0,80€/znak 
Dosekávanie písma 8€ 5€/znak 

Okresné riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zbo-
ru v Poprade vyzýva občano, 
aby nevypaľovali trávu a po-
rasty a  v  prípade, ak budú 
svedkami takejto činnosti, 
aby toto protiprávne konanie 
nahlásili hasičom alebo polí-
cii. Jarné mesiace sú  známe 
práve zvýšeným výskytom 
požiarov, ktoré vznikajú pre-
dovšetkým vypaľovaním po-
rastov, drevín a biologického 
odpadu.

Podľa vyjadrení OR HaZZ 
v Poprade je každoročná 
ochrana lesov pred požiarmi 
spojená aj s  rizikom vzniku 
požiaru pri vypaľovaní su-
chej trávy v  blízkosti lesné-
ho porastu. Vplyvom vetra 
alebo nezvládnutia ohňa 
môže dôjsť k  ohrozeniu ži-
vota, zdravia alebo majetku. 
Podľa zákona č. 314/2001 Z. 

z. o  ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov 
sa fyzickej osobe zakazuje, 
okrem iného, zakladať oheň 
všade tam, kde môže dôjsť 
k  jeho rozšíreniu a  vypaľo-
vať porasty bylín, kríkov a 
stromov. Ak sa preukázateľ-
ne zistí, že občan sa dopus-
til priestupku podľa zákona 
o ochrane pred požiarmi, bu-
de postihnutý buď pokutou 
do 99 € v blokovom konaní, 
alebo pokutou do výšky až 
331 € v  priestupkovom ko-
naní.

Vzhľadom na tieto sku-
točnosti, vyzývame všetkých 
občanov, aby sa pri jarnom 
upratovaní zdržali akéhokoľ-
vek pálenia suchej trávy resp. 
iného odpadu a  uprednost-
nili ekologický spôsob jeho 
zneškodnenia, napr. kom-
postovaním.

Nevypaľujte trávu!

Tatranská galéria v  Popra-
de ponúka kultúrne spestre-
nie chvíľ strávených doma 
formou virtuálnej 3D výsta-
vy, ktorú v priestoroch galérie 
nainštalovali už 19. marca. 
Výstavu MAGICKÉ SVE-
TY Dušana Kállaya, jedného 
z  najvýznamnejších súčas-
ných slovenských umelcov 
a jeho manželky Kamily Štan-
clovej (plus krátke dokumen-
ty a  ocenené známky týchto 
autorov) si môžete pozrieť na 
https://tg-kallay.3-d.sk/.

Na našej webovej stránke 
http://www.tatragaleria.sk/ 
nájdete i  ďalšie 3D výstavy 
z minulosti, či návod pre in-
štaláciu mobilnej aplikácie, 
ktorá vás, spolu s  audio ko-
mentárom, prevedie stálou 
expozíciou galérie - Odkryté 
hodnoty. 

Dodatočne si  môžete po-
zrieť  i dokumentárny sní-
mok o inštalácii Kalvárie na 
Peknú vyhliadku v  Starom 
Smokovci.  (pkr)

Tatranská galéria 
ponúka

Štúrova 29, 059 35 Batizovce
IČO: 00326119

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, 

Komenského 333, 059 35 Batizovce
Predpokladaný termín nástupu: 01. 07. 2020

Uzávierka prijímania prihlášok 
je 06. 05. 2020 o 14:00 hod.
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Osem knižníc v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK) – Krajská knižnica 
P. O. Hviezdoslava v  Prešo-
ve, Podtatranská knižnica 
v  Poprade, Hornozemplín-
ska knižnica vo Vranove 
nad Topľou,  Ľubovnianska 
knižnica v  Starej Ľubovni, 
Knižnica Jána Henkela v Le-
voči, Okresná knižnica Dá-
vida Gutgesela v  Bardejove, 
Vihorlatská knižnica v  Hu-
mennom a Podduklianska 
knižnica vo Svidníku sú pre 
čitateľov aktuálne až do od-
volania zatvorené, rovnako 
sú zatvorené aj ich bibliobo-

Výpožičnú lehotu predĺžili do 30. júna
Župné knižnice aktuálne fungujú online a  aj napriek 

zatvoreným bránam pre verejnosť pripravujú mnohé ak-
tivity. Ponúkajú kvízy, tvorivé dielne, karanténne výzvy a 
hlasné čítania. Niektoré z nich posúvajú svoje vyradené 
a vydezinfi kované tituly svojim čitateľom a repatriantom 
vo vyčlenených karanténnych zariadeniach v Prešovskom 
kraji ako dar. Iné sa zapájajú do bezprostrednej pomo-
ci súvisiacej s koronavírusom. Vyrábajú ochranné rúška 
a ochranné štíty pre tých, ktorí to potrebujú.

xy. Činnosť knižníc smerom 
k verejnosti napriek tomu 
pokračuje. 

Štyri regionálne knižnice, 
a  to konkrétne vo Vranove 
nad Topľou, v  Bardejove, 
v  Poprade a vo Svidníku, 
vyčlenili pre repatriantov 
v karanténnych zariade-
niach v  PSK dohromady asi 
300 kníh. Chcú tak prispieť 
k  spríjemneniu náročného 
pobytu repatriantov. Vyrade-
né knihy knižnice ubytova-
ným darujú. K  dispozícii sú 
detektívky, trilery, romantic-
ká,  klasická a  náučná litera-
túra, knihy pre deti a mládež, 
psychologické knihy, a  to 

slovenských, aj zahraničných 
autorov. Knihy sa k  repat-
riantom dostanú podľa ich 
požiadaviek a  možností jed-
notlivých knižníc. 

Knižnice pre svojich či-
tateľov pripravujú a  na pra-
videlnej báze aktualizujú aj 
rôzne online aktivity. Tie sú 
ideálnym tipom na trávenie 
voľného času počas aktuálnej 
situácie, ktorú si koronavírus 
vyžiadal. Prostredníctvom 
internetu verejnosti posky-
tujú aj rešeršné služby. Zá-
roveň všetky župné knižnice 
čitateľom predĺžili výpožičnú 
lehotu zapožičaných kníh, 
ktorým lehota skončila po 
10. marci, a to až do 30. júna.

Podtatranská knižnica 
v  Poprade vyzýva svojich 
čitateľov k tvorivosti v podo-
be písania básní a  poviedok 
a  tvorbe knižných záložiek 
či komiksov, pre výrobu kto-
rých si pre tvorcov pripravila 
aj voľne dostupné šablóny. 

Samotní zamestnanci po-

pradskej knižnice spustili tlač 
komponentov pre ochran-
né štíty na 3D tlačiarni (na 
snímke), pričom ochranné 
štíty s  ich komponentmi vy-
užívajú napr. zamestnanci 
Nemocnice Poprad.

Knižnica Jána Henkela 
v  Levoči spustila pre čita-
teľov projekt hlasné Čítanie 
v pyžamkách - http://knizni-
calevoca.sk/citanie-v-pyza-
mkach. Okrem toho pripra-
vuje hádanky a  kvízy, vďaka 
ktorým je cez virtuálny svet 
so svojimi čitateľmi v  ne-
ustálom kontakte. Novinkou 
sú tzv. Obálkové hádanky 
zamerané na spoznávanie 
známych literárnych titulov 
podľa ich obálok

Zamestnanci župných 
knižníc pracujú aj v čase ich 
zatvorenia. Riešia výber a ná-
kup knižničných dokumen-
tov prostredníctvom online 
distribučných fi riem či od-
borné spracovanie literatúry. 
Venujú sa vyraďovaniu kniž-
ničných jednotiek a  revízii 
knižného fondu. Ich pracov-
nou náplňou sú aktuálne aj 
excerpcia regionálnych peri-
odík a napĺňanie regionálnej 
databázy, akvizícia knižnič-
ných dokumentov, adjustá-
cia a  katalogizácia nových 
prírastkov, spracovávanie 
či  archivovanie primárnych 
regionálnych dokumentov 
a pod.. 

 Ivana Ondriová
 Oddelenie komunikácie 

 a propagácie

Najohrozenejšou skupinou 
obyvateľstva počas pandémie 
koronavírusu sú práve senio-
ri. Mesto Svit preto od vzniku 
mimoriadnej situácie v súvis-
losti so šíriacim sa vírusom 
spôsobujúcim ochorenie CO-
VID-19 sleduje a podrobne 
vyhodnocuje opatrenia na-
riadené Ústredným krízovým 
štábom SR.

Vo Svite pravidelne zasa-
dá Krízový štáb mesta, ktorý 
prijíma potrebné opatrenia, 
ktorých plnenie a  realizácia 
je striktne sledovaná. Mesto 
zároveň plní úlohy stanovené 
Okresným úradom v  Popra-
de, ktorému nahlásilo infor-
mácie vo veci zabezpečenia 
chodu zariadenia sociálnych 
služieb   - Zariadenia opatro-
vateľskej služby.

▶ V Zariadení opatrovateľ-
skej služby platí od 6. marca 
2020 zákaz návštev a donášky 
osobných potrieb a  potravín 
klientom zo strany rodinných 
príslušníkov až do odvolania. 

▶ Od 12.  marca 2020  je 
taktiež do  odvolania uzavre-
tý denný stacionár, zamest-

nanci vykonávajú nevyhnut-
nú pomoc klientom v  ich 
domácom prostredí, najmä 
čo sa týka donášky obedov 
či dohľadu pri denných čin-
nostiach. Pri výkone týchto 
činností sú zamestnanci sa-
mozrejme vybavení osobný-
mi ochrannými prostriedka-
mi (ochranné rúška, rukavi-
ce, dezinfekčné gély). 

▶ V  Dome opatrovateľskej 
služby bol nariadený zákaz 
návštev od  16.  marca 2020, 
a to až do odvolania. 

▶V oboch sociálnych za-
riadeniach patriacich do  pô-
sobnosti mesta sa v  súčas-
nosti realizuje v  maximálnej 
možnej miere aj dezinfekcia 
priestorov a dbá sa na zvýše-
nú hygienu.              

▶V  rámci poskytovania 
opatrovateľskej služby v  do-
mácnostiach aj v  Dome 
opatrovateľskej služby, služ-
bu mesto naďalej poskytuje 
v  plnej miere v  zmysle uza-
tvorených zmlúv, pričom 
opatrovateľky používajú pri 
svojej práci ochranné rúška 
a rukavice.  Mesto Svit

Mesto Svit chráni seniorov

Tel.: +421 52 7143 227            E-mail: info@popradske.sk

NAJVÄČŠÍ E-SHOP S KÁVOU A ČAJOM WWW.POPRADSKE.SK

ZĽAVA PRI DOHODE
SPOLUPRÁCE

DODÁVKA KURIÉROM
DO 48 HODÍN

ČERSTVÁ KÁVA
PRAŽENÁ NA SLOVENSKU

DARČEKOVÉ
BALENIA

FAKTÚRA S ÚDAJMI 
PRI NÁKUPE

100%
GUARANTEEGUARANTEE

PRIAMY NÁKUP
OD VÝROBCU
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SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK „Aďo je výborný brankár, 
ktorý nám v uplynulej sezó-
ne výrazne pomohol až do 
baráže o postup do Fortuna 
ligy. Chytal výborne, bol 
jednotkou až do odvetného 
barážového zápasu v Žili-
ne, kde mu stretnutie pro-
ti Trenčínu nevyšlo podľa 
predstáv. Odvtedy sa chytil 
svojej šance Jano Malec. 
Pre každého brankára je 
najdôležitejšie, aby pravi-
delne chytal. S Aďom sme 
sa zhodli v tom, že hosťova-
nie v inom klube bude tým 
najlepším riešením. Zápa-
sová prax sa nedá nahradiť. 
Stále veríme v jeho kvality. 
Má obrovský potenciál už 
len svojou výškou,“ povedal 
športový riaditeľ FK Poprad 

Popradský talent s novou zmluvou
Tesne pred zastavením všetkých futbalových súťaží 

na Slovensku sa FK Poprad podarilo vybaviť hosťovanie 
brankára Adriána Knurovského. S účastníkom tretej li-
gy Západ, MŠK Považská Bystrica, sa dohodli na jeho 
pôsobení do konca tohto súťažného ročníka. Zároveň 
s 23-ročným gólmanom uzavreli v popradskom klube no-
vú zmluvu na budúcu sezónu, keďže majú záujem o služ-
by tohto mladého, perspektívneho brankára. 

Stano Šesták. Knurovský sti-
hol v novom drese odchytať 
prvý majstrovský zápas, keď 
bol medzi tromi žrďami pri 
remíze MŠK Považská Bys-
trica proti piatemu tímu ta-
buľky ŠK LR Crystal (1:1). 
Knurovského Považská Bys-
trica bola pred prestávkou 
kvôli pandémii na druhom 
mieste tretej ligy Západ za 
lídrom z Myjavy, na ktorého 
strácala deväť bodov.

„Považská Bystrica sa 
ozvala asi týždeň pred za-
čiatkom jarnej časti. Už 
predtým som chcel ísť do 
Trebišova, lebo v Poprade 
je momentálne brankárov 
veľa a ja potrebujem zápa-
sovú prax. V Považskej je 
výborná kabína a celkom 

dobré podmienky,“ prezra-
dil Adrián Knurovský, ktorý 
je momentálne v domácej 
karanténe v Jánovciach, kde 
individuálne trénuje a ča-
ká ako sa vyvinie situácia. 
„Žiaľ, situácia je taká, aká 
je a musíme sa s tým všetci 
vysporiadať. Máme indivi-
duálne plány, chodím behá-
vať. Až čas ukáže, čo prine-
sie budúcnosť,“ dodal Aďo 
Knurovský. 

 Slavo Petrus

HK Poprad pripravil pre 
najmladšiu skupinu fanú-
šikov niekoľko zábavných 
úloh zameraných na rozvoj 
schopností a vedomostí. 
Úlohy sú z rôznych vzdeláva-
cích oblastí príbuzných vyu-
čovacím predmetom 2. - 4. 
ročníka základných škôl. Ich 
cieľom nie je nahradiť učeb-
ný plán, ale hravou formou 
spojiť hokej a vzdelávanie.

Po dobu siedmich týždňov 
bude každý pondelok publi-
kovaná na webstránke www.
hkpoprad.sk jedna úloha. 
Časový interval vypraco-
vania úlohy je maximálne 
10 minút. Podľa možností 
odporúčame vytlačiť súbor 

s úlohami a vypracovať ich 
priamo do predlohy. Pokiaľ 
nemáte k dispozícii tlačia-
reň, úlohy vypracujte na 
samostatný papier. Ak sa 
dieťaťu podarí upraviť všetky 
úlohy, pošlite ich sken ale-
bo fotografi e na e-mailovú 
adresu Laskody@hkpoprad.
sk. Maskot Kamko následne 
vystaví všetkým úspešným 
žiakom vysvedčenie.  (sps)

Kamková škola online

Hráčom zmluvy neru-
šia. Takýto verdikt si v po-
sledných dňoch vypočulo 
množstvo ľudí, a medzi nimi 
aj športovcov. V hokejovom 
Poprade je to iné. Ako infor-
muje ofi ciálna stránka po-
pradského klubu, hráči budú 

V hokejovom Poprade to robia inak! 

V dôsledku prebiehajúcej globálnej pandémie COVID-19 
a opatreniach Vlády SR sme prijali rozhodnutie o odložení 47. 
Rallye Tatry, ktorá sa mala uskutočniť 5. - 7. júna 2020. Našim 
hlavným záujmom je zdravie a spokojnosť všetkých zaintere-
sovaných osôb na tomto podujatí. Radi by sme sa poďakovali 
všetkým našim fanúšikom, patrnerom za pochopenie a verí-
me, že vás  neskôr budeme môcť informovať o novom termíne. 
Pravidelne sledujeme situáciu a vládne opatrenia, ktoré smeru-
jú k uvoľneniu krízových opatrení. 

Sledujeme aj vývoj v Európe. Potešila nás správa a rozhod-
nutie organizátorov slávnej Tour de France 2020, ktorú nezru-
šili úplne, ale presunuli ju na októbrový termín, čo je podľa vý-
voja situácie na Slovensku možný dátum aj pre tatranskú rally. 
Jesenný termín najstaršej automobilovej súťaže by podľa nás 
mohol byť reálny. Všetci to chceme. Jazdci, sprievodné tímy, 
organizátori, partneri podujatia a hlavne fanúšikovia legendár-
nej Rallye Tatry. Správajme sa zodpovedne teraz, aby sme sa 
mohli vidieť na pretekoch. Ďakujeme.

 Organizačný výbor Rallye Tatry 2020 

47. ročník Rallye Tatry zatiaľ odložený

dostávať korektné zmluvy, 
napríklad v prípade zranenia.

„V prípade, že sa hráč 
zraní, hľadáme spôsob a vy-
tvárame mu podmienky na 
to, aby sa čo najskôr mohol 
vrátiť k tímu. Vždy sa s ním 
snažíme férovo dohodnúť 

na podmienkach,“ prezradil 
riaditeľ HK Poprad Ľudovít 
Jurinyi pre stránku klubu. 
Jeho cieľom nie je ukončovať 
zmluvy. „Nerefl ektujeme na 
ukončovanie zmlúv. Hráčom 
vyplácame naďalej zmluvnú 
odmenu.“ Počas prvého me-
siaca mal zranenie aj útočník 
HK Matúš Paločko. „Pred 
rokom som si v zápase pora-
nil rameno. Počas celej doby 
liečby som dostával odmenu 
v plnej výške. V tejto sezóne 
som sa zranil mimo hoke-
ja, no aj napriek tomu som 
počas prvého mesiaca do-
stal 100 % zo svojho platu 
a v ďalšom mesiaci 80 %.

V decembri som už opäť za-
čal hrať a klub mi riadne za-
platil,“ opísal Paločko.

Ako je to počas „korony“? 
„Hráči dostanú vyplatenú 
polovičnú časť základnej 
mesačnej odmeny, teda od-
menu k 15. marcu. Zvyšnú 
časť mesačnej výplaty im 
prerozdelíme z príspevkov 
našich fanúšikov zaslaných 
na transparentný účet,“ 
povedal Jurinyi. K téme sa 
ešte vyjadril: „Ak mal hráč 
zmluvu platnú do konca 
apríla a bude to v možnos-
tiach klubu, tak sa mu bude-
me snažiť dorovnať túto časť 
výplaty.“  (sps)

Ambasádori podujatia, posádka Ondřej Bisaha - Petr Te-
šinsky s organizátormi podujatia 

Ľudia čoraz častejšie ute-
kajú pred pandémiou koro-
navírusu do prírody. Záchra-
nári HS PIENAPu preto ešte 
pred Veľkou nocou prečistili 
všetky hlavné turistické trasy 
v oblasti Pienin a upozorňu-
jú na dodržiavanie zelenej 
hranice v horách.

Na turistickom chodníku 
v prielome Dunajca záchra-
nári odstránili väčšie kusy 
popadaných skál v oblasti 
masívu Siedmich Mníchov, 
ale aj popadané stromy na 
iných úsekoch. Všetky tu-
ristické chodníky tak boli 
ešte pred sviatkami vyčistené 
a pripravené na veľkonoč-
ných návštevníkov Pienin, 
ktoré zaznamenali počas 
sviatkov zvýšenú návštev-
nosť. Pohyb sviatočných tu-
ristov bol zaznamenaný 
hlavne v prielome Dunajca 
na trase z Červeného Klášto-
ra smerom na Lesnicu a späť. 
„Musíme vyzdvihnúť dodr-
žiavanie nariadení vlády. Tu-
risti sa správali zodpovedne. 
Nezaznamenali sme žiadne 
väčšie skupiny ľudí, iba rodi-
ny alebo osamotených turis-
tov, ktorí dodržiavali bezpeč-

nú vzdialenosť a mali na sebe 
rúška,” uviedol záchranár Pe-
ter Popovič z Horskej služby 
Pieninského národného par-
ku (HS PIENAP-u). 

Aj v súčasnosti, keď ľudia 
chodia častejšie do prírody 
je dobré vedieť, že viaceré 
trasy vedú pohraničím a tre-
ba si dať pozor, aby turisti 
nechtiac nezašli až na poľskú 
stranu. Kým na Slovensku 
sú kontroly iba na cestných 
prechodoch, poľská hranič-
ná polícia hliadkuje aj na 
hraničnom cyklistickom 
chodníku na štátnej hranici 
Lesnica - Sczawnica v prielo-
me Dunajca. „Poliaci náhod-
ne kontrolujú aj tzv. zelenú 
hranicu. Za nelegálne prekro-
čenie horskej hranice hrozí 
pokuta 500 zlotých,” doplnil 
Popovič. Pri dodržiavaní 
pravidiel je možný aj indivi-
duálny splav Dunajca.

Pri pohybe v prírode sa 
nepohybujte v skupinách, 
jedine ak ste rodina žijúca 
v jednej domácnosti a dodr-
žujte bezpečnú vzdialenosť 
od iných osôb aj na záchyt-
ných parkoviskách.  
 R. Novotná

Pozor na „zelenú hranicu“

SPORTˇ

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


