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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 

MIMORIADNA 
AKCIA 

Platí pri objednaní 
do 30.6. 

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

Konečne prichádzame k rozumu 
a covidhystéria ustupuje. Postupne 
sa začínajú otvárať obchody, terasy, 
penzióny, cukrárne, holičstvá, ka-
derníctva, ale aj  kultúrne inštitú-
cie v našom regióne, samozrejme ,
v špeciálnych režimoch. 

Podtatranské múzeum v Po-
prade otvorilo svoje brány pre in-
dividuálnych návštevníkov v špe-
ciálnom režime, čo znamená, že 
navštíviť ho môžete len s ochran-
ným rúškom a pri vstupe musíte 
použiť dezinfekciu rúk, ktorá je 
pripravená vo vestibule múzea.

Maximálny počet návštevníkov 
v expozičných priestoroch mú-
zea je 15 osôb, v pobočke múzea 
v  Spišskej Sobote 5 osôb, pričom 
je potrebné, aby  sa návštevníci 
pohybovali v smere prehliadky 
a dodržiavali dvojmetrové rozstupy, 
s výnimkou rodinných príslušní-
kov žijúcich v jednej domácnosti. 

Lektorský výklad sa návštevní-
kom v expozícií v Poprade nepo-
skytuje, na tento účel je k dispozí-
cii audio sprievodca v ochrannom 
obale.  Pri prehliadke expozícií 
nebudú z  hygienických dôvodov 
funkčné interaktívne prvky, ako 
dotykové obrazovky a tablety.  

V čase od 12. do 13. hodiny bude 
múzeum pre návštevníkov zatvore-
né z dôvodu dezinfekcie priestorov 
expozícií.

K  otváraniu kultúrnych orga-
nizácií  v  pôsobnosti krajskej sa-
mosprávy dochádza individuál-
ne, podľa možností a  podmienok 
v jednotlivých inštitúciách. 

„Sprístupňujeme knižnice, mú-

Postupne sa otvárajú aj kultúrne inštitúcie
Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

sa postupne otvárajú verejnosti. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení 
budú pre návštevníkov ako prvé  otvorené múzeá, galérie, knižnice 
a hvezdárne na území kraja. Župné osvetové centrá a divadlá zostanú 
ešte uzavreté. 

zeá, galérie, výstavné siene, ktoré 
sú súčasťou kultúrnych organizá-
cií PSK a v našom kraji čiastočne 
i  hvezdárne. Samozrejme, všetko  
v  súlade s  vydanými opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva SR  
a pri dodržiavaní prísnych hygie-
nicko-epidemických opatrení. Tie 
budú platiť tak pre zamestnan-
cov, ako aj návštevníkov, keďže 
chceme chrániť obe skupiny. Naše 
organizácie v týchto dňoch zabez-
pečujú dostatočné množstvo dez-
infekčných prostriedkov, zostavu-
jú plány pohybu v priestoroch kul-
túrnych zariadení vzhľadom na 
obmedzenie počtu návštevníkov 
a  dostatočné rozstupy medzi ni-
mi,“ uviedla vedúca Odboru kul-
túry Úradu PSK Emília Antolíková. 

Návštevníkom je k  dispozícii 
všetkých sedem múzeí a dve galérie 
v pôsobnosti kraja - Šarišské múze-
um, Múzeum moderného umenia 
Andyho Warhola v  Medzilabor-
ciach, najnavštevovanejšia pamiat-
ka na území kraja Ľubovnianske 
múzeum, hrad v  Starej Ľubovni. 
Ďalej otvorili svoje brány  už spo-
mínané kultúrne inštitúcie - Pod-
tatranské múzeum a  Tatranská 
galéria v Poprade, ale aj Múzeum 
v  Kežmarku, Krajské múzeum 
v  Prešove s  kaštieľmi v  Hanušov-
ciach nad Topľou a Stropkove, Ša-
rišská galéria v Prešove a Vihorlat-
ské múzeum v Humennom.  

Obnovenie prevádzky sa týka aj 
ôsmich regionálnych knižníc v pô-
sobnosti župy. Čitatelia sa môžu vrá-
tiť do knižníc v Levoči, Humennom, 
Svidníku a  Starej Ľubovni. Otvore-

né sú aj vybrané pobočky Krajskej 
knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešo-
ve a knižnice vo Vranove nad Top-
ľou,  Bardejove a v Poprade.  

Čiastočne sprístupnené sú aj obe 
hvezdárne v  Prešove a  Humen-
nom. Návštevníkom sú umožnené 
individuálne návštevy za účelom 
pozorovania oblohy na otvorených 
pozorovacích terasách pracovísk 
pri zabezpečení zachovania odpo-
rúčaných odstupov. 

V dôsledku vykonávania výni-
močných preventívnych opatrení 
môže dôjsť k  úpravám otváracích 
hodín, preto je potrebné informá-
cie sledovať priamo na ich ofi ciál-
nych webových sídlach a sociál-
nych sieťach.  

Po dvojmesačnej prestávke, kto-
rú si vynútili opatrenia súvisiace so 
šírením koronavírusu, je opäť otvo-
rené Múzeum TANAP-u v Tatran-

skej Lomnici. Prvých návštevníkov 
v  tejto sezóne privítala v  rovnaký 
deň aj neďaleká Expozícia tatran-
skej prírody, známa skôr ako bota-
nická záhrada.

Štátne lesy TANAP-u obe pre-
vádzky otvárajú v  súlade s  opat-
rením Úradu verejného zdravot-
níctva SR, ktoré nadobudlo účin-
nosť 6. mája 2020. Návštevníci sú 
však povinní rešpektovať prísne 
hygienické opatrenia. V  praxi to 
znamená, že do priestorov Múzea 
TANAP-u môžu po vydezinfi ko-
vaní si rúk pri vchode vstupovať 
len s  rúškami, alebo inak prekry-
tými hornými dýchacími cestami. 
V  priestoroch múzea sa v  tom is-
tom okamihu nesmie zdržiavať viac 
ako 30 osôb, pričom musia medzi 
sebou zachovávať minimálne dvoj-
metrové rozstupy. 

 Pokračovanie na 4. strane

Nezabúdame

 Ilustračná snímka: archív redakcie.

Tohtoročné oslavy 75. výro-
čia skončenia II. svetovej vojny 
a oslobodenia väčšiny Európy 
a našej krásnej vlasti od neľútost-
ného nacizmu, si vo väčšine našich 
miest a obcí pripomínali občania 
veľmi opatrne. Vyžiadala si to mi-
moriadnna situácia v súvislosti 
s koronavírusom. Ani tá však ne-
dovolila zabudnúť tým, ktorí si 
vážia svoju slobodu a spomínajú 
nielen na svojich blízkych, ale aj na 
milióny našich osloboditeľov - Čer-
venú armádu, ktorá aj pod Kráľovú 
hoľu priniesla mier. Obec Vernár, 
s prívlastkom partizánska, v spo-
lupráci s miestnou organizáciou 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, si pamiatku na 
padlých hrdinov, ktorí bojovali 
za našu slobodu, ale mierových 
dní sa už nedožili, pripomenu-
li položením vencov pri pamät-
níku v centre obce 8. mája 2020.  
 Snímky: Vladimír Alexa

Štátne lesy TANAP-u majú nového riaditeľa. Minister pôdohospodár-
stva a  rozvoja vidieka SR Ján Mičovský rozhodol, že od 1. mája 2020 
organizáciu povedie Ján Marhefk a.

V Štátnych lesoch TANAP-u pôsobí od júla 1999, kde začínal ako asis-
tent ochranného obvodu Kežmarské Žľaby. Od januára 2007 bol vedúcim 
odborným referentom odboru starostlivosti o lesy ŠL TANAP-u.     (pkr)

ŠL TANAP  má nového riaditeľa
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Láska 
človeka 

k prírode
Týždne izolácie ľudí kvôli 

hystérii okolo chrípky a po-
vinné rúška sa určite neblaho 
podpíšu pod zdravie hlavne 
našich seniorov. Majú totiž 
nejedno závažné ochorenie, 
ku ktorému sa pridáva atrofi a 
svalstva, bolesti kĺbov, chrbti-
ce a pri nosení rúšok čo i len 
krátky čas, sa znásobujú prob-
lémy s dýchaním, so srdcom... 
Jedinou možnosťou, ako eli-
minovať dôsledky plnenia prí-
kazov a zákazov, bolo ísť do 
prírody na krátku prechádzku,  
pri dlhšej svaly a kĺby neposlú-
chajú. Len tu sa mohli voľne 
nadýchnuť a permanentne ne-
vdychovať vydychovaný oxid 
uhličitý. Jediným spojencom 
seniorov tak bola príroda blíz-
ko ich obydlí. Aj mladí ľudia sa 
často vybrali na turistiku, na 
bicykle, či len tak, do lesa. Ko-
nečne sme prišli na to, aké sú 
pre nás dôležité stromy, lúky, 
zákutia pri riekach a poto-
koch – jednoducho naša krás-
na príroda. Čo ale šokovalo 
všetkých, je ten neporiadok 
hneď za našimi humnami. Ne-
uveriteľné kvantá plastových 
a sklenených fl iaš, plechoviek 
od nápojov, kusy fólií, vrecká, 
plastové sudy, hromada pa-
pierov, pneumatiky, stavebný 
odpad a vlastne všetko, čo ne-
potrebujeme namiesto toho, 
aby sme neporiadok odviezli 
rovno na zberný dvor. Vše-
tok ten odpad ale nenájdeme 
len priamo v prírode. V rámci 
zmeny prostredia sme sa roz-
hodli zájsť do Zejmarskej doli-
ny. A to, čo sa nachádza okolo 
hlavnej cesty na horskom pre-
chode Popová za Vernárom, 
mi vyrazilo dych – množstvo 
plastových fl iaš a plechoviek 
od piva či energetických nápo-
jov na každých pár metroch. 
Sneh zmizol a zanechal po 
sebe „lásku človeka k príro-
de“. Neviem, či toto je práca 
vodičov a osádok áut, ktoré 
tade prechádzajú a vyhadzujú 
odpad rovno cez okná, alebo 
takto dokázali „zasviniť“ okolie 
cesty cykloturisti za tých pár 
pekných dní, ktoré tu už boli. 
V konečnom dôsledku je to 
úplne jedno. Namiesto toho, 
aby sme odpad odviezli so 
sebou a vhodili ho do prvé-
ho kontajnera, na ktorý na-
trafíme, vyhodíme ho rovno 
z okna alebo z bicykla. Sme 
my vôbec normálni? To naozaj 
musíme nainštalovať aj okolo 
ciest kamery a každého, kto 
také niečo urobí, tvrdo trestať? 
V tejto súvislosti ma napadá, 
ako bojujeme proti tomu, aby 
nás niekto sledoval cez mobily 
– lebo si chránime naše súkro-
mie. A čo v tom súkromí robí-
me, to nás netrápi? To po nás 
majú vždy upratať neporiadok 
„tí druhí“? 

S normálnym človekom 
musí takéto chovanie našich 
spoluobčanov riadne „zamá-
vať“. Na jednej strane naša 
bezohľadnosť a sebeckosť, 
keď za relaxom chodíme do 
prírody, na strane druhej „za-
sviníme“ a zničíme všetko, kde 
naša noha stúpi. Aký živý tvor 
na našej planéte je schopný 
ešte také niečo urobiť okrem 
človeka? Kedy sa už spa-
mätáme a kedy prestaneme 
ukazovať na „tých druhých“ 
a začneme od seba?  (reš)

Je síce fakt, že ekonomic-
kú školu som absolvovala 
za totality, ale myslím si, že 
v účtovníctve sa medzi stra-
nami má dať a dal až tak veľa 
nezmenilo. Nakoniec, zdra-
vý sedliacky rozum je neraz 
vzácnejší, ako rôzne makro 
či mikroekonomické kategó-
rie a ukazovatele slúžiace 
na ohlupovanie ľudí. Presne 
ako ohlupovanie ľudí sa mi 
totiž zdajú vyhlásenia našich 
trh zbožňujúcich ministrov. 
Jeden vyhlasuje, že po pred-
chádzajúcej vláde máme 
prázdnu špajzu, na rozdiel od 
Nemcov, ktorí ju majú plnú. 
Ten druhý zase tvrdí, že Slo-
váci zarábajú príliš veľa na to, 
akú majú produktivitu prá-
ce a konkurencieschopnosť 
výrobkov. Nuž neviem, aké 
školy absolvovali títo dva-
ja a či vôbec majú šajn, ako 
sa tvorí štátny rozpočet – te-
da, na strane príjmov a pre-
čo je tá naša špajza prázdna. 
Pán minister, prezradím 
vám to! Tá prázdna špaj-
za je tu preto, lebo od roku 
1990 ste vy a vám podobní 
robili všetko preto, aby ste 
zničili domáci priemysel, ve-
decko-výskumnú základňu 
bývalého Československa, 
prosperujúce poľnohospo-
dárske družstvá a všetko, čo 
tu vôbec fungovalo. Robili 
ste v neprospech vlastného 
národa, zničili ste našu kon-
kurencieschopnosť a umož-
nili štátom západnej Európy 
urobiť zo Slovenska kolóniu 
a odbytisko pre ich nekvalitné 

prebytky. Len ťažko môžeme 
mať plnú špajzu, aj napriek 
obrovskému zadĺženiu Slo-
venska, keď všetky zisky z tzv. 
slovenskej ekonomiky, rozu-
mej ekonomiky cudzích štá-
tov na našom území, končia 
v špajzách Nemecka, Francúz-
ska, Talianska a ďalších štátov 
západnej Európy a USA, či 
dokonca v daňových rajoch. 
A to, čo ste zničili, malo hod-
notu biliónov korún a nie zo-
pár miliárd, ktoré nám Brusel 
dáva vo forme eurofondov 
len preto, aby sme nezomreli 
od hladu a kamióny, ktoré zá-
sobujú ich výrobcov, necho-
dili po prašných, rozpadáva-
júcich sa cestách. Napríklad, 
nedávno sa kdesi na východe 
Slovenska rozpadával most 
a niekto múdry prehlásil, že 
veď most bol projektovaný 
na sto rokov a už po 50-tich 
je v havarijnom stave. Len už 
akosi nepovedal, že aj mosty 
bolo treba za tých 30 rokov 
demokracie udržiavať a určite 
nebol projektovaný na toľko 
automobilov, koľko už roky  
po ňom denne prechádza. 

Keďže štátny rozpočet 
Slovenska netvoria dane zo 
ziskov zahraničných a nad-
národných korporácií, ale 
len z dani pracujúcich, ktorí 
tvoria hodnoty, pri minimál-
nych mzdách Slovákov nebu-
de mať Slovensko v štátnom 
rozpočte nikdy viac peňazí. 
Pri takýchto pomýlených po-
litikách, založených na otro-
kárskom systéme a východo-
európskych kolóniách, bude 

slovenská špajza vždy prázd-
na a budeme sa ďalej zadlžo-
vať. Preto budú naše vlády do 
nekonečna škrtať výdavky na 
školstvo, zdravotníctvo, so-
ciálne služby a zvyšovať všet-
ky možné aj nemožné dane 
pre občanov, pretože tých, 
ktorí netvoria žiadne hod-
noty, teda svetová, európska 
a slovenská „idiokracia“ 
a rôzni príživníci, sa rátajú na 
státisíce. A to sme za celé roky 
ani jediný raz nepočuli žiad-
nu našu vládu hovoriť v EÚ o 
slovenských záujmoch, o po-
žadovaní ako-tak spravodli-
vého platenia daní zo zisku 
zahraničných a nadnárod-
ných korporácií do štátneho 
rozpočtu Slovenska! Ozaj, 
prečo naše vlády netrvajú 
na zvyšovaní našich miezd 
na úroveň vyspelých európ-
skych krajín? Potom by aj 
v rozpočte bolo viac peňazí 
pri rovnakom, možno i niž-
šom daňovom zaťažení.

Ešte pár slov k tomu, že 
Slováci zarábajú príliš veľa 
na to, akú majú produktivitu 
práce a konkurencieschop-
nosť výrobkov. Takže druhý 
ekonomický génius nám na-
hovára, že produktivita práce 
v zahraničných fi rmách na 
Slovensku je taká nízka, že 
si nezaslúžime ani tých 500 
– 600 eur v čistom, resp. mi-
nimálnu mzdu, ktorú zará-
bajú slovenskí otroci a tieto 
výrobky zahraničných fi riem 
sú nekonkurencieschopné. 
Nech potom vysvetlí, prečo 
slovenské vlády s otvorenou 

náručou a bohatými inves-
tičnými stimulmi z daní ob-
čanov vítali investorov, ktorí 
svoje fi rmy, postavené na 
zelenej lúke, vybavili zasta-
ralým technologickým zaria-
dením a Slováci nie sú schop-
ní na týchto zariadeniach 
vyrobiť konkurencieschpne 
výrobky? Alebo je produkti-
vita práce Nemcov vo VW v 
Nemecku, ktorí zarábajú šty-
ri až päťkrát viac ako Slováci 
vo VW na Slovensku o toľko 
vyššia? Či Slováci skladajú 
jedno auto hodinu a Nemci 
to „zmaknú“ za 15 minút, 
resp. majú štyri až päť rúk 
namiesto dvoch?

Ešte by ma zaujímalo, koľ-
ko rokov splácajú úvery – 
teda kapitál investovaný do 
tzv. slovenských fi riem na 
Slovensku a koľko v rovnakej 
výške v Nemecku? Splácanie 
úverov u nás je minimálne 
trikrát rýchlejšie, ako v kra-
jine pôvodu investorov. Teda 
odpoveď je jednoznačná – 
o čo je lacnejšia pracovná sila, 
o to rýchlejšie splácajú úvery 
a potom už majú investo-
ri len čistý zisk a ten vyvezú  
z našej republiky a plnia špaj-
ze svojich materských štátov. 
Dokonca aj tých pár korún, 
ktoré Slováci doma zarobia, 
z väčšej časti minú na býva-
nie – teda energie, z ktorých 
zisky opäť odchádzajú do 
Talianska, Francúzska a čo 
ja viem, kde ešte. Ten úbohý 
zbytok minieme na potraviny 
v zahraničných supermar-
ketoch a končia presne tam, 

kde aj všetky predošlé zisky – 
mimo našu špajzu. Dokonca 
som kdesi zachytila, že EÚ je 
nespokojná, že apelujeme na 
Slovákov, aby kupovali slo-
venské výrobky. Vysvetlí mi 
niekto, či sú bruselské elity eš-
te príčetné, alebo je naozaj ich 
snahou nás totálne zničiť a ži-
votnou úrovňou posunúť až 
za najchudobnejšie rozvojové 
krajiny? Prečo na našu špajzu 
nemyslel tento ekonóm vtedy, 
keď rozpredával strategické 
podniky zahraničným in-
vestorom?  

Takže, páni ekonómovia, 
skúste defi novať najprv štát-
ny záujem Slovenska a jed-
noznačne povedzte, ako ho 
dosiahneme. Pochybné ob-
ranné stratégie vymýšľať vie-
me, hoci nás nikto nechce na-
padnúť, ale vymyslieť aj niečo 
rozumné a ukázať Slovákom, 
prečo sa vlastne majú lopotiť, 
to nie! Pretože doteraz bo-
lo zrejme štátnym záujmom 
Slovenska stať sa kolóniou 
Západu, odbytiskom ich vý-
robkov a v podstatnej miere 
prispievať na blahobyt najbo-
hatších štátov sveta. 

Nakoniec ešte jedna otázka 
– vie si niekto predstaviť, aká 
by bola naša špajza, keby sme 
len za existujúci štátny dlh 
Slovenska postavili slovenské 
fi rmy s najvyspelejšími tech-
nologickými zariadeniami 
a našu ekonomiku postavi-
li na výsledkoch vedy a vý-
skumu slovenských ústavov 
a šikovnosti vzdelaných pra-
cujúcich?   Ľ. Rešovská

Prázdna slovenská špajza a plná špajza Nemecka

Čo Covid 19 je a ako sa 
prejavuje?, opýtali sme sa 
pneumologičky MUDr. De-
nisy Kavkovej z pľúcnej 
ambulancie v Poprade.

- Covid 19 je vlastne zápa-
lové ochorenie, ktoré predo-
všetkým postihuje respiračný 
trakt, teda dýchaciu sústavu. 
Jeho vyvolávateľom je nový 
koronavírus, ktorý sa volá 
Sars-cov2, čo znamená koro-
navírus 2 závažného ťažkého 
respiračného syndrómu. Na 
rozdiel od predchádzajúcich 
epidémií, ktoré boli spôso-
bené koronavírusmi, tento 
je špecifi cký v tom, že miera 
šírenia oveľa väčšia. Preto 
Svetová zdravotnícka organi-
zácia WHO v marci vyhlásila 
toto ochorenie za pandémiu.

Aký priebeh má toto 
ochorenie u väčšiny pacien-
tov?

- Okolo 80 % pacientov má 
priebeh buď bezpríznakový, 
alebo len s miernymi prí-
znakmi, u 15 až 20 % pacien-
tov môže vyústiť v závažnejší 
priebeh, napr. zápal pľúc a až 
život ohrozujúce respiračné 
zlyhanie a potrebu umelej 
pľúcnej ventilácie. K riziko-
vým faktorom ťažkého prie-
behu patria predovšetkým 
vek, obezita, fajčenie a ko-

Ešte chvíľu musíme vydržať žiť s obmedzeniami
Ostatné dva mesiace sa aj na Slovensku zastavil život 

a koronavírus na nás „útočí“ zo všetkých strán. Našťastie, 
najmä vďaka disciplinovanosti väčšiny občanov sme  pan-
démiu zvládli celkom slušne a v súčasnosti sa už pomaly 
rušia najprísnejšie opatrenia a každodenný život sa začí-
na dostávať do normálu. 

morbidita, teda prítomnosť 
jedného či viac ochorení, 
vyskytujúcich sa súčasne 
u jedného pacienta. Medzi 
ne patria najmä kardiovas-
kulárne ochorenia, cukrovka 
a rovnako aj chronické pľúc-
ne ochorenia, ako je astma 
a chronická obštrukčná cho-
roba pľúc (CHOCHP). 

Sú Covidom 19 viac po-
stihovaní ľudia s pľúcnymi 
ochoreniami?

- I keď celkovo vo svete 
výskyt CHOCHP a astmy 
ako komorbidity u pacientov 
s ochorením Covid 19 nie 
je percentuálne vysoký, je 
tam zvýšené riziko ťažkého 
priebehu. Preto naši pacien-
ti s astmou a obštrukčnou 
chorobou pľúc by mali do-
držiavať prísnejšie reštrikč-
né opatrenia, ku ktorým 
patrí jednak nosenie rúška, 
samoizolácia, nestretávanie 
sa s väčším počtom ľudí, 
zanechať fajčenie. Dôležité 
je aj vyhnúť sa návšteve le-
károv, ak to nie je potrebné, 
čiže využiť všetky dostupné 
metódy, ako je komuniká-
cia pomocou telefónu,  resp. 
využívať e-recepty. Kľúčové 
je, aby doterajšia liečba ob-
štrukčnej choroby pľúc alebo 
astmy bola vyťažená, aby bo-

lo ochorenie stabilizované. 
Tu chcem zdôrazniť, aby pa-
cienti s týmito ochoreniami, 
ktorí sú liečení inhalačnými 
liekmi, liečbu neprerušo-
vali, nevysadzovali ju a po-
kračovali v nej. Čo sa týka 
pacientov s astmou alebo 
obštrukčnou chorobou pľúc, 
veľmi dôležitá je v tejto dobe 
komunikácia s lekárom pri 
akomkoľvek zhoršení zdra-
votného stavu alebo prízna-
kov ochorenia na Covid 19. 
Nielen z hľadiska samotnej 
choroby, ale aj dlhodobejšej 
izolácie, strachu z relatívnej 
nedostupnosti lekárov a tým 
aj z prístupu k liekom, zníže-
nia pohybovej aktivity, čím 
sa u nich môže prejavovať 
depresia a tým aj zhoršova-
nie ich mentálnej pohody. 

Práve pacienti s pľúcnymi 
ochoreniami už dva mesia-
ce chodia v rúškach a väčši-
na z nich má, podobne ako 
aj pacienti s kardiovasku-
lárnymi chorobami, prob-
lémy s dýchaním. Napr. v 
obchodoch sa ich zmocňuje 
panika z nedostatku kyslíka 
už po niekoľkých minútach. 
Čo radíte svojim pacientom 
v takýchto prípadoch?

- Opatrenia, ktoré sme 
oproti iným štátom zaviedli 
pomerne včas, nám pomohli 
k tomu, aby pandémia na 
Slovensku bola relatívne pod 
kontrolou. Nosenie rúšok 
bráni práve tomu, aby člo-
vek, ktorý ani nevie, že je in-
fi kovaný, nešíril vírus ďalej, 

lebo vírus sa šíri kvapôčko-
vou infekciou. Vždy je to ale 
o tom, zachovať rovnováhu 
v čom je prínos a čo môže 
byť relatívne riziko. Samotné 
nosenie rúškok nespôsobuje 
žiadne nežiadúce účinky, ale 
samozrejme, voľné dýchanie 
je obmedzené. Preto je dôle-
žité, aby sa pacienti s ťažký-
mi ochoreniami zdržiavali 
buď doma alebo využívali 
pobyt vo voľnej prírode, ak 
v ich blízkosti nie sú iní ľu-
dia. Veľmi dôležitá je práve 
pohybová aktivita v prírode, 
hlavne u seniorov, pretože 
práve oni môžu mať pri-

družené problémy s atrofi ou 
svalov, bolesťami chrbtice 
či kĺbov. Nie sú ale vhodné 
športové aktivity s rúškom, 
tie skôr treba obmedziť. Ak 
majú chronicky chorí pa-
cienti, najmä seniori, prob-
lémy s dýchaním, mali by sa 
vyhýbať obchodom a rad-
šej požiadať niekoho z ro-
diny, alebo suseda, či dob-
rovoľníkov, ktorí sa venujú 
práve týmto aktivitám, aby 
im nákup či dovoz obedov 
zabezpečili. Je to nepríjem-
né, ale  musíme ešte trochu 
vydržať žiť s obmedzeniami. 
 Ľudmila Rešovská
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Pandémia koronavírusu 
predstavuje významný šok 
pre svetové hospodárstvo 
a hospodárstvo EÚ s veľ-
mi vážnymi sociálno-eko-
nomickými dôsledkami. 
V jarnej hospodárskej prog-
nóze 2020 sa predpokladá, 
že hospodárstvo eurozó-
ny v roku 2020 poklesne o 
rekordných 7,75 % a v ro-
ku 2021 vzrastie o 6,25 %. 
Očakáva sa, že hospodár-
stvo EÚ zaznamená v ro-
ku 2020 pokles o 7,5 % a 
v roku 2021 rast vo výške 
približne 6 %. Prognózy 
rastu EÚ a eurozóny boli 
v porovnaní s hospodárskou 
prognózou z jesene 2019 

Jarná hospodárska prognóza EK
Európska komisia zverejnila 6. mája 2020 

svoju pravidelnú Jarnú hospodársku prog-
nózu. Prognóza je spojená s neobvykle vy-
sokou mierou neistoty. Vychádza zo súboru 
predpokladov týkajúcich sa vývoja pandé-
mie spôsobenej koronavírusom a súvisia-

cich opatrení na zamedzenie jej šírenia. 
V základnom scenári prognózy sa počíta 
s tým, že v máji sa začne s postupným od-
straňovaním obmedzení voľného pohybu. 
Riziká súvisiace s touto prognózou sú tiež 
mimoriadne veľké a prevažne nepriaznivé.

upravené približne o 9 pb
smerom nadol. Šok pre hos-
podárstvo EÚ je symetrický 
v tom zmysle, že pandé-
mia zasiahla všetky členské 
štáty, no pokles produkcie 
v roku 2020 (od –4,25 %
v Poľsku po –9,75% v Gréc-
ku) a intenzita oživenia v ro-
ku 2021 sa budú značne líšiť. 

Hoci systémy skráteného 
pracovného času, dotácie na 
mzdy a podpora podnikov by 
mali pomôcť obmedziť straty 
pracovných miest, pandémia 
spôsobená koronavírusom 
bude mať na trh práce výraz-
ný vplyv. Predpokladá sa, že 
miera nezamestnanosti v eu-

rozóne sa zvýši zo 7,5 % v ro-
ku 2019 na 9,5 % v roku 2020 
a následne klesne na 8,5 % v 
roku 2021. V EÚ by sa miera 
nezamestnanosti  mala zvýšiť 
zo 6,7 % v roku 2019 na 9 % 
v roku 2020 a následne v roku 
2021 klesnúť na približne 8 %.

Aj Slovensko bolo pan-
démiou prudko zasiahnuté, 
namiesto pôvodne ešte vo 
februári predpokladané-
ho hospodárskeho rastu na 
úrovni 2,2 % by slovenské 
hospodárstvo malo klesnúť 
o 6,7 % v 2020, po čom by 
malo prísť oživenie v roku 
2021 na úrovni 6,6 %. Kríza 
a reštrikčné opatrenia budú 

mať dopad aj na zvýšenie 
miery nezamestnanosti, tá 
by mala dosiahnuť 8,8 % 
v 2020 (zvýšenie o 3 pb 
v porovnaní s r. 2019) 
a klesnúť na 7,1% v r. 2021. 
Verejné fi nancie budú aj 
v prípade Slovensku výraz-
ne zasiahnuté, defi cit od-
haduje Európska komisia 
na rekordnej úrovni 8,5 % 
v 2020. Je to dôsledok tak 
výpadkov na príjmovej 
strane rozpočtu, ako aj väč-
ších výdavkov potrebných 
na stimuláciu hospodárstva 
a zmierňovanie dopadov 
krízy. Dlh sa dostane tesne 
pod hranicu 60 %. 

■ Existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke 0,935 km 
v obci Ždiar vedúcu k významnému stredisku - Bachledova 
dolina

■ Existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke 2,290 km 
v obci Lučivná vedúcu k významnému stredisku - Lopušná 
dolina

■ Existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke 8,830 km 
za obcou Ždiar v smere do obce Osturňa.

Rekonštrukcie ciest PSK
 v okrese Poprad 

 Na marcovom zasadnutí Komisie dopravy Prešovského 
samosprávneho kraja členovia okrem iného prerokovali 
rekonštrukcie ciest a stavieb v okrese Poprad. Tieto rekon-
štrukcie odporučili schváliť Zastupiteľstvu PSK.
Aktuálne rekonštrukcie ciest a stavieb

▶ II/534 Poprad - Starý Smokovec
▶ III/3082 Poprad - Poprad letisko
▶ III/3083 Tatranské Matliare - Veľká Lomnica
▶ Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou na ceste 

II/537 vo Vysokých Tatrách
▶ Rekonštrukcia mosta 534-009 na ceste II/534 Poprad - 

Starý Smokovec
▶ Rekonštrukcia mosta 534-010 na ceste II/534 Poprad - 

Starý Smokovec.

Plánované rekonštrukcie ciest zo zdrojov EÚ
◆ Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec - 2. 

etapa - predloženie žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok 
za účelom realizácie projektu s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom cca 4 866 269 €

◆ Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných 
múroch na ceste II/537 vo Vysokých Tatrách s predpoklada-
ným rozpočtovým nákladom cca 6 600 000 €.
Zaradenie významných účelových komunikácií 
do vlastníctva PSK

Pán poslanec, cesty „strá-
via“ najväčšiu časť krajské-
ho rozpočtu. Ako to s nimi 
vyzerá?

- Pred zimou mal PSK 
114 sypačov, z  ktorých bolo 
takmer 70 starších ako 15 
rokov. Preto sme rozhodli 
o nákupe 13 posypových vo-
zidiel. Vozidlá budú slúžiť na 
pluhovanie a posyp vozoviek 
a na vozenie asfaltobetónu 
a  sypkých hmôt v zime. Ich 
cena prekročila 2¾ milióna 
eur. Tieto vozidlá boli doda-
né do každého okresu Pre-
šovského kraja. Ich príspe-
vok k zimnej údržbe zrejme 
výraznejšie pocítime až po-
čas ďalšej zimy, keď hádam 
spadne viac snehu, než túto 
zimu.

Posledná zima nás na ces-
tách nepotrápila, ale kva-
litu asfaltu vnímame celý 
rok...

- Bolo rozhodnuté o za-
vedení novej technológie na 
pokládku asfaltových zmesí 
špeciálnou technikou. Boli 
zakúpené stroje za viac ako 
5,5 mil. eur, ktoré už pracu-
jú na oprave a rekonštrukcii 
ciest. V marci bola vytvorená 
asfaltérska čata, ktorá pra-

COVID-19 sa podpísal aj na krajskom rozpočte
„Keď zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

schvaľovalo rozpočet na rok 2020, vyzeralo to, že je oproti 
prognózam vývoja hospodárstva dosť úsporný. Dnes ho 
musíme hodnotiť inak,“ konštatuje Pavol Gašper, poslanec 
PSK za okres Poprad.

cuje na údržbe a  opravách 
ciest II. a III. triedy v celom 
kraji. Pre činnosť asfaltérskej 
čaty sa zabezpečujú ďalšie 
pomocné stroje. Od tých-
to opatrení si sľubujeme, že 
asfaltové povrchy budú v ce-
lom kraji obnovované o 25 % 
častejšie, než doteraz. Nebu-
de to ešte ako v Rakúsku, ale 
napredujeme.

Ktoré nové cesty nás teda 
potešia tento rok?

- To je otázka pre proro-
ka. Naplánované investície 
sme museli zastaviť alebo 
pozdržať. Ešte pred dvoma 
mesiacmi totiž hrozil výpa-
dok v krajskom rozpočte vo 
výške 38 mil. eur. Pred me-
siacom sa odhady upravili 
na mínus 10 mil. eur. Keďže 
rozpočet bol dosť opatrný, 
tak by sme mali byť blízko 
vyrovnaného stavu. Zatiaľ 
však republikový krízový 
štáb uzdu ekonomike neu-
voľnil.

Takže sa nič nové robiť 
nebude?

- Určite bude, ale zrejme 
nie všetko, čo sme plánova-
li. Určite sa budú opravovať 
havarijné stavy. Pracovníci 
PSK urobili obhliadku stavu 

a  pripravujú poslancom na 
rozhodnutie miesta a úseky, 
ktoré naliehavo potrebujú 
opravy. Medzi priority veľ-
kých akcií patrí dokončenie 
cesty z  Popradu do Starého 
Smokovca. Tá momentálne 
okrem dodávateľskej fi rmy 
naplno vyťažuje aj našich 
ľudí zo Správy a údržby ciest 
PSK. Taktiež by sme radi dali 
do poriadku cestu z Tatran-
skej Štrby na Štrbské Pleso, 
vrátane opravy nadjazdu zu-
bačky.

Podľa plánu mali byť už 
schválené dotácie z  výzvy 
predsedu PSK, výzvy Pre 
región aj výzvy Mikro-
program...

- Na aprílové zasadnu-
tie zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo cez internet, bolo 
pripravené zrušenie týchto 

výziev. Po úprave odhadov 
vývoja hospodárstva a  po-
merne dramatických škrtoch 
v  rozpočte sa však ukázalo, 
že by sme mohli tieto výzvy 
zvládnuť. Preto sa o ich zru-
šení nehovorilo - počkáme 
do júna. Radi by sme v rámci 
týchto výziev pomohli tým 
projektom, ktoré navrhujú 
žiadatelia. Kvôli pandémii 
sa nekonali mnohé kultúrne 
ani športové akcie, preto bu-
dú dotácie smerované zrejme 
na materiálno technické vy-
bavenie a  drobné investície 
v oblasti kultúry, športu a so-
ciálnej starostlivosti. Všetci 
dúfame, že dopad pandémie 
nebude taký dramatický, 
ako sa ukazovalo. Musí-
me byť ešte chvíľu trpezliví.
 Ďakujeme za rozhovor.  
 (reš) 

V  poradí 20. zasadnutie 
Zastupiteľstva Prešovské-
ho samosprávneho kraja sa 
uskutoční dnes, 25. mája na 
Úrade PSK. Za prísnych hy-
gienických podmienok bude 
na rokovanie pripustená aj 
verejnosť. 

Prešovskí krajskí poslan-
ci sa stretnú na najbližšom 
rokovaní už vo Veľkej za-
sadačke Úradu Prešovské-
ho samosprávneho kraja 
(PSK). V  poradí 20. zasad-
nutie Zastupiteľstva PSK je 
naplánované na 25. mája od 
10.00 hod. Platiť budú prísne 
bezpečnostné a  hygienicko-

-epidemiologické opatrenia. 
Pred vstupom do budovy 

sa bude poslancom merať 
telesná teplota, každý z nich 
obdrží tiež rúško a rukavice. 
Rokovacia miestnosť sa pred 
zasadnutím Zastupiteľstva 
PSK vydezinfi kuje. Poslanci 
budú mať takisto k  dispozí-
cii dezinfekčné prostriedky 
na ruky. Na rokovanie bude 
pripustená aj verejnosť. 

Na poslancov čaká celkovo 
16 bodov programu. Hlav-
nou témou rokovania bude 
úprava rozpočtu. Úsporné 
opatrenia by sa mali týkať 
Úradu PSK a jeho projektov, 

ale aj oblasti dopravy, kultú-
ry, vzdelávania a sociálneho 
zabezpečenia. Poslanci sa 
budú zaoberať aj zmenou 
a  doplnením Výzvy pre re-
gión na rok 2020. 

Okrem toho ich čaká 
schvaľovanie stratégie roz-
voja cyklodopravy a  cyklo-
turistiky v Prešovskom kraji. 
Zaoberať sa budú aj zmena-
mi v usporiadaní cestnej sie-
te v rámci samosprávy, ale aj 
majetkoprávnym vysporia-
daním pozemkov pre budo-
vanie cestnej infraštruktúry.  

 Lea Heilová, oddelenie 
 komunikácie a propagácie

Zastupiteľstvo PSK bude meniť rozpočet

V  rámci cezhraničnej 
spolupráce sa v polovici má-
ja začala modernizácia cest-
ných  úsekov v Pieninskom 
národnom parku. Zlepšiť 
má parametre dopravy me-
dzi Slovenskom a  Poľskom 
a  vytvoriť podmienky pre 
lepšiu dostupnosť atraktív-
neho územia na Zamagu-
rí. Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) na túto investíciu 
získal prostriedky z  európ-
skych fondov vo výške 3,5 
milióna eur.   (red)

V Pieninách 
opravia 

22 km ciest

V rámci projektu zrealizoval Obecný úrad v Batizovciach 
relaxačno - náučnú vyhliadku „Tatry na dlani“ s veľmi pozitív-
nou odozvou od občanov.

Súčasťou projektu boli aj živé ukážky miestnych biotopov. 
Projekt slúži na vzdelávanie všetkým občanom i žiakom ma-
terskej a základnej školy.

Je smutné, že z ukážkovej skalky boli odcudzené živé drevi-
ny, a tak ich už nemôžu obdivovať ani deti, ani iní záujemco-
via. Mylím, že občania by nemali byť benevolentní k takejto 
činnosti nespratníkov a podobné udalosti či ničenie obecného 
majetku by mali nahlásiť na obecný úrad. Obec prijme potreb-
né opatrenia a vinníka predvolá v rámci správneho konania.
Touto cestou občania „ĎAKUJÚ“ tomu, ktorý zo skalky odcu-
dzil dva kusy borovice horskej. 

Škoda, že jední pracujú na skrášľovaní obce, vytváraní od-
dychových zákutí a iní, nevážiac si zrejme ani svoju vlastnú 
prácu, všetko ničia.  (pkr)

Už v marci tohoto roku, po vyhlásení mimoriadnej situácie 
v súvislosti s ochorením Covid 19 začala pôsobiť  skupina 
dobrovoľníkov z Popradu, ktorá  založila  iniciatívu Poďme 
si pomáhať, zameranú na pomoc seniorom a chorým. Dob-
rovoľníci, prevažne vysokoškolskí študenti, pre nich v rám-
ci pomoci zabezpečujú dovoz liekov, základných potravín 
a obedov do domácností. Veľká vďaka patrí fi rme Philip Morris 
a reštaurácii Dobré Časy Poprad, ktorí tieto obedy zabezpečia.  
Veľkou pomocou bolo aj zapožičanie automobilu zn. Škoda, 
ktorá slúži nielen na nákupy, ale aj rozvoz obedov. 

Stroje pre novú asfaltérsku čatu.
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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.

Kotlina
plechová, v sade 
dymové koleno 
a rúra, bez 
kotlíka

124029 ø 36 cm

124023 ø 42 cm

4990 €

Záhradný nábytok NINA
3-dielny set, konštrukcia kov s polyratanom,
stôl s priemerom 60 cm, výplň stola sklo
232092

CENOVÝ TRHÁK
59 €

65 €

SKVELÝ AJ 
NA BALKÓN

Podložka pod jahody
plastová, pre čisté jahody, 10 kusov 
v balení
18602613005

1 ks = 0,35€

350 €

10 ks
sada

Sieť na uhorky
s konštrukciou, plastová, jedna
strana 1,75 x 1,6 m, úchytkový materiál 
v balení
30032701

1490 €

PRAKTICKÝ 

VENTIL

ŠIKOVNÁ POISTKA 

NA VEKO

Sud na vodu
bez podstavca, plastový, s vekom,
s ventilom, objem 200 l
884520

1990 €
200 l

MOŽNOSŤ DOKÚPIŤ 
AJ PODSTAVEC

NÁRADIE 
DOMÁCNOSŤ 
ZÁHRADA
VYKUROVANIE PO-SO: 08:00-19:00 hod.

Spustené výdajné miesto pre e-shop www.kinekus.sk

Dlhé Hony 5268/9, (OC Kriváň)POPRAD

Pokračovanie z 1. strany
Väčším skupinám preto 

odporúčame objednať sa 
vopred. Z  hygienických dô-
vodov bude uzavretý med-
vedí brloh, ktorý je atrakciou 
predovšetkým pre najmen-
ších návštevníkov expozície. 
Podobné pravidlá platia aj 
pri návšteve Expozície tat-
ranskej prírody, kde sa však 
vzhľadom na jej rozlohu mô-
že v jednom okamihu zdržia-
vať najviac 50 ľudí. 

Na ploche 3,20 hektára 
návštevníci už tradične náj-
du vyše tristo druhov bylín 
a  drevín, počnúc rastlin-
stvom podhorských lúk cez 
lesný podrast až po vegetáciu 
alpínskeho a subniválneho 
stupňa. 

Rozmiestnené sú v ôsmich 
vápencových a žulových al-
píniách a mokradiach. Rov-
nako, ako po minulé roky, 
aj teraz si záujemcovia budú 
môcť vybrané druhy rastli-

niek priamo v areáli bota-
nickej záhrady aj kúpiť.  Na 
predaj je pripravených viac 
ako 80 druhov rastlín a päť 
druhov drevín, v  ponuke 
bude aj obmedzený počet 
miniskaliek naaranžovaných 
v črepníkoch. 

Otváracie hodiny sa ne-
menia, múzeum i  botanická 
záhrada sú otvorené sedem 
dní v týždni. Zatiaľ čo muze-
álne expozície sú verejnosti 
prístupné po celý rok, sezóna 
v  Expozícii tatranskej prí-
rody sa končí v  septembri. 
Podrobnosti nájdu záujem-
covia na www.lesytanap.sk. 

Návštevníkom Tatranské-
ho národného parku budú 
k dispozícii opäť aj informač-
né centrá, ktoré prevádzkujú 
Štátne lesy TANAP-u. Kým 
na Štrbskom Plese otvorili 
už dnes, na Zverovke im in-
formácie poskytnú od pon-
delka.

 (pkr, djá, mpá) 

Do tejto aktivity sa môže 
zapojiť ktokoľvek, komu nie 
je ľahostajné životné pros-
tredie a viac informácií o nej 
nájdete na www.smetozber.
sk, alebo na fb  profi le Lovci 
odpadu a Smeťozber. Fungu-
je na báze dobrovoľníctva. 

Vedenie mesta chce po-
ďakovať a vyzdvihnúť túto 
prácu mnohých obyvateľov 
Svitu, ktorí sa veľmi často 
a pravidelne spolupodieľajú 
na tomto dobrovoľnom zbie-
raní odpadu, smetí v rôznych 
lokalitách mesta a jeho okolia. 
Vďaka  nim je mnoho miest 
krajších a kultivovanejších.
Zároveň informujeme všet-
kých dobrovoľníkov, kto-
rí príležitostne čistia rôzne
lokality mesta a okolia, aby 
túto iniciatívu nahlásili vo-

Ak ste ešte nepostrehli zaujímavú iniciatívu „Sme-
ťozber“, tak vás na ňu radi upozorňujeme. Túto dobro-
voľnícku platformu založilo svitské občianske združenie 
Športuj srdcom v roku 2017. 

pred prostredníctvom prvé-
ho kontaktu Technických 
služieb Svit (na tel. čísle: 
052/78 75 136, 0905 703 606). 
Toto oznámenie zabezpečí 
súčinnosť Technických slu-

žieb pri odvoze nazbierané-
ho odpadu. Spoločne sa tak 
môže táto skvelá iniciatíva 
stať ešte efektívnejšou a prav-
depodobne aj jednoduchšou 
pre všetkých zberačov. Ale 
zároveň sa eliminujú podne-
ty obyvateľov, ktorí následne 
nahlasujú zozbieraný odpad 
ako vznik čiernych skládok. 
 Mesto Svit

Postupne sa otvárajú... Lovci odpadu a Smeťozber vo Svite

Ako vidieť, neporiadnikov 
a bezohľadných ľudí je okolo 
nás ešte stále dosť. V prvej 
polovici mája sa dve mladé 
Batizovčanky - Kika a Kika 
rozhodli upratať v blízkosti 
Batizovského potoka v loka-
lite Pod brehom a výsledkom 
ich práce bolo niekoľko vriec 
smetí a odpadu rôzneho dru-
hu, ktoré neskôr zlikvidovala 
obec. Svojím činom tak „na-
štartovali“ i ďalších, ktorí sa 
rozhodli urobiť ďalšiu upra-
tovaciu brigádu. 
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Prestrihnutím pásky 
a  odovzdaním kľúčov boli 
oficiálne odovzdané bytové 
domy Jelša a  Osika v  Tat-
ranskej Lomnici do užívania 
prvým nájomcom

„Uvedomujem si, že pri-
deliť byty všetkým žiadate-
ľom, je prakticky nemožné. 
Z  doručených 279 žiadostí 
sme nevyhoveli logicky všet-
kým a  preto si myslím, že 
ďalšia výstavba je viac ako 

Jelša a Osika - nové nájomné byty sú už rozdelené
Koncom apríla boli bytové domy v Tatranskej Lomnici 

Jelša a Osika oficiálne odovzdané novým nájomcom. Pri-
mátor mesta Vysoké Tatry, Ing. Ján Mokoš, na slávnost-
nom otvorení odovzdal nové bývanie ich nájomcom. Cel-
kom 48 nájomných bytov tak pozná už svojich majiteľov. 

potrebná“ dodal primátor 
Mokoš. 

Aj kvôli vysokému počtu 
záujemcov mesto dlhodobo 
hľadá spôsoby ako ľuďom 
zabezpečiť nájomné bývanie 
a  riešiť tak ich nevýhodnú 
sociálnu situáciu. V  byto-
vých domoch Jelša a  Osika 
sa nachádza spolu 48 bytov 
s piatimi podlažiami a samo-
zrejmosťou je aj výťah. Sta-
vebné povolenie bolo vydané 

začiatkom roka 2017 a byto-
vé domy boli skolaudované 
16. apríla tohto roka. Na pr-
vom nadzemnom poschodí 
sa nachádzajú 4 dvojizbové 
byty a  na ostatných podla-
žiach, okrem už spomína-
ných 4 dvojizbových bytov, 
sú aj jednoizbové byty. 

Celková cena oboch by-
tových domov nepresiahla 3 
milióny eur.

Výstavba bytových do-
mov bola financovaná najmä 
z úveru Štátneho fondu roz-
voja bývania (ŠFRB) v sume Bytové domy Jelša a Osika.

Úprimná radosť z nového nájomného bývania. 

Projekt, na ktorý mesto 
získalo financie vo výške viac 
ako milión eur formou ne-
návratného finančného prí-
spevku, zahŕňa rekonštruk-
ciu existujúcich priestorov 
zdravotného strediska v  No-
vom Smokovci. Ako infor-
muje o  zámere Ing. Zuzana 
Hlavatá, Medzinárodné vzťa-
hy a projekty z MsÚ Vysoké 
Tatry, si projekt vyžaduje 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti  
v meste Vysoké Tatry postupne dostáva novú tvár

Zdravotnú infraštruktúru čaká v naj-
bližšom období rozsiahla premena. 
Centrum integrovanej zdravotnej sta-
rostlivosti (CIZS) v meste Vysoké Tatry 
je koncepčné riešenie, ktoré skvalitní 
a  urýchli odbornú zdravotnú starost-
livosť o  pacientov nielen mesta Vysoké 
Tatry, ale aj priľahlých obcí podtatranského regiónu. 

modernizáciu v  mnohých 
aspektoch, rovnako ako zní-
ženie energetickej náročnosti 
na prevádzku budovy. Účel 
riešených priestorov sa re-
konštrukciou nemení. Pre-
stavbou vznikne šesť ambu-
lancií so zázemím pre lekár-
ske špecializácie – všeobecný 
lekár, detský lekár, liečebná 
rehabilitácia, psychológ, oč- 
ný, ženský a  kožný lekár. 

Po novom pribudne výťah 
a  samozrejmosťou budú aj 
priestory na čakanie pacien-
tov  či nové sociálne zaria-
denia. CIZS   bude   zároveň 
vybavená modernou IT  in-
fraštruktúrou, ktorá    umož-
ní  ľahší manažment pacienta 
a odbúra zbytočnú byrokra-
ciu  lekárom (viac času na vy-
šetrenia pacientov). 

Okrem stavebných úprav, 
rekonštrukcie objektu a  vy-
budovania bezbariérových 
prístupov bude súčasťou mo-
dernizácie aj nové a kvalitnej-
šie vybavenie zdravotníckej 
techniky – vybavená bude 
spoločnými vyšetrovacími 
zariadeniami: počíta sa so 
zabezpečením röntgenového 

prístroja s priamou digitalizá-
ciou pre celotelovú diagnosti-
ku, ultrazvukového prístroja, 
dvoma EKG prístrojmi na 
snímanie elektrickej aktivi-
ty srdca, prístroja na mera-
nie zrážanlivosti krvi (INR) 
a  prístroja na meranie a  sta-
novenie CRP v  krvi. Všetky 
tieto prístroje bezpochyby 
zefektívnia a  urýchlia pro-
ces liečby chorých pacientov 
a  v  mnohých prípadoch im 
ušetria cestu do iných zdra-
votníckych zariadení. 

V zriedkavých   prípadoch   
zhoršenia   fyzickej dostup-
nosti   bude však k dispozícii   
dopravná   zdravotná služba 
pre  starších a imobilných pa-
cientov.   (danbir)

takmer 2 miliónov eur, ďal-
ších 870 tisíc bolo financo-
vaných z dotácie a zvyšných 
130 tisíc bolo hradených 
z  vlastných zdrojov mesta. 
K  bytovým domom sa vy-
budovalo 54 parkovacích 
miest,  z toho dve, pre osoby 
s  obmedzenou schopnosťou 
pohybu a detské ihrisko.  

„Novým nájomcom pra-
jem príjemné bývanie, pevné 
zdravie, veľa milých a šťast-
ných chvíľ,“ poprial všetkým 
nájomcom primátor Ján Mo-
koš.  (danbir, snímky: kb)

Poistenou osobou sa totiž 
stáva každý zapísaný v knihe 
hostí, a to v  ktoromkoľvek 
z  ubytovacích zariadení na 
území mesta. Uhradením 
miestneho poplatku dane za 
ubytovanie má automaticky 
dojednané aj poistenie ná-
kladov na záchrannú činnosť 
Horskej záchrannej služby 
v prípade neočakávanej uda-
losti, pričom doba poistenia 
plynie za každý deň, za ktorý 
bol tento poplatok uhradený. 
Od tejto povinnosti sú oslo-
bodené deti, resp. osoby, kto-
ré ku dňu začiatku poistenia 
nedovŕšili 18. rok veku.

Poistnú udalosť si bude 
hlásiť hosť sám – buď vypl-

nením tlačiva („oznámenie 
škodovej udalosti“), alebo 
vyplnením on-line oznáme-
nia na webovej stránke po-
isťovne. K  tomu je potrebné 
predložiť požadované dokla-
dy, ktoré si poisťovňa vyžiada 
(napr. záznam o zásahu HZS, 
doklad o  úhrade nákladov 
v  hotovosti, lekársku sprá-
vu a  pod.). Zároveň je po-
istenec/ubytovaný povinný 
predložiť potvrdenie o  uby-
tovaní, ktoré bude dokladom 
o tom, že bol v čase poistnej 
udalosti poistený. Podrobné 
informácie sú návštevníkom 
k  dispozícii aj v  samotných 
ubytovacích zariadeniach.

(mp)

V horách bez starostí
Letná turistická sezóna je na dohľad, a tak sa aj mesto 

Vysoké Tatry pripravuje na príchod návštevníkov. Ich 
bezpečnosť a kvalitné služby sú pre tatranskú samosprá-
vu priorita číslo jeden, preto má tento rok premiéru po-
istenie, ktoré však nijako nezaťaží dovolenkový rozpočet.

 Zdroj: TASR

Cyklochodník spájajúci 
Tatranskú Lomnicu a  Tat-
ranskú Kotlinu bude dlhý 
8,75 km,  široký 3 metre so 
štrkovým povrchom a  betó-
novými obrubníkmi. Na tra-
se bude sedem mostov a šesť 
odpočívadiel s  prístreškami. 
Turisti ju s  obľubou môžu 
využívať v  letnej sezóne na 
cykloturistiku a v  zimnom 

Cyklochodník – cesta za novými zážitkami

Nezabudnite na poistenie

Vysoké Tatry - Nový cyklochodník, ktorý spojí dve 
mestské časti, by slúžil cyklistom profesionálom, ale i na 
relax. Ponúkol by tak čoraz obľúbenejšiu formu aktívne-
ho oddychu. 

období na bežecké lyžova-
nie.

Trasa chodníka bude za-
čínať pri zastávke Tatranská 
Kotlina – Čarda, pokračovať 
bude po starej lesnej ces-
te,  lesnom chodníku k  za-
stávke Fľak, pozdĺž cesty na 
Kežmarské Žľaby, Tatranské 
Matliare a končiť bude v Tat-
ranskej Lomnici.  (danbir)

Vďaka jedinečným liečivým účinkom miestnej klímy sú Vy-
soké Tatry už oddávna vyhľadávané návštevníkmi z  celého 
sveta. Čoskoro sa oficiálne brány Tatier otvoria pre všetkých, 
lákať nás budú malebnou prírodou, horskou klímou, čistým 
vzduchom, vôňou silice a  pokojom. Od vekov nás priťahujú 
výbornými klimatickými podmienkami, turistickými trasami 
nielen pre výkonných športovcov, ale privítajú i rodiny s deťmi 
či seniorov. Počas veľkonočných sviatkov ste mohli na obrazov-
kách RTVS vidieť film, ktorý vystihoval ozajstnú krásu Vyso-
kých Tatier. Mal 7 repríz a vznikol vďaka Regiónu Vysoké Tat-
ry. Tieto týždne sa pripravujú nové upútavky s cieľom priblížiť 
Vysoké Tatry čo najširšej verejnosti. Spoznať tak môže každý 
z nás množstvo malebných tatranských osád.         Snímka: kb
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ZÁHRADNÉ CENTURM 
UŽ OTVORENÉ!

HLAVNÁ 6, SVIT

Akciová ponuka platí od 11. 5. do 30. 6. 2020. Ponuka je len informatívna a nie je záväznou ponukou k uzavretiu kúpnej zmluvy. Mimoriadne zvýhodnenie až 4 000 € platí pre skladové vozidlá Renault ZOE a platí len do vypredania skladových zásob. Ponuka  
3 odložených splátok a 0% navýšenia platí pri financovaní s Renault Finance. Reprezentatívny príklad financovania pre Renault CLIO Zen TCe 100: Financovaná hodnota 3 867,50 €, doba financovania 36 mesiacov, 1. – 3. mesačná splátka vo výške havarijného 
poistenia 25,73 €, 4. – 36. mesačná splátka s úrokom 0% p.a. a s havarijným poistením 142,89 €, poplatok za spracovanie obchodného prípadu 0 €, predajná cena 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy 60 € , RPMN = 14,99 %. Celková čiastka, ktorú klient 
zaplatí 4 853,78 €. Renault Finance znamená financovanie poskytované UniCredit Leasing Slovakia, a.s.. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+; Nový Renault 
CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Mimoriadny bonus až 4 000 €
Odklad splátok o 3 mesiace
0% navýšenie

Renault odporúča  

Jazdite hneď, plaťte neskôr
Skladové vozidlá Renault

www.renault-eurocamp.sk
Tel.: +421 52 77 24 086
EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4597/4, 058 01 Poprad

Ako informoval  Rudolf 
Velička zo Združenia plt-
níkov Dunajec, na návštev-
níkov Pienin sú pripravení. 
K dispozícii majú 15 pltí, 
ktoré budú premávať v súla-
de s opatreniami Covid-19. 
Maximálny počet pasažierov 
na plti je desať, pričom všet-
ci sú povinní dodržiavať od 
seba maximálny možný od-
stup a nosiť rúško. V prípade 
skupín je možné dohodnúť aj 
samostatný splav. Splavuje sa 
10 kilometrový úsek Dunaj-
ca Majere - Červený Kláštor 
- Lesnica, ktorá leží na hrani-
ciach s Poľskom. Na poľskej 
strane sú plte v prevádzke už 
týždeň. Ročne to bolo vyše 
85-tisíc návštevníkov, ktorí 
splavili Dunajec so sloven-
skými pltníkmi.  V prípade 
menších skupín pasažierov je 
možné zapožičať dvojmiest-
ne alebo päťmiestne raft y 
vhodné pre rodiny. Raft y je 
možné vyzdvihnúť v Červe-
nom Kláštore alebo v lodeni-
ci Lysá nad Dunajcom. „Raft  
sa požičiava aj s vybavením. 
Každý pasažier dostane pril-
bu a plávaciu vestu, splav už 
musia zvládnuť sami, no nie 
je to nič náročné,” vysvetľuje 

Na Dunajec sa opäť vrátili plte
V prvej polovici mája sa na Dunajec opäť vrátili plte. 

Splav Dunajca na slovenskej strane však bude možný len 
za sprísnených podmienok, ktoré platia aj v prípade spla-
vu na raft och či požičiavania bicyklov. Svoje brány otvorí 
aj Chata Pieniny a Národná kultúrna pamiatka Kláštor 
kartuziánov v Červenom Kláštore.

Stanislav Škantár z Canoe-
raft -Dunajec. 

Svoje brány otvorila aj 
Chata Pieniny, ktorá sprí-
stupnila ubytovacie a stravo-
vacie služby.  „V prípade uby-
tovania platí, že každá izba 
musí po odchode hostí ostať 
prázdna 24 hodín. Stravu po-
dávame iba individuálne na 
izbách alebo na terase. Pozi-
tívna správa je, že už máme 
prvé rezervácie, čo môže byť 
signálom prebúdzajúceho sa 
cestovného ruchu,” vysvetľuje 
Ján Jankela z Chaty Pieniny. 
„Aj keď hranice s Poľskom, 

ktoré bolo pre nás zdrojom 
najväčšieho počtu turistov, 
ostávajú zatvorené, veríme, 
že máme čo ponúknuť aj do-
mácim turistom a prilákať 
ich k nám do Pienin,” vysvet-
ľuje Jakub Ondrej, riaditeľ 
OOCR Severný Spiš Pieni-
ny, ktorý zároveň dodal, že 
počet prenocovaní v regióne 
podľa vybranej dane z ubyto-
vania za minulý rok bol vyše 
240-tisíc.  

Od piatku otvára svoje ex-
pozície aj Múzeum Červený 
Kláštor. Aj v tomto prípade 
platia opatrenia ako vstup 
len s rúškom a povinná dez-
infekcia. Maximálny možný 
počet ľudí v prípade skupi-
nového vstupu do múzea je 
päť. Múzeum bude sprístup-
nené v upravenom čase od 
9. do 18. hodiny.  (red)

 Ilustračná snímka: archív redakcie.

garáž do nájmu 
na sídlisku Západ 
na ulici Hranič-
nej v Poprade.

Ponúkam

Info na č. t.
 0903 990 800

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
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Pridanou hodnotou školy 
je akreditácia a  oprávnenie 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a  športu SR vyko-
návať  štátnu jazykovú skúšku 
z cudzieho jazyka ako aj  tím 
ľudí, ktorí sú aktívni, majú 
chuť vzdelávať sa a osvojovať 
si nové metódy a postupy pre 
svoju vzdelávaciu činnosť.

Za posledných päť rokov 
škola participovala v  piatich 
projektoch v  rámci progra-
mu ERASMUS+, absolvova-
la desiatky metodologických 
kurzov v zahraničí a nadvia-
zala spoluprácu s  mnohými 
zahraničnými inštitúciami.  
V roku  2019 sa škola opäť 
zapojila do výzvy Európskej 
únie a v  rámci už spomenu-
tého programu  získala grant  
na  vzdelávacie mobility pe-
dagógov. 

„Vzdelávanie dospelých 
v 21. storočí“  je  projekt, po-
čas ktorého  sa od júla 2019 
šiesti vyučujúci školy zúčast-
nili kurzov a  tréningových 
seminárov v Írsku, Veľkej Bri-
tánii, Španielsku, Lotyšsku, 
Francúzsku a  Fínsku,  kde 
sa oboznámili s  ďalšími no-
vými inovačnými trendami 
v oblasti metodiky vyu-
čovania cudzích jazykov 
a priniesli si množstvo prak-
tických nápadov a  aktivít, 
o ktoré sa podelili so svojimi  

Cez ERASMUS+ k vyššej kvalite v 21. storočí
Jazyková škola v  Poprade (štátna), teraz so sídlom na 

Mnoheľovej ulici v  budove SPŠ techniky a  dizajnu, otvá-
ra svoje brány pre širokú verejnosť už viac než polstoro-
čie. Filozofi a školy počíta s  tromi základnými piliermi: 
kvalitné vzdelávanie v  cudzom jazyku, spokojní študenti 
a  vyučujúci s  vynikajúcou znalosťou jazyka a metodicky                                                                                                                                       
dobre pripravení,  ktorí svojim študentom poskytnú nie-
len jazykové vzdelávanie v anglickom, nemeckom, fran-
cúzskom, španielskom, talianskom a  ruskom jazyku, ale 
priblížia aj realitu krajín, ktorých jazyk sa ich študenti učia. Pre cudzincov, ktorí sa 
z rôznych dôvodov dlhšie i kratšie zdržia v Poprade,  ponúka škola aj kurz slovenského 
jazyka ako cudzieho. 

kolegami a  predovšetkým 
so svojimi študentami. 

„V súčasnosti vyhodno-
cujeme našu účasť v  projek-
te. V  čase, keď vznikal, sme 
ani netušili, akým výzvam 
v školstve  budeme čeliť. Poz-
natky a zručnosti, ktoré sme 
získali, sme využili na sto 
percent v  týchto mimoriad-
nych dňoch, keď vytvárame 
digitálne triedy, učíme on-
line, zúčastňujeme sa vide-
okonferencií  a testujeme 
rôzne aplikácie.“ vyzdvihuje 
význam svojej účasti na vzde-
lávacej mobilite Ing. Monika 
Rúrová, jedna z  vyučujúcich 
účastných v projekte.

Koordinátorka projektu 
Ing. Renáta Lavková dodáva: 
„Erasmus bol a je pre nás 
predovšetkým výzvou. Je to 
program, ktorý vás pohltí 
a  núti neustále pracovať na 
sebe a  zlepšovať sa.   Era-

smus pre nás znamená zme-
nu – doteraz nás naučil  vní-
mať tento program ako cestu 
a  prostriedok nielen indivi-
duálneho rozvoja a rastu, ale 
predovšetkým ako prostrie-
dok, ktorým  môžeme rozví-
jať  a  skvalitňovať fungova-
nie celej inštitúcie  a takto 
napĺňať naše vízie.“ 

Spokojnosť študenta je cie-
ľom školy. Študent modernej 
doby je náročný, prichádza 
do jazykovej školy s  motivá-
ciou naučiť sa cudzí jazyk, ale 
aj príjemne stráviť svoj voľný 
čas po hektickom vyučova-
com i pracovnom dni. Skĺbiť 
tieto dva aspekty počas jed-
ného bloku vyučovania v dĺž-
ke 90 minút  si vyžaduje od 
učiteľov školy vysokú  kvalitu 
ich   metodických zručností, 
o  ktorú sa škola snaží aj cez 
program ERASMUS+. 

  PhDr. Marta Zelená

������
������

��

������

Jazyková škola (štátna), Mnoheľova 828, Poprad 
oznamuje, že zápis pre školský rok 2020/2021 sa 
uskutoční takto:
Termín zápisu: 1. – 10. jún 2020
Kto sa zapisuje: žiaci  4. a 5. ročníkov základných 
škôl a  dospelí bez doterajších znalostí cudzieho 
jazyka  
Spôsob zápisu: elektronicky alebo poštou
Bližšie informácie: www. jazykovka-poprad.sk

NAJ-ART-ATELIÉR POPPRAT 2020 - DETSKÁ ON-LINE SÚŤAŽ

• Tematicky nie je vôbec 
obmedzená. 

• Súťažiacim môže byť 
každé dieťa vo veku od 5 do 
18 rokov.

• Súťažiť sa bude v štyroch 
vekových kategóriách:  5-8; 
9-12; 13-15; 16-18 rokov.

• Téma a technika je ľubo-
voľná (kresba, maľba, koláž 
a pod.)

• Zasielajte len plošné vý-
tvarné práce s popisom - Vý-
tvarná súťaž, meno a  priez-
visko autora, vek, názov die-
la, rozmer v cm. 

Priestor a pozornosť v  tomto neobyčajnom a kompli-
kovanom karanténnom čase si zaslúžia deti. Pretrhnutie 
kontaktov s verejnosťou, s kamarátmi, spolužiakmi, uči-
teľmi, trénermi, vedúcimi záujmových krúžkov a klubov 
im prinieslo mnoho nových situácií, s ktorými si musia 
poradiť. 

Žiaci výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy 
na Štefánikovej ulici v  Po-
prade nestratili kontakt so 
svojimi učiteľmi. Dištančné 
vyučovanie, on-line zverej-
ňovanie výtvarných prác, 
konzultácie so svojimi pe-
dagógmi pomocou chatov 
a  zverejňovanie fotografi í 
výtvarných prác v sociálnych 
sieťach a  na internete pri-
nieslo zaujímavé výsledky. 
Akoby sa detský výtvarný 
prejav kvalitatívne posunul  
do úprimnej, emocionálne 
nabitej a  expresívnejšej po-
lohy. Dôvodov k tomu môže 
byť veľa. Jedným z nich je vy-
lúčenie prítomnosti a zásahu 
pedagóga priamo v  procese 
tvorby dieťaťa. Na výsledok 

môže priamo alebo nepriamo 
vplývať aj prítomnosť rodiča 
(jeho reakcia) v domácom 
prostredí. Aj redukované, 
zmenené, či obmedzené tech-
nologické podmienky môžu 
ovplyvniť tvorbu. V  každom 
prípade tí, ktorí počas „co-
rona krízy“ na výtvarné čin-
nosti nezanevreli, sú víťazmi 
nad nepriaznivou životnou 
situáciou. Dôkazom toho 
môžu byť aj deťmi či rodičmi 
zasielané fotografi e výtvar-
ných prác, ktorými disponujú 
učitelia v  pomerne veľkých 
kolekciách.

Podstatou výtvarnej tvor-
by je vizuálna komunikácia 
- neverbálny prejav, ktorý 
môže byť (napriek určitým 
stratám) sprostredkovaný 

pomocou digitálnej techni-
ky a  internetovej siete ako 
vynútená náhrada za priamy 
kontakt s  umeleckým die-
lom. 

Na základe tejto myšlienky 
vznikla iniciatíva neformál-
ne vyhlásiť  DETSKÚ ON-
-LINE SÚŤAŽ  vyfotogra-

fovaných výtvarných prác 
vytvorených v  čase karanté-
ny. Úspech výtvarnej práce 
bude spočívať v spontánnos-
ti, úprimnosti a  výtvarnej 
kvalite, ktorú podľa zaslanej 
fotografi e posúdia viacerí 
výtvarní pedagógovia zák-
ladnej umeleckej školy. 

Podmienky súťaže:
• Rodičia a starší súroden-

ci, pomôžte mladším deťom 
s  fotografovaním a so zasie-
laním.

• Zasielajte najviac 3 foto-
grafi e, ktoré by mali byť bez 
digitálnych efektov či úprav a 
s viditeľnými okrajmi (rám-
com) práce.

• Fotografi u s  popisom 
zašlite na e-mailovú adresu:  
europa2.vychod@gmail.com

• Termín zaslania najne-
skôr do 10. júna 2020.

• Vyhodnotenie súťaže 
bude 15. júna 2020 formou 

zaslania výsledkov autorom 
a  zverejnením v  novinách. 
V  prípade uvoľnenia karan-
tény Vám zašleme aj pozván-
ku na osobné stretnutie.

• Ocenenie najúspeš-
nejších autorov garantuje 
ATELIÉR POPPRAT, fi rma 
PAPYRUS POPRAD s.r.o., 
fi rma Tol spol. s r.o.

• a  výtvarný pedagóg 
PaedDr. Rudolf Rabatin.

Na inšpiráciu a  povzbu-
denie k tvorbe zverejňujeme 

Dominika Guthová, 
Z ríše zvierat

Jakub Čopík, 
V korunách stromov

Rebeka Jurčová, 
Pandémia

Samuel Hvizdoš, 
Zátišie

Eliška Weissová, 
Portrét

Natálka Raková, 
Fauna a fl óra

Róbert Pomietlo, Večer

diela niektorých žiakov vý-
tvarného odboru Základnej 
umeleckej školy v  Poprade 
z ateliéru Rudolfa Rabatina.

Opäť ponúkame KURZY KERAMIKY, 
ktoré si môžete dohodnúť individuálne

 na č. t.: 0903 608 499
Príďte zmysluplne relaxovať  a vytvoriť si vlastné 

dielka, ktoré potešia.
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Terciáni a  kvartáni osem-
ročného štúdia získavajú 
nové vedomosti v  predmete 
nazvanom Fenomény sveta, 
prváci štvorročného a  kvin-
táni osemročného štúdia 
majú pridanú hodinu slo-
venského jazyka a  literatúry, 
druháci štvorročného a  sex-
táni osemročného štúdia 
hodinu matematiky, tretiaci 
štvorročného a  septimáni 
osemročného štúdia sa viac 
vzdelávajú v  biológii, chémii 
a  fyzike, študenti maturit-
ného ročníka zase dostávali 
základy tak mimoriadne ak-

Vďaka eurofondom (sa) učia „starogympláci“ viac a kvalitnejšie

tuálnej fi nančnej gramot-
nosti. Mimoškolská činnosť 
je určená pre žiakov, ktorí 
chcú pracovať v  niektorom 
z dvanástich záujmových 
útvarov zameraných na roz-
voj čitateľskej, matematickej, 
fi nančnej a prírodovednej 
gramotnosti. 

Prioritným cieľom celé-
ho projektu je zvýšiť inklu-
zívnosť vzdelávania, zlep-
šiť  výsledky  a  schopnosti 
absolventov gymnázia. Je to 
samozrejme práca navyše aj 
pre učiteľov, ale jej výsledky 
by sa mali prejaviť na kvalit-

nejšej príprave študentov na 
maturitnú skúšku, štúdium 
na vysokej škole, ale aj budú-
ci život.

Inkluzívne vyučovanie je 
novátorský prístup v  oblas-
ti vzdelávania.  Organizácia 
Spojených národov pre vý-
chovu, vedu a kultúru (UNE-
SCO) ho defi nuje ako proces 
vytvárania podmienok uspo-
kojujúcich vzdelávacie po-
treby každého jedinca. Škola 
pritom má rešpektovať indi-
viduálne osobitosti každého 
žiaka. Výsledkom takéhoto 
vzdelávania by malo byť pl-

Zvýšenie čitateľských, prírodovedných, 
matematických a fi nančných zručností 
a  gramotností bolo základnou motivá-
ciou vedenia Gymnázia na Kukučínovej 
ulici v  Poprade, keď sa rozhodli uchá-
dzať o podporu z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje na spustenie programu 
Moderné a efektívne GPUK. 

So svojím projektom využitia fi nanč-
nej podpory uspeli a už od začiatku tohto 
školského roka ho realizujú v niekoľkých 
rovinách. 

Žiaci štvorročného aj osemročného štú-
dia majú vďaka nemu možnosť absolvovať 
„extra hodiny“ povinných vyučovacích 
predmetov a aj  mimoškolskú záujmovú 
činnosť a dostávať tak nové informácie 
v širokom spektre oblastí.

nohodnotné začlenenie ab-
solventa do spoločenského, 
hospodárskeho a kultúrneho 
života. Už vyššie uvedený zo-
znam predmetov, v  ktorých 
sa v „starom gympli“ tento 
projekt realizuje, potvrdzuje, 
že jeho cieľ bude naplnený. 
Program je rozložený na tri 
roky, potrvá teda až do konca 
školského roka 2021/22.

Súčasťou projektu je však 
nielen vzdelávanie študentov, 
ale aj učiteľov. To sa realizuje 
formou pedagogických klu-
bov a  interných a  externých 
vzdelávaní. Starogymplácki 
učitelia pracujú priebežne 
od začiatku školského roka 
v  piatich zoskupeniach pod-
ľa predmetov, ktoré vyučujú. 
V  dvojtýždňovej periodicite 
sa stretávajú v  kluboch živej 
prírody a  zdravia, fyziky pre 
prax, matematiky pre prax, 
chémie pre život a literárnom 
klube. Viacerí učitelia už ab-
solvovali vzdelávania týka-

júce sa úpravy dokumentov, 
autorského zákona, tvorby 
úloh zameraných na rozvíja-
nie matematickej gramotnos-
ti či inovatívnych prístupov 
vo vyučovaní.

Realizáciu projektu Mo-
derné a efektívne GPUK do-
časne prerušila celosvetová 
pandémia koronavírusu. Už 
jeho sedemmesačná realizá-
cia však stihla ukázať, že je 
to veľmi správna a  efektívna 
cesta. Tento projekt sa rea-
lizuje vďaka podpore z Eu-
rópskeho sociálneho fondu 
a Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľud-
ské zdroje. Ak sa teda niekto 
pochybovačne pýta, načo 
sú nám eurofondy, jednou 
z  presvedčivých odpovedí 
je aj dianie v  Gymnáziu na 
Kukučínovej ulici v Poprade 
– na to, aby sme mali absol-
ventov stredných škôl do-
konalejšie pripravených pre 
ďalšie vzdelávanie i pre život.

Dôvodov, prečo sa úspeš-
ní tréneri rôznych mládež-
níckych kategórií FK Po-
prad rozhodli pre amatérsky 
futbal v meste je viacero.
„Jedným z hlavných je náš 
vzťah k futbalu, osobitne 
k tomu popradskému. Všet-
ci sme v ňom prežili v drvi-
vej väčšine pekné obdobia. 
Aj keď sme mali ponuky 
z iných klubov mimo náš-
ho regiónu, rozholi sme sa 
zostať doma. Nechceli sme 
opustiť naše rodinné kruhy a 
vydať sa na cestu mimo tohto 
krásneho prostredia, ku kto-
rému máme vrúcny vzťah.“ 

Po dlhšej vzájomnej od-
mlke hľadali možnosti, 

Vo FK Poprad-Stráže budujú novú futbalovú akadémiu
Vstup známych popradských mládežníckych trénerov 

vyvolal v kruhu futbalových odborníkov a nadšencov 
v regióne veľa otázok. Na tie hlavné nám odpovedali sa-
motní tréneri.

ako sa realizovať vo futbale 
v Poprade. Zaklopali na 
dvere funkcionárov FK Ze-
medar Poprad Stráže, p. 
Vojtovičovi a p. Bendíko-
vi a všetci našli spoločnú 
reč. „Chceme sa im aj tou-
to cestou poďakovať za mož-
nosť realizovať naše plá-
ny. Chceme pôsobiť v naj-
šťastnejšom klube na sve-
te! Možno odvážne slo-
vá, ale veríme, že to bude 
o kráčaní životom s úsme-
vom, za našim spoločným 
cieľom. Nechceme prepadnúť 
fetišu výsledkov, ktorý má v 
súčasnosti podľa nás nezdra-
vo silné postavenie v športe. 
Neznamená to, že nebudeme 

učiť deti víťaziť. Avšak radosť 
bude nadriadená výsledku. 
Veď o tom je hra…“

Ich predstava bola začať 
s trénovaním od apríla na 
ihriskách v areáli klubu. 
Žiaľ, pre treningové obme-
dzenia kvôli pandémii ko-
ronavírusu museli nábor 
a samotné tréningy odložiť 
na neskôr. Dobrou správou 
je, že už prebieha nábor do 
klubu. Tréningové jednot-
ky budú dvakrát v týžd-
ni pre prípravku, žiakov a 
dorastencov. Dni a časy sa 
upresnia dodatočne a verej-
nosť bude v predstihu in-
formovaná prostredníctvom 
klubovej webovej stránky. 
Každý mladý športovec, či 
športovkyňa budú v klube 
vítaní. „Po nábore a podľa 
počtu hráčov vyhodnotí-
me, do akých súťaží sa pri-

hlásime. Našim cieľom
je mať jeden tím v doras-
teneckej, žiackej súťaži 
a v prípravke.“

V meste je futbalovou 
jednotkou FK. Nad užšou 
spoluprácou s profi klubom 
zatiaľ neuvažujú. Amatér-
sky futbal má podľa skupiny 
trénerov úplne iné posla-
nie ako profesionálny.  „Ak 
raz vychováme hráča pre 
FK Poprad, budeme radi. 
V žiadnom prípade však 
nechceme byť vazalom toh-
to klubu. Pôjdeme svojou 
cestou, ktorá ma jasný cieľ 
a víziu. Naše vzdelanie, 
skúsenosti a zanietenosť sú 
podľa nás zárukou naplne-
nia našich ambícií.“

V klube budú klásť dôraz 
na osobnosť každého mladé-
ho hráča. „Jednou z našich 
priorít je vychovať nielen 

dobrého futbalistu, ale aj 
slušné dievča, či chlapca. 
Netajíme sa tým, že viacerí 
z nás máme Boha na prvom 
mieste v živote a zásady 
slušného správania budeme 
vyžadovať aj od našich zve-
rencov. Chceme byť jedná 
veľká rodina nielen na ihris-
ku, ale aj mimo neho.“

Na naše otázky nám zod-
povedali Vladimír Bycko, 
Peter Handzuš, Tomáš Ko-
terba, Martin Pohlod, Peter 
Rataj a Jozef Vernarec.  

V súvislosti s prihláškou 
tímov do súťaží riadených 
Podtatranským futbalovým 
zväzom potrebujú vedieť 
predbežný záujem detí pô-
sobiť v našom klube do 10. 
júna 2020. V prípade záuj-
mu napíšte mail, v ktorom 
uveďte meno, priezvisko, rok 
narodenia a materský klub 

dieťaťa. Kontaktný formulár 
nájdete na www.fk poprad-
straze.sk/kontakty 

Tréningový proces bu-
de na začiatku prebiehať 
v troch skupinách (príprav-
ky, žiaci a dorastenci). Na zá-
klade počtu detí sú priprave-
ní reagovať na prípadné pre-
rozdelenie skupín, napr. ich 
zvýšením. Všetky potrebné 
informácie o tréningovom 
procese budete spočiatku 
dostávať prostredníctvom 
mailovej správy. 

Pred neplánovaným pre- 
rušením a neskorším skon-
čením súťaží v sezóne 
2019/2020 fi gurovalo muž-
stvo dospelých v 6. lige na 
treťom mieste, za Spiškým 
Štvrtkom a Huncovcami. 
Žiaci v kategórii U15 viedli 
4. ligu pred Vrbovom a Šu-
ňavou.  Slavo Petrus

Na snímke zľava: Ambiciózni futbaloví tréneri Vladimír Bycko, Peter Rataj, Jozef Verna-
rec, Tomáš Koterba, Martin Pohlod a Peter Handzuš nechcú podľahnúť fetišu výsledkov. 
Chcú robiť futbal, v ktorom budú hráči šťastní. 

Vedenie hokejového klu-
bu HK Poprad sa dohodlo 
na pokračovaní spolupráce 
s trénerom Petrom Miku-
lom. Popradský klub s  ním 
predĺžil zmluvu na ďalší 
ročník. Asistentom tréne-
ra bude  naďalej Ján Šimko 
a tréner brankárov a videoa-
nalytik Stanislav Salát.

Spolupráca 
pokračuje

Jarná AKCIA
až -25 %
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