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     Koronavírus veľmi negatívne zasiahol hospodárenie samospráv 
na celom Slovensku. Začali sa uťahovať opasky, čoho výsledkom 
je vo väčšine prípadov zrušenie či výrazné obmedzenie dotácií na 
šport, ale aj kultúrnych podujatí, zvlášť festivalov a prehliadok. 
V  meste Vysoké Tatry je kultúra a  šport podporným segmentom 
rozvoja cestovného ruchu. Neslúži len pre domácich obyvateľov, ale 
významnou mierou dopĺňa všestranné vyžitie turistov a návštevní-

kov Vysokých Tatier.  V období, keď Ministerstvo dopravy a výstav-
by Slovenskej republiky neodporučilo nasmerovať štátnu dotáciu do 
eventov počas tohoročného leta a rozpočet mesta na šport a kultúru 
bol krátený o 50 %, nastala veľká výzva pre nás – organizátorov kul-
túrneho a športového života – ako si s touto situáciou poradiť a ako 
vymyslieť v nízkorozpočtovom móde kultúrnu a športovú ponuku 
tak, aby bola pútavá a rozložená rovnomerne na celé leto. 

Kultúrne a športové vyžitie vo Vysokých Tatrách počas leta 2020
Tohto roku skromne, ale predsa!

Tatranské kultúrne leto 
„KOMORNE“

Už po 16. rok spúšťame seriál  
víkendových podujatí počas mesia-
cov júl a august tak, aby sme kaž-
dý piatok, sobotu i nedeľu ponúkli 
našim hosťom a návštevníkom Vy-
sokých Tatier kultúrne vyžitie. Celé 
sme to zastrešili pod ústredným ná-
zvom Tatranské kultúrne leto KO-
MORNE. Nielen kvôli nedostatku 
fi nancií, ale aj kvôli hygienickým 
a  epidemiologickým opatreniam, 
sme v tomto roku vypustili masové 
akcie s  koncertami a  programami 
sústreďujúcimi masovú návštev-
nosť.

Každý piatok večer po zotmení 
budeme premietať nové celovečer-
né fi lmy v  mestskom parku Tat-
ranská Lomnica v  rámci Tatran-
ského letného kina. Každú sobotu 
popoludní na tom istom mieste 
uvedieme divadielko pre deti. Nuž 
a na nedeľné popoludnia sme pri-
pravili úplnú novinku. Herci a 
recitátori budú čítať povesti, báje 
a  rozprávky o  Vysokých Tatrách 
v sprievode hudobného hosťa. Tie-
to komorné podujatia sme nazvali 
Príbehy z  Tatier a  uskutočnia sa 
v malebných prírodných zákutiach 
v ôsmich tatranských osadách – vo 
Vyšných Hágoch, Novej Polianke, 
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Tatranskej Polianke, Tatranských 
Zruboch, Novom, Dolnom a  Sta-
rom Smokovci a  Tatranskej Kotli-
ne. Týmto predstavíme netradičné 
miesta, kde sa doteraz nikdy podu-
jatia nekonali a mnohí návštevníci 
Tatier ich ani nepoznajú. Aj takto 
pred verejnosťou zviditeľníme jed-
notlivé časti mesta.

TOP akcie leta
TATRANSKÝ OLDTIMER

Jubilejný 5. ročník medzinárod-
ného zrazu automobilov- veterá-
nov. Organizátori si zakladajú na 
najstarších vozidlách. Tohto roku 
ich bude cca 70 vyrobených pred 
rokom 1945! Úplne najstarším bu-
de americký Franklin z roku 1906. 
Čaká nás aj absolútna rarita – pl-
ne funkčné auto na parný pohon  
Stanley Woods z roku 1916. Nebu-
de chýbať ani legenda medzi špor-
tovými autami - Aero Minor Le 
Mans. Táto formula obsadila v roku 
1949   druhé miesto na svetozná-
mych pretekoch 24hod. Le Mans 
vo Francúzsku. Podujatie s viac ako 
stovkou vystavovaných veteránov 
sa uskutoční v sobotu 4. júla 2020 
popoludní v mestskom parku Tat-
ranská Lomnica spolu s koncertom 
známej swingovej kapely Slovak 
tango.

Jedno z top vozidiel tohoročného Tatranského oldtimeru bude Tatra 77 
vyrobená v roku 1934.  Ide o jediný dochovaný exemplár vôbec prvého 
sériovo vyrábaného aerodynamického auta na svete.

DNI MESTA
VYSOKÉ TATRY

Uskutočnia sa na prelome augus-
ta a  septembra počas predĺženého 
víkendu (nedeľa-utorok). 

V  nedeľu 30. augusta 2020 
uskutočníme v mestskom parku 
Tatranská Lomnica už 16. ročník 
charitatívnej akcie Tatranská letná 
dražba. Súčasťou tohto jedinečné-
ho podujatia svojho druhu budú 

aj sprievodné koncerty. O  deň na 
to, 31. augusta večer uskutočníme 
na tom istom mieste fi lmový večer 
pod názvom Tatry vo fi lme. Vyvr-
cholením troch Dní mesta Vysoké 
Tatry bude Tatranský galavečer na 
štátny sviatok 1. septembra 2020, 
kde odovzdáme výročné ceny mes-
ta za uplynulý rok 2019 a  nebu-
de chýbať ani hodnotný kultúrny 
program.

Pokračovanie na 3. strane

Svetové združenie bývalých poli-
tických väzňov si minulý týždeň 
vo štvrtok 25. júna pripome-
nulo pri Pamätníku usmrtených 
na hraniciach v rokoch 1948-1989 
na starom cintoríne v Kežmar-
ku tých, ktorí v období neslobo-
dy prišli o život na českosloven-
ských hraniciach. Medzi nimi boli 
pri úteku za slobodou 7. júla 1980 
usmrtení aj Ondrej Brejka a Milan 
Dlubač. Ich telesné pozostatky boli 
po 24 rokoch prevezené z Rakúska 
na Slovensko. 

Pietna 
spomienka 
v Kežmarku

I napriek nepriazni, ktorú nám 
na Slovensko priniesla koronakrí-
za, Vysoké Tatry sú už na letnú se-
zónu pripravené. Tohtoročná letná 
turistická sezóna vo Vysokých Tat-
rách začala symbolickým odomy-
kaním jazera Štrbské pleso a týmto 
dňom sa na vodu spustili i prvé čln-
ky a návštevníci tak môžu brázdiť 
hladinu od 12. júna.  

Prvá spanilá letná jazda dvoch 
tatranských ikon – Trojčaťa a Ko-
méty odštartovala 14. júna. V pon-
delok 15. júna boli na Hrebienku 
otvorené vysokohorské chodníky 
po každoročnej sezónnej zimnej 
uzávere, počas ktorej môžu turisti 
navštíviť vysokohorské chaty s vý-
nimkou Chaty pod Rysmi. 

Počas leta sú vo Vysokých Tat-
rách pripravené i ďalšie kultúrne, 
spoločenské a športové akcie.

Letná sezóna 
vo V. Tatrách

 otvorená
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Kto je tu 
rasista? Pokračovanie z 1. strany

Tohto roku skromne, ale predsa !
Športová ponuka

 Nezabúdame ani na tých, 
pre ktorých sú Vysoké Tatry 
primárne športovou destiná-
ciou. Napriek tomu, že pan-
démia znemožnila konanie 
viacerých podujatí, podarilo 
sa nám nájsť nový termín na 
bežecké preteky CITY TRA-
IL, ktoré mesto spoluorgani-
zuje ako súčasť série Tatry v 

pohybe PRESTIGE TOUR. 
8. august 2020 bude patriť 
bežeckým nadšencom, ktorí 
si budú môcť preveriť svoju 
kondíciu na trasách v Sta-
rom Smokovci a jeho okolí 
získať krásnu účastnícku 
medailu z tohoročnej  špe-
ciálnej medailovej kolekcie, 
ktorá spolu vytvára skladač-
ku s nápisom TATRY. Keďže 
ostatné podujatia zo série sa 
neuskutočnia, záujemcovia 

POHÁR 
VYSOKÝCH TATIER

Medzinárodný futbalový 
turnaj mládeže U15 vo fut-
balovom areáli Tatranská 
Lomnica v  dňoch 31. 7.-
1. 8. 2020. Jeho súčasťou bu-
de aj koncert hudobnej sku-
piny STAR BAND pre širo-
kú verejnosť v piatok 31. júla 
o 17:30 hod.

Beh do vrchu zo Starého 
Smokovca na Slavkovský 
štít. V  sobotu 1. augusta 
2020.

VERTIKÁL ŠELMA

Vysokohorský beh kri-
žujúci celé Vysoké Tatry od 
Podbanského až po Ždiar. 
V sobotu 22. 8. 2020.

Veríme, že kultúrna 
a  športová ponuka poteší 
každého návštevníka Vyso-
kých Tatier v  blížiacom sa 
lete.

 Ján Bendík,
vedúci oddelenia kultúry 

a športu MsÚ Vysoké Tatry

ULTRA ŠELMA

Jazierko nad Liečebným ústavom vo Vyšných Hágoch 
bude jedným z prírodných zákutí, kde sa odohrá program 
„Príbehy z Tatier“.

si budú môcť doplniť medai-
lovú sériu v tzv. virtuálnych 
pretekoch. Znamená to, že 
budú môcť absolvovať pred-
písané trasy v regióne Vy-
sokých Tatier individuálne, 
zaznamenať si svoj výkon 
ľubovoľným GPS zariade-
ním (appka v telefóne alebo 
športové hodinky) a tento 
záznam poskytnúť organi-
zátorovi, ktorý ho zaradí do 
výsledkovej tabuľky s porov-
naním všetkých účastníkov. 
Každý záznam bude zarade-
ný do zlosovania o hodnot-
né ceny.

Ďalšími významnými 
športovými akciami v  lete 
budú:

Nepriechodný je v  tejto 
chvíli napríklad turistický 
chodník, ktorý vedie z Vyš-
ných Hágov k Batizovskému 
plesu. Žlto značenú trasu 
zmenili intenzívne lejaky do-
slova na horskú riavu. Voda 
zaplavila tiež úsek červeno 
značenej Tatranskej magis-
trály v  okolí Batizovského 
plesa. Pracovníci Stredis-
ka terénnych služieb Štát-
nych lesov TANAP-u, ako 
aj zamestnanci jednotlivých 
ochranných obvodov si tu-
ristické trasy postupne pre-
chádzajú a  mapujú škody, 
ktoré výdatné dažde spôso-
bili. Je pravdepodobné, že 
dočasne budú nepriechodné, 
resp. ťažšie priechodné i ďal-
šie úseky turistických chod-
níkov.

Hoci nie je nič výnimoč-
né, že v  čase intenzívnych 

Viaceré turistické chodníky zaliala voda
Intenzívne zrážky, ktoré zasiahli Slovensko v  uplynu-

lých dňoch, spôsobili problémy aj na značkovaných tu-
ristických chodníkoch v  Tatranskom národnom parku. 
Viaceré z úsekov zaliala voda, takže sú momentálne úplne 
nepriechodné, prípadne cez ne turisti prejdú len s ťažkos-
ťami. 

lejakov niektoré turistické 
chodníky zaplaví voda, náv-
števníkov Tatranského ná-
rodného parku prosíme, aby 
mysleli na svoju bezpečnosť, 
zbytočne neriskovali a radšej 
si naplánovali túru v priazni-
vejšom počasí. 

V  prípade, že sa chystajú 
na výlet do oblasti Tatranskej 
Javoriny, mali by pamätať aj 
na uzáveru zeleno značeného 
turistického chodníka, ktorý 
vedie Javorovou dolinou do/
zo sedla Sedielko. Trasu bo-
li Štátne lesy TANAP-u ako 
správca turistických chod-
níkov na území Tatranského 
a  Pieninského národného 
parku nútené uzavrieť z  dô-
vodu bezpečnosti, keďže v jej 
okolí sa nachádzajú suché 
stromy, ktoré by mohli ohro-
ziť životy turistov. 

Na obmedzenia návštev-

níkov Tatier upozornia aj 
informačné tabule osadené 
priamo v teréne. Informo-
vať turistickú verejnosť bu-
dú Štátne lesy TANAP-u i 

prostredníctvom svojej web-
stránky www.lesytanap.sk 
alebo facebookového profi lu.

  Mgr. Martina Petránová,
 Štátne lesy TANAP

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny 
AGEL, v súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s pan-
démiou koronavírusu ukončila doterajší režim centrálneho 
triedenia pacientov (triáže) pri vstupe do nemocnice

„Po novom sa triáž robí na každom oddelení nemocnice 
samostatne. Pacientom je zmeraná teplota a podpisujú čestné 
prehlásenie ohľadom pobytu v zahraničí a svojej epidemiolo-
gickej anamnézy,“ objasňuje poverený riaditeľ levočskej ne-
mocnice MUDr. Martin Hlubek. „Týmto opatrením sme vyšli 
v  ústrety pacientom, zrýchli a  zefektívni sa ich vybavovanie, 
pričom zachováme základné preventívne opatrenia ohľadne 
COVID-19“. Nemocnica  ponechala k dispozícii jedno izolo-
vané lôžko na každom oddelení pre prípad potreby ošetrenia 
pacienta s podozrením na COVID-19 alebo pacienta pozitív-
neho na COVID-19.  

Všeobecná nemocnica s  poliklinikou v  Levoči zaviedla 
potrebné opatrenia, ktoré sa týkali organizácie a chodu ne-
mocnice s  cieľom  ochrániť zamestnancov nemocnice a pa-
cientov pred šírením koronavírusu  ešte pred vládnym vyhlá-
sením krízového stavu, ktoré bolo 12. marca 2020.  

Aktuálne sú v prevádzke všetky oddelenia a všetky príjmo-
vé a špecializované ambulancie, ktoré fungujú v  štandard-
nom režime.  Mgr. M. Pavliková

Nemocnica Levoča  zmenila režim

Nový riaditeľ. Generál-
nym riaditeľom a predsedom 
predstavenstva Nemocnice 
Poprad je od 12. júna mana-
žér a lekár Anton Hanušín, 
ktorý začínal práve v poprad-
skej nemocnici. Anton Ha-
nušín nahradí na poste dote-
rajšieho generálneho riadite-
ľa a predsedu predstavenstva 
Ladislava Slobodníka.

Monografi a o Liptovskej 
Tepličke. Novú monografi u 
Liptovská Teplička uviedli do 
života v nedeľu 21. júna 2020. 
Má 375 strán, je plnofarebná, 
formát A4. Výnimočné sú v 
nej fotografi e Martina Mar-
tinčeka, ktoré vdýchli knihe 
nový život.

Vyhodnotenie bude 24. - 
25. septembra. Organizačný 
výbor Literárneho Kežmarku 
určil nový termín slávnost-
ného vyhodnotenia autorskej 
súťaže, ktorý sa uskutoční 24. 
a 25. 9. 2020. 55. Literárny 
Kežmarok je venovaný 150. 
výročiu ukončenia lyceál-
nych štúdií Pavla Országha 
Hviezdoslava v Kežmarku, 
čo bude aj témou odborné-
ho seminára. Hoci sa oproti 
pôvodnému termínu skra-
cuje LK z troch na dva dni, 
v programe ostáva aj avizo-
vaná novinka - dielne tvo-
rivého písania so známymi 
slovenskými autormi, ktorí 
boli v minulosti sami úspešní 
v našej mládežníckej autor-
skej súťaži. Svoju účasť už pri-
sľúbili Monika Kompaníková 
a Daniel Hevier. 

Kraj pokračuje v  dotač-
ných programoch. Dotačné 
výzvy Prešovského samo-
správneho kraja zostávajú za-
chované. Krajská samospráva 
aj napriek koronakríze na 
ne v  tomto roku rozdelí 4,4 
milióna eur. PSK pôvodne 
plánoval v  rámci Výzvy pre 
región, Výzvy predsedu PSK 
a   Mikroprogramu PSK pre-
rozdeliť 5,6 milióna eur. Má-
jové zastupiteľstvo potvrdilo 
rozhodnutie poskytnúť z roz-
počtu už vyčlenených 4,4 mi-
lióna eur.    (pkr)

Neviem, ako vy, ale môj 
optimizmus a „nadšenie“ 
z demokracie, slobody slo-
va a názorov, pomaly končí 
v suteréne. Za ostatné roky 
sme sa o sebe dozvedeli, 
že ešte donedávna normálni 
ľudia, ktorí vybudovali tento 
štát, poctivo pracovali a boli 
relatívne v poriadku, sú dnes 
rasisti, extrémisti, fašisti, xe-
nofóbovia… Od tzv. liberál-
nych demokratov sme dostali 
ešte mnoho iných nálepiek, 
ktoré ale určite súvisia s into-
leranciou, hlavne voči európ-
skym hodnotám. Keď sa ale 
snažíte dopátrať, ktoré sú to 
tie európske hodnoty, nikto 
vám to nepovie. Trepe čosi 
o nejakých právach menšín, 
ktoré ale žiadny normálny 
človek nemôže považovať za 
práva, keď sú ich požiadavka-
mi potlačované práva iných. 
A už vôbec nie, ak nie sú 
vyvážené aj povinnosťami. 
V opačnom prípade mi to prí-
de tak, že práve tí, ktorí naj-
viac kričia, neberú ohľad na 
iný názor a už vôbec nie na 
Ústavu Slovenskej republiky, 
sú práve rasisti, extrémisti, 
fašisti a xenofóbovia. Tí s je-
dinou pravdou, ktorí už dnes 
za iné názory zatvárajú do 
basy ľudí s iným názorom 
a povedia ho nahlas (Daňo, 
Vasky, Rostas, doc. Dudáš). 
Veď títo ľudia iba chcú, aby sa 
o probléme diskutovalo. Tí, 
s jediným správnym názorom 
diskusiu nepotrebujú a sú si 
„istí“ že len oni majú pravdu 
a tí ostatní sú absolútni blbci! 
To naozaj si títo ideologickí 
politruci neuvedomujú, že 
keď nedefinujeme problém, 
nehovoríme o ňom, nedis-
kutujeme a nepočúvame iné 
názory, okrem tých svojich, 
žiaden problém nikdy nevy-
riešime, len ho budeme ďalej 
prehlbovať. A čoraz viac sa 
bude stupňovať chaos a ne-
návisť v spoločnosti – až to 
raz praskne. Veď už dnes je 
tá masa klamstva, pokrytec-
tva, manipulácií a hnusu až 
neuveriteľná!

Netreba nám chodiť ani 
do Ameriky „obdivovať“ 
Black Lives Matter, ktoré 
vraj „rieši“ rasizmus bielych. 
Podobne je to so solidaritou 
s „utečencami“, ktorí sme-
rujú do Európy. Až doteraz 
sme nevideli jedinú diskusiu 
v televíziách, v ktorej by sa 
objektívne hovorilo o tom, 
akí „solidárni“ sú černosi 
a utečenci s obyvateľmi 
štátov, kde našli druhý do-
mov. V týchto prípadoch ide 
o otroctvo a kolonializmus, 
s ktorými sme ale my nemali 
nikdy nič spoločné. 

Nám ale stačí vypočuť si 
pána Polláka, ktorý vyslo-
vene prikazuje, že väčšino-
vá spoločnosť musí zmeniť 
vnímanie Rómov. Pán Pol-
lák, s radosťou, ale najprv 
poprosím, nie prikážem, po-
učte svojich Rómov, že majú 
rovnaké práva ako my, ale aj 
rovnaké povinnosti. A že do 
školy nechodili a odmietajú 
sa učiť, pracovať a mať sa 
lepšie? Za to, prepáčte, väč-
šinová spoločnosť nemôže. 
Takže prestaňte raz a navždy 
s tým nálepkovaním, ktoré sa 
vám môže ľahko vypomstiť.

 Ľudmila Rešovská
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Eurobarometer: Problémy s korupciou na Slovensku 
Európska komisia zverejnila 10. 6. 2020 

výsledky najnovšieho špeciálneho priesku-
mu Eurobarometer o korupcii. Podľa jeho 
výsledkov je pre veľkú väčšinu Európanov 
(69 %) korupcia neprijateľná a viac ako se-
dem z desiatich Európanov verí, že korup-
cia je v ich krajine rozšírená. To, že na Slo-
vensku je rozšírená korupcia vníma 87 %

opýtaných, pričom 52 % si myslí, že sa jej 
miera za posledné tri roky zvýšila. 41 %
opýtaných Slovákov tvrdí, že korupcia 
ovplyvňuje ich každodenný život, v Euró-
pe si to myslí 26 % respondentov. Slováci 
(80 % ) vnímajú korupciu ako v národných 
verejných inštitúciách, tak aj v miestnych 
alebo regionálnych inštitúciách (74 %). 

Dávanie alebo branie úp-
latkov a zneužívanie moci je 
podľa slovenských respon-
dentov využívané najmä 
v systéme zdravotnej sta-
rostlivosti (54 %), v poli-
tických stranách (53 %) 
a na súdoch (53 %), ale aj 
u politikov na štátnej, re-
gionálnej alebo miestnej 
úrovni (49 %) a u úrad-
níkov, ktorí vydávajú sta-
vebné povolenia (48 %). 
No, pri otázke, či museli 
respondenti okrem ofi -
ciálnych poplatkov dať ex-

tra platbu, alebo hodnotný 
dar zdravotnej sestre alebo 
lekárovi odpovedalo záporne 
95 %, podobne 93 % nebolo 
osobne svedkom žiadneho 
prípadu korupcie. Podľa res-
pondentov, ľudia korupciu 
nenahlásia, pretože jej doka-
zovanie je zložité (44 %), ľu-
dia, ktorí nahlásia korupciu 
nie sú nijako chránení (31 %) 
alebo veria, že zodpovedné 
osoby nebudú potrestané (28 
%). Ak by slovenskí respon-
denti chceli podať sťažnosť, 
dôverovali by polícii (46 %), 

médiám a novinárom (29 %) 
a národnému ombudsmano-
vi (12 %). Justícii by na Slo-
vensku dôverovalo len 9 %  
opýtaných, pričom európsky 
priemer dosahuje 25 %.

Od roku 2013 sa podiel 
respondentov, ktorí považujú 
korupciu za rozšírenú, znížil 
v 18 členských štátoch. Aj 
keď sa povaha a rozsah ko-
rupcie v jednotlivých člen-
ských štátoch líšia, korupcia 
poškodzuje EÚ ako celok. 
Komisia preto zintenzívňu-

je svoj boj proti korupcii 
a vydala nové pravidlá na 
ochranu fi nančných záuj-
mov EÚ proti podvodom 
a korupcii, sprísnila admi-
nistratívne a trestné kona-
nia a v súčasnosti zriaďuje 
Európsku prokuratúru. Dô-
ležité protikorupčné usta-
novenia sú zahrnuté aj v 
európskych právnych pred-
pisoch v iných oblastiach, 
ako sú pranie špinavých pe-
ňazí a verejné obstarávanie.

Tak komisia rozdelila 48 
nájomných bytov v Tatran-
skej Lomnici podľa pravidiel, 
ktoré určili poslanci. Niektoré 
sú napr.: trvalý pobyt v meste 
Vysoké Tatry, minimum či 
maximum príjmu podľa poč-
tu osôb v domácnosti či ma-
ximálne jeden byt do rodiny 
(plus ďalšie požiadavky).

Nie je preto vôbec jasný 
dôvod stanovenia týchto 
pravidiel na prideľovanie 
bytov, keď komisia zložená 
z poslancov (za Tatranskú 
Lomnicu bol v komisii pán 
poslanec Husovský) prideli-
la byty aj ľuďom, ktorí tieto 
podmienky nespĺňali. Buď 
trvalým pobytom v inom 
meste, prípadne výškou 
príjmu, dokonca sa pridelil 
do rodiny druhý, ba aj tretí 
nájomný byt. Neustále po-
čúvame o tom, ako tieto byty 
sú určené pre mladé rodiny 
z Tatier, aby sme zlepši-
li demografi cký vývoj. Až 
na niekoľko výnimiek sa to 
nepodarilo. Ale ako sme sa 
dozvedeli od pána poslanca 
Husovského, byty boli pride-
lené aj piatim cezpoľným.

Veľmi by to nás domácich 
zaujímalo, čo títo takzvaní 
cezpoľní urobili pre Tatry, 
že boli uprednostnení pred 
domácimi. Veď pri stavbe 
boli použité peniaze aj z daní 
Tatrancov, nie peniaze ľudí, 
ktorí svoje dane odvádzajú 
inej samospráve.

Ale ako uviedol pred ča-
som hlavný kontrolór mesta 
Vysoké Tatry, pán Michal 
Hanč, bude dohliadať nad 
transparentnosťou prideľo-
vania bytov. Prečo? Ťažko 
povedať, či mu to vôbec pri-
náleží z jeho pozície. Na čo 
však dohliadol bolo, aby do-
stala byt pani, ktorá mu piek-
la koláče na jeho neúspešnú 
primátorskú kampaň, aj na-
priek tomu, že s manželom 
už jeden byt majú a žiadosť 
si podala iba nedávno...

Ako sa majú teda cítiť ro-
dení Tatranci, ktorí majú 
žiadosť o nájomný byt roky 
a stále nič? Koľko koláčov 
treba napiecť na to, aby byt 
mohol dostať aj Tatranec?

Ministerstvo spravodlivos-
ti plánuje v rámci boja proti 
korupcii zaviesť do novej 
legislatívy aj trestný čin ta-
kzvané „prikrmovanie“. Už 
aby to bolo!

Ak obyvateľ mesta Vyso-
ké Tatry chce žiadať  o ná-
jomný byt niekde inde, tak 
ho odmietajú s tým, že byty 
majú vyhradené pre svojich 
obyvateľov. Tak vás popro-
sím, vážení poslanci, aby 
ste svojích voličov v budú-
cich voľbách hľadali v Novej 
Lesnej, Prešove a podobne, 
teda tam, kde ste hľadali ná-
jomníkov do nových bytov 
v Tatranskej Lomnici. Bude-
me zvedaví, koľko voličských 
hlasov tam dostanete, nakoľ-
ko my, čo sme vás volili sme 
byty nedostali a na tento fakt 
budeme pamätať.

Zdroj Facebook - Michal 
Hanč Srdcom Tatranec

„a preto je potrebné ak-
ceptovať výsledok a „neb-
rojiť“ proti členom komisie, 
či mestu. Jednak sa to ne-
patrí, jednak proces prebie-
hal transparentne a férovo, 
a jednak v neposlednom ra-
de sa to všetko môže otočiť 
proti takémuto žiadateľovi, 
lebo všetci sme ľudia a kľud-
ne sa môže stať, že niekto, 
kto to bude brať až primoc 
ťažko a bude kvôli tomu robiť 
„zlobu“ si urobí viac nepria-
teľov aj medzi svojími kama-
rátmi a známymi - to je môj 
osobný názor”.

Takýto je názor hlavného 
kontrolóra, je potrebné ho 
akceptovať, aj keď asi niek-
torí z nás s ním nesúhlasia. 
Naopak, mal by vyzývať ľu-
dí pri podozrení, že niečo 
nie je v poriadku, nech sa 
naňho obrátia s podnetom, 
ktorý následne prešetrí z je-
ho pozície. Lebo kontrolór 
a poslanci rozhodli a proti 
tom sa nesmie „brojiť“. Po-
merne zvláštny názor člo-
veka, ktorý často zastáva 
myšlienku, ako by procesy 
mali prebiehať transparentne 
a potom sa žiadateľom vyhrá-
ža, že ak budú robiť „zlobu“...

Iste chápete, prečo som sa 
nepodpísala.

Koľko koláčov?
Do redakcie sme dostali list od čitateľky našich novín, 

v ktorom upozorňuje na netransparentné prideľovanie 
bytov v meste Vysoké Tatry, ktorý uverejňujeme v plnom 
znení:

„Mesto Vysoké Tatry vnímavo reaguje na každý apel zo stra-
ny verejnosti. K predmetnému výroku hlavného kontrolóra sa 
však samospráva vyjadrovať nebude. Vyjadrenia, ktoré boli na 
osobnom profi le menovaného, považujeme minimálne za ne-
štandardné,“ uviedla Daniela Birková, komunikačná mana-
žérka mesta Vysoké Tatry.

Vyjadrenie MÚ Vysoké Tatry

Podmienky pre pridele-
nie bytov schválili mestskí 
poslanci ešte v  roku 2006, 
kedy v meste boli postavené 
prvé bytové domy a zatiaľ ich 
nikto nezmenil. Pri výbere 
nájomcov novopostavených 
bytov bola vymenovaná ko-
misia. K  31.1.2020 mesto 
evidovalo 279 žiadateľov, 
ktorým boli zaslané dotaz-
níky. Z  uvedené počtu 279 

dotazník sa spätne vrátilo 
179 žiadostí, ktoré sa po-
sudzovali a  nakoniec bolo 
vybraných celkom 48 ná-
jomcov. Z  týchto vybraných 
uchádzačov boli len traja tzv. 
cezpoľní, ktorí však spĺňa-
li podmienku, že na území 
mesta pracujú. Podmienkou 
pridelenia bytu bolo prihlá-
siť sa na trvalý pobyt. 

Pokračovanie na  7. strane

Byty boli pridelené spravodlivo, 
kritériá boli jasné 

a vyhovieť sa, žiaľ, nedá všetkým

To, že rovnaký zákon ho-
vorí o vybavovaní záležitostí 
„bez zbytočných prieťahov“ 
si akosi nevšimli. Situácia, 
v ktorej už boli mnohí.

Na jednom úrade mi vy-
bavili žiadosť rýchlo. Len za 
14 dní. Zatelefonovali mi, že 
vec je vybavená a môžem si 
prísť pre rozhodnutie osob-
ne. Podpísal som prevzatie 
a  bolo. „Keď to takto pôjde 
ďalej, tak všetko vybavím 
rýchlo,“ teším sa v duchu. Na 
druhom úrade mi povedali, 
že ku žiadosti potrebujem 
vyjadrenie tretieho úradu. 
S  tým potom mám prísť 
naspäť. Začal som tušiť, že 
s  rýchlosťou vybavovania a 
elektronizáciou štátnej sprá-
vy to nie je až tak, ako nám 
to sľúbili 20. 7. 2007: „...za-
vádzaním služieb eGovern-
mentu sa zefektívnia procesy 
vo všetkých oblastiach, kde 
dochádza k interakcii verej-
nej správy s  občanmi... zníži 
neproduktívny čas strávený 
vybavovaním úradných zále-
žitostí,...“ (zdroj: http://www.
informatizacia.sk/egovern-
ment/519s ) 

Aj na treťom úrade som 

pochodil – trvalo to krat-
šie. Vrátil som sa na druhý. 
Tvárili sa milo, ale žiaľ, majú 
strašne veľa práce... Navyše 
mi rozhodnutie nemôžu dať 
do ruky, lebo zákon káže, že 
to majú robiť prostredníc-
tvom elektronickej schránky 
všetky úrady na Slovensku. 
Ale keby som chcel, dajú mi 
výpis, ktorý sa nedá použiť 
v  úradnom styku. Dali. Na 
konci 30-dňovej lehoty. To 
aby som si ani náhodou ne-
myslel, že majú málo roboty 
– pardon, práce. Čítam ho 
a zisťujem, že podľa ich roz-
hodnutia môžem vykonávať 
požadovanú činnosť v meste 
A, lebo táto činnosť je súlade 
s  predpismi mesta B... (!?). 
Takýto „preklep“ sa opako-
val na troch miestach štvor-
stránkového rozhodnutia, 
v ktorom boli tri a pol strany 
citovaním rôznych predpi-
sov. Evidentne nezodpoved-
ne upravený kopírovaný text 
z  podobného rozhodnutia. 
Žiaľ, kvôli „drobným chybič-
kám“ rozhodnutie nič nerie-
ši. Žiadam o opravu emailom 
s prosbou, aby mi teda posla-
li opravené rozhodnutie do 

Ospravedlňujem sa za chybu, v tej rýchlosti sa to stane
Chodím po úradoch a vybavujem rozhodnutia a stanoviská: „Prosím Vás, mohli by 

ste mi to urobiť rýchlejšie?“   „Máme na to 30 dní.“
mojej elektronickej schrán-
ky, keď to tak musí byť v celej 
republike. Ospravedlnili sa 
za chyby, ktoré sa v tej rých-
losti stanú... Do hodiny som 
dostal emailovú odpoveď, 
že je to opravené a  poslané. 
Lenže do mojej štátom zria-
denej emailovej schránky nič 
nedošlo. Urgujem emailom. 
Dostal som odpoveď, že ne-
mám aktivovanú schránku, 
tak to poslali cez poštu. Sko-
ro mi vypadli oči. V  mojej 
schránke mám pozdravy 
od štátu spred troch rokov, 
ale tento zodpovedný úrad, 
ktorý nemôže dať rozhodnu-
tie do ruky tam nevedel nič 
doručiť. Dostal som vysvet-
lenie, že rozhodnutie poslali 
elektronicky do centrály, kde 
ho vytlačí pošta a doručí mi 
ho ako iné zásielky. Navyše 
úrad bude mať elektronické 
potvrdenie o  doručení (ne-
čudoval by som sa, keby ho 
archivovali až po vytlačení). 
Akoby môj podpis o prevzatí 
na úrade neexistoval. Takže 
čakám, že jedného dňa poš-
ta kdesi rozhodnutie úradu 
vytlačí. Potom, po niekoľ-
kých dňoch, mi poštár podľa 

obyčaje donesie žltý lístok 
do schránky bez toho, aby 
zazvonil. Na ňom bude napí-
sané, že ma doma nezastihol, 
preto si rozhodnutie môžem 
najskôr na druhý deň vy-
zdvihnúť na pošte. Na úrade 
ma medzitým inštruovali, že 
s týmto rozhodnutím musím 
prísť osobne na úrad, kde mi 
potvrdia jeho právoplatnosť 
a je to.

„Verejná správa bude 
efektívnejšia, transparen-
tnejšia, bez zbytočného pa-
pierovania vďaka postup-
nému prechodu k plne elek-
tronickej forme spracovania 
dokumentov a  komuniká-
cie. Prirodzene sa tým zní-
žia náklady ...“ (Zdroj rov-
naký ako vyššie).

Len na okraj poznamená-
vam, že zákon o  správnom 
konaní, ktorý stanovuje ma-
ximálne 30 dní na vybavenie 
žiadosti platí od roku 1967. 
Za elektronizáciu štátnej 
správy sme už zaplatili vy-
še miliardy eur. Čo to bude, 
keď ju dokončia? Radšej už 
nerozoberám, že v  Indii ste 
v roku 2007 dokázali založiť 
fi rmu bez opustenia kancelá-
rie a to za niekoľko dní.

 Pavol Gašper

V Levoči 12. júna 2020 
zomrel vo veku 88 rokov 
významný historik a archi-
vár, Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan 
Chalupecký. Spišskonovo-
veský rodák Ivan Chalupec-

ký študoval na gymnáziách 
v Kežmarku, Levoči a Ti-
sovci a ešte ako maturant 
okúsil moc vládnucej ideo-
lógie. Pretože požadoval ná-
boženskú slobodu a zastával 
sa stíhaných biskupov rím-
skokatolíckej i gréckokato-
líckej cirkvi bol odsúdený. 
Až neskôr zmaturoval a na-
stúpil do levočskej pobočky 
Štátneho archívu v Koši-
ciach. Odbor archívnictva 
absolvoval na Filozofi ckej 
fakulte UK v Bratislave 
a neoceniteľné vedomosti 
získal na stáži v Národnom 
archíve v Paríži. Väčšinu ži-
vota žil v Levoči a pracoval 
v Štátnom archíve.

Levočský štátny archív 
riadil v rokoch 1967 – 1978 
a opäť 1990 – 1992. PhDr. 
Ivan Chalupecký sa stal svo-

jim pôsobením pojmom v 
oblasti výskumu dejín spiš-
ského regiónu. Nespočetné 
pramene využil pre histo-
rické state do monografi í 
miest a obcí. Spišské reálie 
však mal príležitosť vkladať 
taktiež do celoslovenských 
i medzinárodných publi-
kačných projektov. O svoje 
vedomosti sa v rámci pred-
nášok delil so študentmi 
nielen na Slovensku, ale aj 
v Ríme, Viedni, Stuttgarte, 
Aachene, Mníchove, Gori-
zii, Sibiu, Krakove.

 Konštituoval Krúžok 
historikov Spiša – regio-
nálnu pobočku Slovenskej 
historickej spoločnosti pri 
SAV, ktorý dal v roku 1992 
základ na obnovenie Spiš-
ského dejepisného spolku.  
Meno Ivana Chalupeckého 

sa spája najmä s cirkevný-
mi dejinami, ktorým veno-
val významnú časť svojej 
celoživotnej práce. Je au-
torom desiatok samostat-
ných knižných publikácií, 
vedeckých štúdií, odbor-
ných článkov, nespočetného 
množstva recenzií a hesiel 
do encyklopédií.

Okrem iného rozhodu-
júcou mierou prispel k od-
krytiu životných osudov 
rezbára Pavla z Levoče, jeho 
pôsobenia v rámci Levoče. 
Pozornosť venoval archív-
no-historickému priesku-
mu dejín farského Kostola 
sv. Jakuba. Náčrtom dejín 
mesta prispel do levočské-
ho zväzku edície Národné 
kultúrne pamiatky na Slo-
vensku. 

 Česť jeho pamiatke!

Odišiel spišský historik a archivár Ivan Chalupecký
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Adriána Bukovinská, 8 r.; Eliška Weissová, 8 r.; Nela 
Schmidt, 9 r.; Dominika Guthová, 10 r.; Veronika Vacu-
líková, 10 r.; Sára Štrbianová, 12 r.; Kristína Sasková, 13 
r.; Natália Raková, 14 r.; Rebecca Jurčová, 14 r.; Patrícia 
Bobovská, 17 r.; Michelle Bezáková, 16 r.; Peter Pomietlo, 
16 r.; Veronika Guthová, 18 r.; Jessica Hriňáková, 18 r.

Srdečne blahoželáme!

Výsledky on-line súťaže výtvarných prác NAJ-ART 2020

Adriana Bukovinská, 8 r, 
Čakanie na priateľa

Eliška Weissová, 8 r, 
Portrét

Kristína Sasková, 13 r, 
Raňajky s pandou

Michelle Bezáková, 16 r, 
Kôň

Natália Raková, 14 r, 
Môj posledný sen

Rebecca Jurčová, 14 r, 
Mind Out

Nela Schmidt, 9 r, 
Eiffelovka,

Patrícia Bobovská, 17 r, 
Materinský cit

Peter Pomietlo, 16 r, 
Ráno v Kijeve

Veronika Guthová, 18 r, 
Identita

Dominika Guthová, 10 r, 
Podmorské kráľovstvo

Sára Štrbianová, 12 r, 
Túžba

Skončila on-line súťaž 
výtvarných prác detí, ktorú 
Podtatranský kuriér zverej-
nil  25. Mája 2020. Deti, resp. 
ich rodičia, zaslali fotogra-
fie prác, ktoré bez priamej 
pomoci svojich učiteľov vy-
tvorili počas karanténneho 
obdobia. Ocenili sme 14 
autorov vo všetkých veko-
vých kategóriách. Neurčili 
sme poradie, pretože každé 
dielo vytvorené v  takýchto 
nezvyčajných podmienkach 
si zaslúži rovnaké ocene-
nie a   pozornosť verejnosti. 

Iniciátori súťaže sa rozhodli 
zverejniť práce nielen v  no-
vinách, ale aj fyzicky vo vý-
stavných  priestoroch. Preto 
srdečne pozývame všetkých 
úspešných autorov, ale aj os-
tatných záujemcov o výtvar-
nú tvorbu detí a mladých na 
slávnostné otvorenie výstavy 
ocenených diel a  odovzda-
nie cien autorom dňa 29. 
Júna 2020 o  18. hodine vo 
výstavných priestoroch Ate-
liéru POPPRAT na Námestí 
sv. Egídia v  Poprade (pasáž 
ALFA).

Jessica Hriňáková, 18 r, 
Rok potkana

Ocenení autori:

Veronika Vaculíková, 10 r, 
Žabka

Ďakujeme firmám a spo-
ločnostiam, ktoré podporili 
mladých výtvarníkov:

NAJ-ART 2020
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BATIZOVSKÉ NOVINY
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

V roku 2019 spoločnosť Slovak Telekom a. s. začala s bu-
dovaním optickej siete v našej obce. Po zimnom období 
práce v plnom nasadení pokračujú a k dnešnému dňu je 
ukončených cca 50 % výkopových prác. 

Budovanie optickej siete 
v našej obci pokračuje

Podľa vyjadrenia zástup-
cov spoločnosti, ktorá tieto 
výkopové práce realizuje, je 
pravdepodobné ukončenie 
týchto prác odhadované na 
november 2020. 

V niektorých častiach, 
kde sa výkopové práce re-
alizovali už skôr, by sa ma-
li do konca leta 2020 re-
alizovať aj prvé prípojky 
a Slovak Telekom a.s. by mal 
ponúknuť svojim zákazní-
kom bohatú ponuku teleko-
munikačných služieb.

Spoločnosť Slovak Tele-
kom a. s. ako aj realizátorovi 
stavby spoločnosť SpojStav 
by sa chcela aj touto cestou 

poďakovať občanom za tr-
pezlivosť, ústretovosť  pri re-
alizácii potrebných výkopo-
vých a iných prác. Dočasné 
nepohodlie občanov vyvola-
né realizáciou projektu optic-
kej siete v našej obci prinesie  
v budúcnosti možnosť využí-
vať kvalitné telekomunikačné 
služby ako internet, TV, tele-
fónna linka a pod. od spoľah-
livého telekomunikačného 
operátora.

Vaše otázky a podnety rád 
zodpovie zodpovedný vedúci 
p. Sadvar na telefónnom čísle 
0911 086 293

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce

75. výročie od ukončenia 2. svetovej vojny
Milan Lasica pri jednej príležitosti povedal, že „keď žijeme 

v  slobode, tak si ju ani neuvedomujeme“. Je to presne tak, 
ako keď prirodzene vdychujeme vzduch, ktorý je okolo nás. 
Napriek tomu však treba o  slobodu dennodenne bojovať.“ 
Pietnym aktom položenia vencov k pamätníku padlým sme 
si aj v našej obci pripomenuli okrúhle 75. výročie ukonče-
nia druhej svetovej vojny a 78. výročie od deportácie židov-
ských občanov z  Batizoviec. Aj naša obec, v  ktorej žijeme, 
priniesla počas vojny drahé obete obyčajných ľudských ži-
votov. Niektoré mená zdobia náš monumentálny pamätník, 
ktorý sa hrdo vypína v  parku pred obecným úradom. Ale 
koľko padlých hrdinov je takých, o ktorých nevieme alebo sa 
nespomínajú. Všetkým patrí vďaka za túto prinesenú obeť. 
Obeť najdrahšiu. Obeť ľudského života. Tohto roku si pri-
pomíname aj 70. výročie od slávnostného odhalenia nášho 
krásneho pomníka padlým. Slávnosť sa konala 14. mája 1950 
v  nedeľu za účasti predstaviteľov obce, cirkvi, hasičov ako 
aj obyvateľov. Pri našom pomníku sa pravidelne schádzame 
dvakrát do roka. Priamych účastníkov a pamätníkov z roka 
na rok ubúda. Preto má naša generácia zodpovednú úlohu si 
tieto pamätné dni – 8. máj ukončenie druhej svetovej vojny 
a 29. august Slovenské národné povstanie, pripomínať, aby 
sa vojna v našich dejinách už nikdy nezopakovala.  

Česť vašej pamiatke! Mgr. Vladimír Andraš
ZO SZPB Batizovce – Gerlachov. 

Snímky: repr. V. Andraš, archív M. Tejbusová

Skončenie II. svetovej vojny si v obci uctili položením ven-
cov k pamätníku v obmedzenom režime.

Kladením vencov si pamiatku padlých v II. sv. vojne uctili 
v Batizovciach aj v roku 1950.

Byť mamou,  je najkrajšie 
poslanie v živote každej že-
ny. Toto poslanie je krásne a 
náročné zároveň. Deň matiek 
je špeciálny čas povedať na-
šim mamkám ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú 
a vyjadriť im našu vďačnosť 
za všetko, čo pre nás urobili. 
Vraví sa, že materinský cit je 
zo všetkých najsilnejší. Veľa 
krát sme počuli alebo čítali 
nevšedné príbehy, v  ktorých 
hlavnú úlohu zohrala láska 
a  obetavosť matky – či už 
išlo o  záchranu zdravia, po-
moc v nešťastí alebo záchra-
nu života. Sila materinskej 
lásky sa však neprejavuje 
len vo výnimočných situáci-
ách. Ovplyvňuje život ženy 
od prvého okamihu počatia 
nového života, ktorý v  bo-
lestiach privádza na svet, no 
v okamihu, keď po narodení 
začuje nevinný plač, ich vy-
strieda neopísateľná radosť. 
Usmerňuje jej správanie, 
podmieňuje konanie, mení 

postupne jej hierarchiu hod-
nôt. Nezáleží na veku, okol-
nostiach, na vzdialenosti, 
aká mamu delí od dcéry či 
syna. Ona ostáva tým, neraz 
jediným človekom, o ktorého 
sa dá oprieť a ku ktorému sa 
možno kedykoľvek vrátiť. Iba 
ten, kto už mamu nemá, vie, 
o aký dar navždy prišiel. Väč-
šine ľudí to prázdne miesto 
v  duši nedokáže nehradiť 
nikto a  nič. Je dobré, ak sa 
v pamäti na ňu uchovajú len 
tie príjemné spomienky, nie-
kedy s nádychom smútku, no 
nie ľútosti alebo výčitiek sve-
domia. Myslíme na to všetci, 
ktorí máme ešte koho osloviť 
tým vzácnym slovom Mama. 
A  to nielen na Deň Matiek. 
Ďakujeme všetkým mamkám 
za lásku a  obetavosť. Praje-
me vám, aby ste boli zdravé, 
milované, požehnané a vždy 
naplnené dobrom, radosťou, 
nádejou a láskou. 

PhDr. Soňa Andrašová,
kultúrna referentka

Deň matiek 2020
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mam-

kám,  ktorým sme v mene našej obce tento rok zablaho-
želali aspoň prostredníctvom miestneho rozhlasu vzhľa-
dom na obmedzenia, ktoré nám prinieslo vírusové ocho-
renie COVID-19.  

  Do ponuky informačných kanálov pri-
budla bezplatná aplikácia pre smartphony 
pod názvom ROZANA. Jedná sa o rozhlas 
v mobile. Aplikácia Vám umožní prehrá-
vať hlásenia obecného rozhlasu priamo vo 
Vašom mobile. Taktiež Vám 
priamo do mobilu vieme 
posielať aj rôzne pozvánky, 
správy, dokumenty a ankety. 
Postup inštalácie je zverejne-
ný na našej webovej stránke 

www.obecbatizovce.sk 
Distribúcia informácií prostredníctvom 

týchto médií by mala zabezpečiť prístup k 
potrebným informáciám mladšej ako aj star-
šej generácii občanov. V prípade otázok na 

jednotlivé spôsoby získania 
informácií nás prosím kontak-
tujte na tel. 052/7756 312 ale-
bo na obec@obecbatizovce.sk  
 JUDr. Gabriel Bodnár, 
 starosta obce

Ako získať aktuálne informácie o dianí v obci?
Naša obec informuje svojich občanov o 

dianí v obci a o najdôležitejších aktivitách, 
ktoré majú priamy dopad na život v obci. 
Využívame na to rôzne informačné kanály 

a snažíme sa zabezpečiť dostupnosť infor-
mácii z rôznych zdrojov. Každý občan mô-
že bezplatne využívať nasledovné spôsoby 
na získanie potrebných informácií:

• vývesné tabule (umiestnené pri Kultúrnom dome, pri COOP Jednota, pri Dome služieb)
• miestny rozhlas
• INFO kanál obce v káblovej televízii
• bezplatný sms systém FLORIÁN
• www stránka obce - pripravujeme nový modernejší vzhľad našej www stránky
• facebooková stránka obce
• vývesná úradná tabuľa
• mobilná aplikácia V OBRAZE
• rozhlas v mobile - bezplatná aplikácia ROZANA - novinka
• Batizovské noviny (4x ročne)
• Obecný kalendár (1 x ročne)
• informácie Vám radi podáme aj osobne na miestnom obecnom úrade

Lekári, vedci, politické eli-
ty, zamestnávatelia, zamest-
nanci, samosprávy, starosto-
via obcí a v neposlednom ra-
de i obyčajní ľudia musia čeliť 
novým nečakaným výzvam, 
ktoré koronavírus so sebou 
priniesol s  rozsiahlymi spo-
ločenskými a ekonomickými 
dopadmi, s ktorými sa bude-
me musieť vyrovnávať dlhé 
roky. Nebolo to jednoduché 
na začiatku po vypuknutí 
pandémie, keď bolo potreb-

Koronavírus a život v Batizovciach
Koronavírus, nová neznáma choroba, ktorá prepisu-

je dejiny moderného sveta, negatívne ovplyvňuje chod 
krajín a  celú spoločnosť a  ktorá predovšetkým zásadne 
ohrozuje ľudské životy, sa objavila nečakane i  v  našich 
zemepisných šírkach, na našom malom a  doposiaľ bez-
pečnom Slovensku. 

né prijať niekoľko reštriktív-
nych opatrení a  zaviesť veľa 
prísnych a  obmedzujúcich 
pravidiel pre občanov Slo-
venska, pre školy, sociálne 
zaradenia, fi rmy, živnostní-
kov, pre všetkých nás. Avšak 
nie je to jednoduché ani te-
raz, keď sa postupne prísne 
opatrenia postupne uvoľňu-
jú, keď sa náš každodenný 
život dostáva do svojho pra-
videlného kolobehu. Stále 
cítime okolo nás potenciálnu 

hrozbu a riziko tohto záker-
ného vírusu, stále musíme 
byť obozretní, zodpovední 
a chrániť sa. 

Vyhlásený núdzový stav 
zastavil aj kultúrny a  spolo-
čenský život v našej obci. Ne-
konali sa akcie, naplánované 
na mesiace marec – jún 2020. 
Napriek tejto nepriaznivej 
situácii a negatívnemu vply-
vu korona krízy i na činnosť 
Klubu žien jeho členky boli 
nápomocné pri poskytovaní 
materiálu pre starých a  cho-
rých občanov našej obce 
a niektoré i pri šití rúšok. Ra-
da by som sa preto poďakova-
la nielen členkám Klubu žien 
Batizovce, ale aj celej obci za 

veľmi pohotové a  profesio-
nálne zvládnutie týchto ná-
ročných mesiacov. V  Klube 
žien veríme, že čoskoro sa bu-
deme môcť s našimi priazniv-
cami a  s ostatnými krajanmi 
stretnúť na zaujímavých ak-
ciách, na ktorých bude Klub 
žien opäť ponúkať vychýrené 
dobroty z kuchyne našich sta-
rých mám.  

Do nadchádzajúcich me-
siacov nám všetkým prajem 
veľa zdravia a  síl, aby sme 
spoločným  jednotným prí-
stupom, vôľou a ochotou do-
kázali poraziť neviditeľného 
a  nebezpečného nepriateľa - 
koronavírus COVID 19.  

 Marta Šerfelová

Chránime 
najohrozenejších 

V bytových domoch 
v správe obce boli domov-
níkom odovzdané dezin-
fekčné prostriedky a jed-
norazové rukavice. Bola 
vykonaná aj dezinfekcia 
spoločných priestorov. 

V osade osvetu vykoná-
va tiež asistentka zdravia 
Jana Kokyová. Aj touto 
cestou ďakujeme všetkým 
občanom, že i v situácii, 
keď sa nedal kúpiť potreb-
ný materiál, šili ochranné 
rúška  pre všetkých. 

 Pokračovanie 
 na druhej strane.

Prostredníctvom pra-
covníkov obecného úra-
du boli osamelým senio-
rom nad 70 rokov a v 
rómskej osade distribuo-
vané ochranné rúška, in-
formácie o ochorení CO-
VID-19 a prevencii v tla-
čenej forme aj v rómskom 
jazyku a vykonaná osveta.
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Z  dôvodu opatrení Vlá-
dy SR sa tento rok nemohli 
uskutočniť folklórne sláv-
nosti, ktoré mali byť tento 
rok spojené s Dňom matiek. 
Nestihli sme ani osláviť Deň 
detí, ktorý sme mali naplá-
novaný na magický dátum 
6. 6. 2020. Ako náhrada 
vznikla výtvarná súťaž Bati-
zovce očami detí, do ktorej sa 
zapojili deti s 56 nádhernými 
pestrofarebnými výtvarnými 
prácami, zachytávajúc Bati-
zovce podľa svojich predstáv. 
Fantázii sa medze nekládli. 
Materská škola nesúťažne vy-
tvorila originálny zmenšený 

model našej obce, kde nechý-
bali futbalové ihrisko, Vyso-
ké Tatry, Batizovský potok, 
hasičská zbrojnica, kostoly, 
obecný úrad. Výsledok snahy 
našich detičiek ste si mohli 
pozrieť v  priestoroch kultúr-
neho domu počas dvojdňovej 
výstavy. Svojou návštevou nás 
poctilo 160 nadšencov vý-
tvarného umenia. Návštevní-
ci, ktorí boli zároveň aj hod-
notitelia súťaže, to mali s vý-
berom naozaj ťažké. Môžeme 
s  istotou prehlásiť, že v našej 
obci vyrastajú budúci umelci. 
Každá práca dostala hlas, ale 
víťaz mohol byť len jeden.  

Batizovce  očami detí

Najviac hlasov získali práce: 
•  v kategórií MŠ (0 rokov - predškoláci):
    1. Filip Koňak, 2. Matúš Bartoš, 3. Adam Chovan  
•  v kategórií ZŠ ( 1. ročník – 9.ročník)
   1. Emma Bodnárová, 2. Dominika Bakitová, 3. Ema 

Hrušková.
Veríme, že  opatrenia Vlády SR sa uvoľnia a obec opäť špor-

tovo a kultúrne ožije. Tešíme sa na spoločnú akciu.
 Mgr. Simona Chovanová

Členovia FSk Batizovce 
museli dodržať nariadenie 
Vlády SR a prerušiť plánova-
né skúšky a vystúpenia. Plá-
nované súťaže boli zrušené 
alebo preložené na jesenný 
termín. Čo nás najviac mrzí, 
bolo zrušenie akcie Krehká 
krása Batizoviec alebo Gú-
ľaj sa vajíčko, ale aj zrušenie 
Folklórnych slávností obce 
Batizovce. V júni sa po-
stupne opatrenia uvolňujú, 
a tak sme mali možnosť 
stretnúť sa na skúške po 
zhruba troch mesiacoch.

Rozhodli sme sa, že skú-
sime dať dokopy batizovské 
pesničky- každý z nás mal 
vybrať dve piesne, následne 
sa urobil výber, ktorý by mal 

byť základom plánovaného 
CD. Ak nám to situácia do-
volí, tak by sme ho chceli 
nahrať ešte tento rok, keďže 
vystúpení bude pravdepo-
dobne menej. Do hudobnej 
zložky sme pridali husle a 
kontrabas.

Blížia sa nám prázdniny 
a detské kolektívy mladších 
a starších detí pravdepodob-
ne už na skúšku nezvoláme. 
Uvidíme sa až po prázdni-
nách alebo podľa pokynov 
vedúcich.

Všetci pevne veríme, že sa 
zdravotná situácia vyvinie 
tak, aby sme sa mohli čím 
skôr stretnúť pri speve a tan-
ci na pódiách. Ľ.Šoltís, FSk 
Batizovce

Skúšky folkloristov až od júna
Nikto nebol na danú situ-

áciu pripravený, ale museli 
sme sa jej prispôsobiť. Nech-
celi sme prerušiť kontakt 
s  deťmi, tak prostredníc-
tvom našej uzavretej fb  sku-
piny sme im prinášali  rôzne  
didaktické aktivity, súťaže 
a  nápady na voľnočasové 
hry. Mali sme od rodičov 
a  detí spätnú väzbu, čomu 
sme sa veľmi potešili a  za 
spoluprácu rodičom ďakuje-
me. Išlo nám o to, aby sa ak-
tivity realizovali hravou for-
mou a  zážitkovým učením. 
Snažili sme sa pripravovať  
také aktivity, ktoré zvlád-
nu  deti bez prítomnosti 
dospelého (po tom, ako im 
prečíta zadanie). Činnosti, 
ktoré sme deťom ponúkali, 
boli vždy s didaktickým zá-
merom,  dobrovoľné, nemali 

Od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia minister-
ky školstva boli zatvorené všetky školy do konca mesiaca, 
avšak vzhľadom na situáciu sa školy neotvorili ani v apríli 
a v máji.  Prioritou bolo chrániť zdravie ľudí. 

by byť stresujúce, ale pod-
netné. Z prác detí, ktoré vy-
tvorili doma, sme si v škôlke 
urobili výstavku pod ná-
zvom: „Ako sme pracovali 
doma.“

Na stránke rodičia pre-
zentovali práce detí, ktoré 
boli krásne a  nezaprela sa 
ani kreativita rodičov, ktorí 
tiež prichádzali s  rôznymi 
nápadmi. 

Spoločne sme zvládli túto 
ťažkú situáciu, za čo nám 
všetkým patrí veľké ĎAKU-
JEM. Taktiež sme rodičov 
informovali o aktuálnej situ-
ácii. Pripravili sme pre deti 
súťaž Gúľaj sa vajíčko, kde 
tvorili rôzne práce a spo-
ločne hlasovali za najkrajšie 
veľkonočné vajíčko. Naša 
škôlka sa prostredníctvom 
sociálnych sietí zapojila do 

výzvy Nakresli dúhu - ako 
symbol nádeje pre materské 
školy na Slovensku. Takmer 
v každom meste a dedine na 
oknách domov boli obrázky 
dúhy.

A konečne prišiel vytúžený 
deň, 1. jún - Deň detí, kedy sa 
mohli otvoriť materské školy 
a to za sprísnených hygienic-
kých opatrení. Ministerstvo 
školstva vypracovalo kritériá, 
podľa ktorých sa prioritne 
mohli prijať deti zamestna-
ných rodičov, predškoláci, 
deti hasičov, zdravotníkov, 
policajtov, pedagogických za-
mestnancov. Bolo vyšpeci-
fi kovaných veľa hygienicko-
-epidemiologických opatrení, 
za ktorých mohla byť ma-
terská škola otvorená, napr. 
počty detí v skupine max. 15, 
dĺžka prevádzky max.9 hod., 
nosenie rúška, nemiešanie 
detí v  skupinách, niekoľko-
krát denne dezinfi kovanie 
priestorov,... Nakoľko sa epi-

demiologická situácia v kra-
jine stále zlepšovala, tak od 
15. 6. došlo k uvoľneniu nie-
ktorých ďalších opatrení., 
ako napr. počet v  skupine 
už nie je 15, dĺžka prevádz-
ky v  MŠ už nie je skrátená. 
Chod v  materskej škole sa 
vrátil do bežného života, ale 
ešte stále za dodržiavania 
istých hygienicko-epide-
miologických opatrení. Pre-
vádzka počas mesiacov júl 
a august sa riadi štandard-
ným spôsobom ako v  iných 
rokoch, o  čom boli rodičia 
informovaní na rodičov-
skom združení v  septembri 
2019. V júli budú v  prevádz-
ke triedy podľa záujmu rodi-
čov. V  mesiaci august bude 
prerušená prevádzka v  MŠ 
za účelom čistenia, uprato-
vania, dezinfekcie priestorov 
a  prípravy materskej školy 
na ďalší školský rok.  
 Soňa Chalásová, 

 riaditeľka MŠ

Prioritou bolo chrániť zdravie ľudí

si, získavať nové zručnosti 
a prekonať ťažkosti, posilnila 
všetkých aktérov.

Ale prvého júna sa opäť 
otvorili brány školy a na dob-
rovoľné vyučovanie nastúpi-

Keď sa po dvoch týždňoch 
predĺžilo prerušenie vyučo-
vania na neurčito, začalo sa 
online vyučovanie. Samo-
zrejme nielen vyučovanie, ale 
aj všetky porady pedagógov. 
Zdieľali sme spoločne nápa-
dy, skúsenosti, hľadali čo naj-
lepšie riešenia. A  práve toto 
„korona“ obdobie prinieslo aj 
mnoho pozitív. 

Do online vyučovania sa 
ako prvá pustila pani učiteľ-
ka Lucia Koňaková, ktorá ho 
otestovala. Ako sa vraví, vy-
chytala muchy a potom spo-

Za iných okolností by bol tento článok plný informácií 
o  našich aktivitách, úspechoch v  súťažiach, radostiach 
i starostiach školského života. A zrazu, nič. Teda nič ako 
nič.

ločne s ostatnými kolegynka-
mi nabehli na tento systém. 
Takže môžem konštatovať, 
že mám vynikajúce kolegyne, 
ktoré neváhali a pustili sa do 
neznámeho, aj keď nie všetky 
mali dostatočné zručnosti. 
Zvládli to výborne. 

Samozrejme, nemôžem vy-
nechať vynikajúcich rodičov, 
ktorí zabezpečili vo svojich 
domovoch technické pod-
mienky na vyučovanie a stali 
sa asistentmi učiteľov.

Tretie pozitívum sú naši 
najlepší žiaci, ktorí s  pod-

porou svojich učiteliek a  ro-
dičov zvládli vyučovanie vo 
virtuálnom priestore na jed-
notku. Tiež si uvedomili, že 
škola nie je len miestom, kde 
získavajú mnoho vedomostí.  
Je to priestor, 
kde sa cez jed-
nu prestávku 
pohádajú s  ka-
marátom a  po-
čas druhej sa 
pomeria, učia sa 
riešiť svoje malé 
konfl ikty, pre-
konávať prekáž-
ky i zdieľať svoje  
pocity. Ten pocit 
spolupatričnosti 
a  snaha pomôcť 

„Korona obdobie“ prinieslo do života detí aj pozitíva

Najviac hodín sme strávi-
li na technických zásahoch 
v  karanténnych strediskách. 
Celkovo sme v  mesiacoch 
marec, apríl, máj a  jún od-
pracovali 7 dní (každý deň 
dvaja členovia) v  strediskách 
na Štrbskom Plese, v Tatran-
skej Lomnici a v Tatranských 
Matliaroch. Pomoc spočívala 
najmä v  zabezpečení stravy 
a inej pomoci v karanténnom 
stredisku. Celá pomoc bola 
koordinovaná operačným 
strediskom v  Prešove. Tak, 
ako každý rok, je jarné ob-
dobie spájané aj so suchým 
počasím a  tak vzniká aj viac 
požiarov v  prírodnom pro-
stredí, spôsobených zväčša 
ľudskou aktivitou. Prvý ha-
sičský výjazd v  tomto roku 
sme zaznamenali 17. 3. v ka-
tastri obce Tatranská Štrba. 
Horelo pri trati ozubnicovej 
železnice a  požiar sa rých-
lo šíril kvôli silnému vetru. 
Na miesto ako prvá vyrazila 
4 členná posádka T815 

Dobrovoľní hasiči aj v karanténnych strediskách
Ako sme vás informovali v  poslednom čísle Batizov-

ských novín, koronavírus veľkou mierou obmedzil aj na-
še aktivity takmer na nulu. V stopercentnej pohotovosti 
ostali iba zasahujúci členovia Dobrovoľného hasičského 
zboru. Preto tentokrát budeme informovať zväčša iba 
o zásahoch.

a  neskôr boli povolaní ďalší 
9 členovia s ďalšou technikou 
na vozidle Avia. Nakoniec sa 
tento požiar podarilo lokali-
zovať vo večerných hodinách, 
aj vďaka nasadeniu veľkého 
počtu hasičov a  techniky. 
Ďalší požiar vznikol v oblas-
ti Hrebienka vo Vysokých 
Tatrách 3. 4. 2020. Na miesto 
sa dostavila 5-členná posád-
ka s  technikou T815. Terén, 
v  ktorom horelo, bol vďa-
ka vyššej nadmorskej výške 
mokrý a čiastočne aj pokrytý 
snehom, čo spôsobilo pomalé 
šírenie a  včasnú lokalizáciu 
požiaru. 20. 4. sme zasahova-
li v Batizovciach pri rómskej 
osade a 22. 4. zase pri rómskej 
osade ale v obci Mengusovce, 
kde sa požiar z lúky dostal až 
do lesného porastu. Posled-
ný zásah kvôli vypaľovaniu 
suchých porastov evidujeme 
29. 4. pri rómskej osade v Ba-
tizovciach. 

V rámci modernizácie zá-
sahovej techniky nám pri-

budla termokamera na dete-
kovanie skrytých ohnísk, dva 
nové dýchacie prístroje (na 
ktoré sa momentálne školí-
me) a do konca leta pribud-
nú ešte ďalšie dva ťažké zása-
hové odevy. Dvaja členovia 
absolvovali kurz na obsluhu 
motorových píl a  najbližšie 
plánujeme cvičenie s techni-
kou DHZo pre zasahujúcich 
členov. 

Pri postupnom uvoľňova-
ní opatrení sme mohli zor-
ganizovať brigádu na zber 
železného šrotu. V priebehu 
dvoch dní 19. - 20. mája sme 
vyzbierali rekordných 10 180 

kg šrotu. Žiaľ, každý rok vý-
kupná cena tejto komodi-
ty klesá, z  tohto dôvodu aj 
napriek veľkému množstvu 
šrotu nedokážeme vytvo-
riť zisk. Po zaplatení zvozu 
a  PHM potrebných pri zbe-
re, je to už „len“ službou pre 
našich občanov. 22. a 23. má-
ja sme ešte pomohli nášmu 
poľnohospodárskemu druž-
stvu pri upratovaní náleto-
vých drevín. 

Dúfajme, že trend pri ko-
ronavíruse ostane aj naďalej 
pozitívny a  my sa budeme 
môcť vrátiť do starých koľají. 
 Marián Chromek

lo  takmer 36 % žiakov na-
šej školy. Nebudem klamať, 
čakala som, že žiakov bude 
viac. Žiaci zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, ktorí 
počas obdobia prerušenia vy-
učovania neboli v  priamom 
kontakte s  učiteľmi, mohli 
získať spätnú väzbu,  a tiež by 
sa zmiernili dôsledky sociál-
nej izolácie. 

Aj keď jún patril športu, 
olympiádam, výletom a  ex-
kurziám, nebudeme za ni-
mi smútiť. Veď po prázdni-
nách je tu nový školský rok 
2020/2021, na ktorý sa už 
všetci veľmi, veľmi tešíme.

 Mgr. Zuzana Kľocová, 
 riaditeľka ZŠ

Chránime
najohrozenejších

Obzvlášť srdečné poďa-
kovanie patrí Márii Han-
dzušovej, Marte Bekešo-
vej, Zuzane Sedlákovej, 
Martine Knutovej, Jarke 
Račekovej, Kateřine Pauli-
niovej, Dávidovi  Šoltésovi, 
Viere Pitoňákovej, Daniele 
Kochanovej, Lucii Slamin-
kovej, Monike Žugecovej, 
fi rme ARJO HUMANIC 
SK s.r.o., ale aj tým, ktorí 
nechceli byť menovaní,  že 
reagovali na výzvu obce, 
a  bez nároku na odmenu 
ochotne ušili rúška pre ob-
čanov našej obce.  
 Mgr. Miroslava Šalátová

Dokončenie z predchá-
dzajúcej strany.

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y
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Vybrali sme si povolanie, 
ktoré patrí k tým, že ho člo-
vek nemôže vykonávať, po-
kiaľ to berie ako normálne 
zamestnanie.  Naším mot-
tom je: „Byť pre Vás oporou 
je naším poslaním“. Tak 
sme tu ostali.

Na začiatku nás bolo 32, 
ku koncu karantény 39, od 
našej pani riaditeľky Katky, 
zdravotných sestier,  opatro-
vateľa a opatrovateľky, eko-
nómky, kuchárky, údržbárov, 
práčky až po upratovačky 
Majku a  Irenku. Prežili sme 
tu  spolu 18 dní.  Boli  dni, 

Náš život v karanténe (postrehy a úvahy)
Nikto z nás, čo sme sa dobrovoľne rozhodli, že  sa osta-

neme starať  o našich klientov v CSS Domov pod Tatra-
mi, ak náhodou nastane situácia, že budeme v karanténe, 
netušil, aké to je..... Museli sme to zažiť, aby sme vedeli 
opísať naše pocity. Žiadne rozhodnutie sa nerodí ľahko, 
každý z nás niekoho,  na kom mu záleží, doma zanechal, 
či  to boli  deti, manžel, rodičia, jednoducho naši blízki. 

kedy sme všetci robili všet-
ko, oči klientov sa upierali 
na nás, boli sme pre nich viac 
ako rodina. Nemohli sme 
ukázať, že aj my máme strach 
z nepoznaného. Túto situáciu 
nikto z nás nezažil.  Keď sme 
na niektoré otázky nevedeli 
odpovedať a  pýtali sme sa, 
odpoveďou bolo, že podob-
ná situácia, ako je vyhlásenie 
mobilizácie bolo naposledy 
pred 2. sv. vojnou...   

Zvládli sme to, pocítili 
sme aj lásku a  úctu niekto-
rých našich kolegov a  ľudí 
z  vonku, ktorí nás obdaro-

vali koláčmi, rezňami a iný-
mi pochutinami. Firmy zase 
sponzorskými darmi – to 
bol ich obdiv k nám.

Keď sme spolu každý ve-
čer rozprávali a  hodnotili 
predošlý deň, v očiach mno-
hých sa leskli slzy. Počas dňa 
a našej pracovnej služby  ne-
bol čas na emócie, uvoľnenie 
nastalo až zoblečením ove-
ralu a pokynov na ďalší deň. 

18 dní, veľa či málo? Nau-
čilo nás to pokore,  posilnilo, 
sme o čosi skúsenejší a lep-
ší vo vzájomných vzťahoch, 
posilnení empatiou, altruiz-
mom a  vierou, že ak človek 
chce a  v  to verí, príde deň, 
že  aj to, čoho sa bál skončí. 
Naša karanténa skončila 
šťastne, pozitívne testova-
ní klienti sa uzdravili a my 
ostatní sme šťastní, že sme 

v ťažkej skúške obstáli.
Zaželajme si veľa zdravia, 

pokoru a trpezlivosť, lebo 
cieľom a obsahom našej 
práce je človek, jeho jedi-
nečnosť, jeho nepriaznivá 
situácia, v ktorej potrebuje 
podať pomocnú ruku. My 
sme tu pre neho, pripravení 
pomáhať.

Prečo sa to všetko stalo 
sa možno  dozvieme neskôr 
alebo vôbec,  ale už teraz 
vieme, že to bola skúška 
a nás veľmi teší, že sme v nej 
obstáli. Necítime sa žiadni 
hrdinovia, bola to naša prá-
ca, alebo poslanie?  

Všetko, čo dávaš, sa 
k Tebe jedného 

dňa vráti“
Mgr. Anna Nemcová,

vedúca úseku 
odborných činností 

Alebo spotrebiteľovi me-
dzi dverami podstrčia na 
podpis novú zmluvu s  tým, 
že ide len o neškodné potvr-
denie o ich návšteve. Zmluva 
sa tiež môže vykľuť z  doku-
mentu, ktorý bol prezen-
tovaný ako nezáväzná po-
nuka. Určite preto netreba 
podomovému predajcovi nič 
podpisovať.

Zákon umožňuje spotre-
biteľom odstúpiť od zmlu-
vy o  dodávke energie bez 
udania dôvodu a  bez sank-
cie v  lehote 14 dní, ak bola 
zmluva uzavretá podomo-
vým predajcom, telefonicky 
alebo elektronicky. Dodá-
vateľ je povinný o možnosti 
odstúpenia od zmluvy spot-
rebiteľa vopred informovať 

Pozor na nekalé praktiky podomových predajcov
Podomoví predajcovia často používajú nekalé prak-

tiky až klamstvá. Predstavia sa ako zástupcovia ÚRSO, 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo súčasného 
dodávateľa elektriny či plynu. Pod zámienkou kontroly 
vylákajú od spotrebiteľa aktuálnu zmluvu a posledné roč-
né vyúčtovanie. Z týchto dokumentov odčítajú údaje po-
trebné na uzatvorenie novej zmluvy s dodávateľom, kto-
rého v skutočnosti zastupujú, ako sú identifi kačné údaje 
spotrebiteľa, číslo odberného miesta či informácie  o sú-
časnom dodávateľovi, ktorému zašlú, v mene spotrebite-
ľa, výpoveď zmluvy.

a k zmluve priložiť aj formu-
lár na odstúpenie od zmlu-
vy. V  prípade, ak dodávateľ 
spotrebiteľa o tejto možnosti 
neinformuje, lehota na od-
stúpenie sa predlžuje, kým 
si túto povinnosť dodávateľ 
nesplní, najdlhšie však o  12 
mesiacov a  14 dní od uzav-
retia zmluvy. Ak náhodou 
spotrebiteľ formulár na od-
stúpenie od zmluvy stratí 
alebo zničí, môže od zmluvy 
odstúpiť aj na základe vlast-
ného textu, ktorý dodávate-
ľovi pošle.

Ak pri uzavretí zmluvy 
predajca použije agresívne 
či nekalé obchodné prakti-
ky, takáto zmluva podpísaná 
pod nátlakom, z právneho 
hľadiska nebude platná. To 

isté platí aj keď podpíšete 
zmluvu v domnienke, že 
podpisujete nezáväzný do-
kument. Dokázať použitie 
nátlaku či klamstva však mô-
že byť problematické.

V odstúpení od zmluvy 
dodávateľa na použitie agre-
sívnych praktík pri uzavretí 
zmluvy, vrátane pochyb-
ností ohľadom platnosti sa-
motnej zmluvy, upozornite. 
Na  dodávateľa sa obracajte 
vždy písomne, minimálne 
mailom. Telefonátmi zväčša 
nič nevyriešite, len stratíte 

čas. Zároveň je vhodné upo-
zorniť Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví či Sloven-
skú obchodnú inšpekciu.

Okrem obrany prostred-
níctvom uvedených orgánov 
máte možnosť podať na po-
domového predajcu trestné 
oznámenie. Nemusíte uviesť 
konkrétny trestný čin, o kto-
rý by sa malo jednať, dôležité 
je vo svojom oznámení uviesť 
všetky skutočnosti, ako sú 
agresívne praktiky, vydáva-
nie sa za niekoho iného napr. 
zástupcu úradu, zástupcu sú-
časného dodávateľa, uvede-
nie do omylu, či nátlak, kto-
rým na vás pôsobil.

 Ing. Michal Fáber,
 predseda združenia, 

 mediátor, osoba poverená 
 na ARS
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KOMINÁRSTVO
v čistenie a kontrola komínov
v fasádne nerezové komíny
v stavba a oprava murovaných komínov
v frézovanie komínov
v vložkovanie komínov
v frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský

elektrické motocykle

jednoduché ovládanie, ekologická a tichá prevádzka

veľmi nízke prevádzkové náklady

najlepší spôsob dochádzania

tričká 

Zdravotnícka 4A, Poprad, 0948 768 911

www.e-motocykle.sk

Tatranskí chlapi to sú,
čo s coronou bojujú,
s láskavým srdcom na dlani,
povstali hneď do zbraní.
Hrdinovia dnešných dní, zhýnajú sa k blížnemu, 
by mu najesť, napiť dali, poumývali, poobliekali 
a pritom mu zaspievali, aj sa usmiali, 
aj keď len v overaly...
ale na dni konca tebe sláva Bože, patrí najväčšia,
lebo ty si tvorca všetkého, aj človeka... 
Všetci, ženy, muži, kolegovia naši drahí,
ktorí u nás v zariadení s pokorou proti corone bojujú, 
sú hrdinovia naši a myslíme na nich neustále v duši..
daj im Bože zdravia, sily,
aby nám dlho žili a tvoju slávu velebili...
 Janko Madeja

Sme tu všetci duchom s Vami.
Idete tej pliage vzdorom.
Pre nás všetkých ste naj vzorom. 
Bojujete dňom, hodinou, činy robia z vás hrdinov. 
Dúfam, ostatní srdce majú, v štafete vás vystriedajú. 
Oblečú si overale a nie len tí istí stále. 
Snáď čoskoro dôjde k zmene, oddýchnete v karanténe. 
Chýbate tu všetkým nám, najmä svojim rodinám. 
Už len jedna pravda stará, po temnote vyjde žiara.

Pod Tatrami nové zmeny, už je koniec karantény. 
Išli dievky pomôcť v snahe, aj keď spali na podlahe. 

Zahalené  štítom, maskou, bojovali srdcom s láskou. 
Držali tu pliagu skrátka, či to bola Zuzka, Katka. 

Na výsledok  veľký vplyv, mal pracovný kolektív. 
Neostaňme šťastím sýti, ale buďme ostražití, 
i keď vaše konanie zvládlo bitku, vojnu nie.
Ján Benko, manžel opatrovateľky Zuzky

Dievky z Domova pod Tatrami Napísal jeden z nás...

Kolektív zamestnancov počas karantény... ... a konečne po v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.

Pokračovanie z 3. strany
Celkovo bolo pridelených 

8 bytov mladým rodinám, 
10 bytov ostatným rodinám, 
13 bytov prevažne mladým 
párom, ktorí si chcú založiť 
rodinu a 17 bytov jednotliv-
com – pričom z počtu bytov 
je 8 jednoizbových bytov –
garsónky. Myslíme si, že ko-
misia postupovala v  zmysle 
platných predpisov mesta, 
žiadateľov je veľa a k dnešné-
mu dňu evidujeme 138 žia-
dostí.

Výstavba bytových domov 
sa realizovala v  zmysle Zá-
kona č. 443/2010 Z.z. o dotá-
ciách na rozvoj bývania. Pri 
výbere žiadateľov mesto Vy-
soké Tatry postupovalo v sú-

lade so Všeobecne záväzným 
nariadením Mesta Vysoké 
Tatry č. 3/2016 o  podmien-
kach prideľovania nájom-
ných bytov vo vlastníctve 
Mesta Vysoké Tatry a  plat-
ných Zásad pre prideľovanie 
nájomných bytov vo vlast-
níctve mesta Vysoké Tatry. 
Výšku príjmov určuje vyššie 
uvedený zákon. Žiadatelia 
v dotazníku podpísali čestné 
prehlásenie, že údaje, ktoré 
nám poskytli, sú pravdivé 
a  mesto nemá dôvod vyko-
nať kontrolu.

 Mgr. Daniela Birková, 
 Kancelária prednostu, 
 Koordinácia 
 administratívnych činností 
 a komunikácie

Koľko koláčov?

Krajská súťaž stredoškol-
ských časopisov sa odkladá. 
Organizačný tím Prešov-
ského samosprávneho kraja 
v  spolupráci s Regionálnou 
organizáciou Slovenského 
syndikátu novinárov (RO 
SSN) v  Prešove a  Krajskou 
knižnicou  P. O. Hviezdosla-
va v Prešove rozhodol, že pre 
pandémiu koronavírusu ju 
presunú na budúci rok. 

Pôvodne sa redakčné tímy 
zo stredných škôl z  celého 
Prešovského kraja mohli so 
svojimi tvorivými počin-
mi prihlasovať do 30. júna. 
Malo ísť už o  8. ročník sú-
ťaže. Vyhlasovatelia v týchto 
dňoch mali školám zasielať 
propozície a  informácie 
o  uzávierke súťaže. Zmenila 
to pandémia. 

„Mimoriadne udalosti  po-
sledných mesiacov nám všet-
kým zmenili  režim v  našich 
životoch, v  rodinách, práci 
i  na školách. Vydávanie stre-
doškolských časopisov bolo 

obmedzené a  ustúpilo vážnej 
situácii, ktorej sme všetci čelili. 
Berieme do úvahy všetky okol-
nosti, preto sme prijali roz-
hodnutie, že súťaž tento rok 
nevyhlásime a počkáme si na 
nasledujúci rok 2021,“ uviedla 
za organizátorov hovorkyňa 
Prešovského samosprávneho 
kraja Daša Jeleňová. Ako do-
dala, porotcovia, zástupcovia 
novinárskej obce, budú v bu-
dúcom roku hodnotiť časopi-
sy aktuálneho i  nasledujúce-
ho školského roku. 

„Do súťaže sa nám v posled-
ných rokoch zapájali minimál-
ne dve desiatky stredných škôl 
v kraji. Veríme, že ich krátka 
prestávka neodradí, ba práve 
naopak – namotivuje pokra-
čovať v redakčnej práci. Už te-
raz sa tešíme na nové vydania 
študentských periodík, ktoré 
aj v čase online informácií sú  
stále veľmi užitočným nástro-
jom komunikácie a vlastnej 
prezentácie škôl,“ dodala D. 
Jeleňová.   (red)

Súťaž o najlepší stredoškolský časopis 
presunuli na ďalší rok

Mobilná odberová jednotka Všeobecnej nemocnice s  po-
liklinikou v Levoči od 22. júna pokračuje v mobilnom odbere 
krvi. Odbery sa konajú v odberovom centre na ulici Daniela 
Fischera č. 7 v Kežmarku, v priestoroch pohotovostnej ambu-
lantnej služby pravidelne, každý pondelok. Na registráciu je 
potrebné prísť od 8. do 9. hodiny.Všetky typy krvi sú vzácne 
a potreba istých typov krvných skupín sa pravidelne strieda 
a obmieňa, takže žiadne darovanie nie je nikdy zbytočné. 

Odber krvi obnovený
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Víkendov nám zostáva po-
menej a každá disciplína by 
chcela mať čo najviac súťaží, 
kvôli tomu, aby mohli byť 
vyhlásení majstri v jednotli-
vých disciplínach. Vytvore-
nie kalendára preto nebolo 
jednoduché, hlavne pri kolí-
ziách súťaží rally s pretekmi 
do vrchu. 

Limitujúcimi faktormi 
boli aj podujatia v zahrani-
čí, ktorých termíny nie je 
možné posunúť. Okrem to-
ho sa termínovo snažili pri-
spôsobiť slovenské podujatia 
poľským súťažiam, pretože 
s Poliakmi budeme mať dve 

Legendárna Rallye Tatry 2020 sa uskutoční v septembri
Minulý piatok sa konalo rokovanie Výkonného výboru 

Slovenskej asociácie motoristického športu (SAMŠ), kto-
rý sa zaoberal najmä reštartom motošportu po uvoľňova-
ní opatrení v súvislosti s COVID-19. Doposiaľ bolo zru-
šených, resp. odložených množstvo podujatí vo všetkých 
disciplínach. Výbor sa snažil nájsť a zosúladiť vhodné 
termíny pre jednotlivé podujatia, ktoré by sa mohli zor-
ganizovať ešte v tomto roku. 

spoločné súťaže. Predpokla-
dáme, že na Rallye Tatry 
(18. - 20. septembra 2020) 
príde veľký počet poľských 
posádok, ktoré by u nás 
mohli dosiahnuť dobré vý-
sledky aj v celoročnom hod-
notení majstrovstiev. Rallye 
Tatry sú zaradené do súťaže 
Zóny Strednej Európy, do 
seriálu majstrovstiev SR, do 
Slovenského rally pohára.

Na ľahkú váhu pri tvorbe 
kalendára nebrali ani fakt, že 
v okolí Košíc sa stále kom-
plikuje situácia s africkým 
morom ošípaných. Bol vy-
daný zákaz vstupu do lesov 

a v momentálnej situácii je 
možné použiť v podstate len 
jednu rýchlostnú skúšku z 
tých, ktoré sa za posledné tri 
roky objavili v harmonogra-
me košickej súťaže. 

Na základe vyššie uvede-
ných okolností došlo k zru-
šeniu Rally Eger z predbež-
ného kalendára MSR, ktorá 
bola naplánovaná ako ná-
hrada DeutchMann Rallye 
Trebišov v termíne tejto sú-
ťaže (prednosť dostali prete-
ky do vrchu na Babe, ktoré si 
dodatočne zažiadali o tento 
termín). Namiesto nej sa do 
kalendára doplnila iná ma-
ďarská súťaž a to Salgó Rally, 
ktorá sa uskutoční už 18.-
19.7.2020. Podujatie bude 
mať 120 km a celé sa odjazdí 
v priebehu jedného dňa. Do 
slovenského šampionátu sa 
bude započítavať ako klasic-
ká jednodňová súťaž. A takto 

sa na uvoľnený septembro-
vý termín, posunula Rallye 
Tatry, čím vznikla viac ako 
dvojtýždňová pauza medzi 
podujatiami v Poprade a Ko-
šiciach. Týmito zmenami sa 
docielil fakt, že každý mesiac 
bude len jedno podujatie ral-
ly, čím sa vyhovelo požiadav-
kám viacerých tímov.

Okrem týchto súťaží figu-
ruje v kalendári rally podu-
jatí aj voľná súťaž Rally Vra-
nov, ktorá by sa mala usku-
točniť 15. augusta, ako voľné 
podujatie bez zaradenia do 
nejakého seriálu SAMŠ.

18. - 19. 7. 2020   Salgó rally          
6. - 08. 8.2020 Rajd Rzeszow-
ski        
18. - 20. 9. 2020   Rally Tatry                  
16. - 18. 10. 2020   Rally Ko-
šice       Organizačný výbor,  

Rallye Tatry 2020

Aktualizovaný kalendár 
MSR rally 2020

Ilustračná snímka: M. Leško - N. Jankulíková.

Modernizácia železničnej 
trate v úseku medzi Popra-
dom a Lučivnou by sa mala 
začať už tento rok.

Ako informovali Železnice 
Slovenskej republiky (ŽSR) 
projekt rieši modernizáciu 
železničnej trate v úseku Po-
prad - Lučivná na rýchlosť 
do 160 kilometrov za hodinu. 
Celkové náklady na realizáciu 
projektu sú vo výške 97,3 mi-
lióna eur, z toho 77,6 milióna 
eur pochádza zo zdrojov EÚ. 
Dĺžka celého úseku Poprad - 
Lučivná v súčasnej pôvodnej 
trase je 12,868 km. V mo-
dernizovanej trase bude mať 
úsek celkovú dĺžku 12,700 
km, z toho približne 22 per-
cent trate bude vedených na 
novom telese. Pre občanov 
nášho regiónu je dôležité aj 
to, že sa zrušia priecestia, vy-
budujú sa dva nové podchody  
a obnoví  sedem žel. mostov. 

V miestach s obytnou zá-
stavbou, teda v Poprade, Svite 

a Lučivnej, budú pozdĺž tra-
te vybudované protihlukové 
steny. Modernizovaná bude 
tiež zabezpečovacia a ozna-
movacia technika, trakčné 
vedenie a ostatná súvisiaca 
infraštruktúra spolu s do-
tknutými inžinierskymi sie-
ťami.

„Podtatranská časť, ktorá sa 
začína modernizovať, je pr-
vou lastovičkou, ktorá priná-
ša toľko očakávané zmeny na 
železnici smerom na východ. 
Občania budú môcť cesto-
vať opäť o niečo pohodlnejšie  
a rýchlejšie,“ skonštatoval 
minister dopravy Andrej Do-
ležal.

„Okrem väčšieho komfortu 
a plynulosti prevádzky zvý-
šime aj bezpečnosť, pretože 
všetky železničné priecestia a 
priechody budú nahradené 
mimoúrovňovým križova-
ním pozemnej komunikácie 
so železničnou traťou,“ dodal 
Havrila.

Modernizácia železničnej trate 
Poprad -Lučivná

9. júna bolo v kanalizácii v budove objektu čističky odpa-
dových vôd v Poprade – Matejovciach  nájdené telíčko novo-
narodeného chlapčeka. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Poprade začal trestné stíhanie pre zločin 
vraždy novonarodeného dieťaťa matkou. Krátko po náleze 
chlapčeka vyšetrovateľ zadržal osobu podozrivú zo spácha-
nia tohto zločinu, ide o mladú ženu z Matejoviec.

Vražda novonarodeného dieťaťa

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

POPRAD
Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň)

PO - SO: 08:00-19:00 hod.
NE: 09:00-19:00 hod.

NÁRADIE
DOMÁCNOSŤ
ZÁHRADA
VYKUROVANIE

Nafukovací bazén 
CRYSTAL
rozmer 168x38 cm, vrátane 
sady na opravy, nevhodné 
pre deti do 2 rokov
64303196

Nafukovací bazén
samonosný kruhový bazén, 
trojvrstvové PVC, 
ø 305 cm, výška 76 cm, 
objem 3 638 l, 
bez fi ltrácie, stačí nafúknuť 
horný prstenec, napustiť 
vodu a stúpajúca voda 
postaví steny bazéna
4068050006

1190 €

65 €3638 l

Záhradný nábytok DANIELA
4-dielny, polyratanový, kovová konštrukcia, 
rohová sedačka s poduškami 183x240x33 
cm, drevoplastový stôl 140x80x68 cm,
2x taburet, vrátane podušiek
232182

CENOVÝ TRHÁK
599 €

690 €

PRE 8 OSÔB

Kotlík na guláš
smaltovaný, závesný, objem 20 l, priemer 46 cm
124006

Kotlina
plechová, 
priemer 39 cm, 
na 16-20 l kotlík, 
s dymovou rúrou, 
kolenom, hrúbka 
plechu 1 mm
124030

Kotlina komplet
plechová, smaltovaná, 
čierna, komplet 
obsahuje: 15 l kotlík 
s pokrievkou, 
podkotlinu, koleno a rúru
2000273

*jedná sa o samotnú kotlinu, 
pokrievka a kotlík sú ilustračné

49 €
145 €

CENOVÝ TRHÁK
1890 €

25 €
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Oddychová zóna - výsadba drevín Pripojenie požiarnej zbrojnice na vodovod.

Zateplenie požiarnej zbrojnice - predná časť. Montáž meračov rýchlosti.

Ani pandémia nezastavila život v Gerlachove

Tohtoročná letná sezóna 
prináša aj jednu novinku do 
našej obce, a  to otvorenie 
požičovne bicyklov a moun-
tainboardov pod názvom 
OKOLO. A skutočne, v blíz-
kom, či vzdialenejšom okolí 
našej obce je čo spoznávať, 
objavovať a  zažiť. Keby to-
mu nebolo tak, určite by do 
nášho regiónu neprichádza-
li každoročne davy turistov 
nielen zo Slovenska, ale aj z 
rôznych kútov sveta. V  sna-
he ponúknuť im, ale nielen 
im, ale každému, kto túži ak-
tívne spoznávať podtatran-
ský región a špeciálne okolie 

Požičaj si zážitok
Gerlachova niečo navyše, 
rozhodli sme sa otvoriť po-
žičovňu OKOLO. V nej sme 
spojili overenú a za posledné 
roky na Slovensku čoraz viac 
a viac obľúbenú voľnočasovú 
aktivitu v podobe bicyklova-
nia, s  absolútnou novinkou 
pre tých, ktorí radi skúšajú 
nové veci, alebo im chýba 
to, že uprostred leta nemô-
žu brázdiť zasnežené svahy 
- s mountainboardingom. 
Pre potreby tohto športu 
sme pripravili aj prostredie 
v  oblasti „Pieskovej bane“, 
ktoré prešlo menšími terén-
nymi úpravami. Samozrej-

me na svoje si tam prídu aj 
cyklisti. Vieme, že posledné 
mesiace boli pre niektorých 
aj fi nančne náročné, preto 
sme naše ceny nastavili tak, 
aby boli ozaj najdostupnej-
šie v  tatranskom regióne 
a  so zaujímavými zľavami 
pre skupiny a  rodiny. Preto, 
ak sami máte chuť vyskú-
šať, aké to je zdolať Sliezsky 
dom na elektrobicykli, či 
otestovať naše mountain-
boardy, prípadne ponúkate 
ubytovanie a  chcete hosťom 
ponúknuť niečo navyše, ve-
ríme, že vám naša iniciatíva 
padne vhod. Tešíme sa na 
nové zážitky. Viac informácii 
na  www.pozicovnaokolo.sk                                                                                                                               
 Ing. Martin Čajka

V  týchto dňoch dokon-
čujeme práce na budovaní 
obecného kompostovis-
ka. Podali sme žiadosť na 
schválenie prevádzkového 
poriadku, registráciu obec-
ného kompostoviska a všet-
ky legislatívne úkony, ktoré 
sú potrebné na spustenie 
kompostoviska. Následne, 
keď budeme mať všetko 
potrebné na spustenie pre-
vádzky schválené, budeme 
Vás informovať na našej we-
bovej stránke.  

Na obecnom kompos-
tovisku budeme používať 
technológiu aeróbneho 
kompostovania, ktorá rie-
ši šetrné nakladanie, resp. 
zhodnocovanie vybraných 
častí biologicky rozložiteľ-
ných komunálnych odpa-
dov (BRKO) – trávnej bio-
masy, lístia, drevnej hmoty, 
pozberových zvyškov z pes-
tovania ovocia a zeleniny 
zo záhrad, vytriedeného 
rastlinného biologického 
odpadu z domácností a  tr-
hovísk. Aj týmto spôsobom 
chceme znížiť náklady obce 
za vývoz odpadu, zabrániť 
tvorbe divokých skládok 
a prispieť k ochrane prírody.                                                                                               
Mgr. Ján Hroboň, starosta 
obce Gerlachov

Budovanie obecného kompostoviska

Obdobie, keď celý svet 
bojoval s  vírusom CO-
VID-19 ukázalo spolupat-
ričnosť našich občanov, 
ktorí v tejto zložitej situácii 
neváhali a vzájomnou pod-
porou a  pomocou pomá-
hali prekonať toto zložité 
obdobie. Ľudia si v obci na-
vzájom nezištne pomáhali 
a sami prichádzali s ponu-
kou pomoci.  Po zakúpení 
látok a  gumičiek sa ženy 
z obce dobrovoľne hlásili 
na šitie rúšok. Mnohokrát 
prispeli aj vlastnými  lát-

Ďakujeme kami, gumičkami a  nitka-
mi. Za všetkých vám patrí 
veľké a  srdečné ĎAKUJE-
ME.  Rúška boli bezplatne 
rozdávané do domácností. 
Vedeli sme, že sa chráni-
me navzájom.  Aj napriek 
zložitej situácii malo toto 
obdobie aj peknú stránku. 
Boli sme si navzájom bliž-
ší,  úprimnejší, ohľadupl-
nejší a nehľadali sme chyby 
a nedostatky. 

Ďakujeme vám, všetkým 
občanom Obce Gerlachov, 
za pokojné a  bezproblé-
mové zvládnutie pandémie 
v našej obci.   

Starosta a zamestnanci obecného úradu

Tak ako aj v predchádzajúcich číslach Gerlachovského in-
formátora aj dnes chcem upozorniť, že stále sa nájdu občania, 
ktorí svojou nezodpovednosťou tvoria skládky odpadu v obci 
a v jej okolí. Aj napriek tomu, že v apríli sa uskutočnilo jar-
né upratovanie, predsa sa opätovne našli občania našej obce, 
ktorí si tak „vážia“ našu krásnu prírodu, že si v  nej vytvá-
rajú smetisko. Počas jarného upratovania, o ktorom sme in-
formovali občanov, 
sa vyzbieralo 6 860 
kg odpadu. Veľkoob-
jemové kontajnery 
boli pristavené na 
troch miestach, kam 
mohli veľkoobjemo-
vý odpad naši obča-
nia vyviezť. 

Na záver jedna 
myšlienka: Kto si 
neváži prírodu, 
neváži si človeka. 
 Mgr. Ján Hroboň, 
 starosta obce

Ako si ľudia nevážia prírodu
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AREÁL PRI KOLIBE

LEJZI
SENZI 
ÍZI
DEJZI
JUNIORH

O
R

A
L 74 km / 2500 m
43 km / 1350 m
28 km /   835 m
17 km /   350 m

pre deti od 0 do 14 rokov
v nedeľu 9. 8.  od 10.00 hod.

AREÁL PRI KOLIBE
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350 m350 m
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AREÁL PRI KOLIBE

         SPOLU TO 
ZVLÁDNEME

M T B           MARATÓN  2020

ŠKODA
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Slovenské speciality
Obedové menu
Donáska jedál

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

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

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

Rezort vnútra schválil 
Prešovskému samosprávne-
mu kraju (PSK) na projekt 
„Smart PSK – Kvalitnejšia 
budúcnosť“ nenávratný fi -
nančný príspevok vo výške 
3,1 milióna eur. Cieľom prí-
spevku je zefektívniť verejnú 
správu. 

Vďaka príspevku tak bude 
môcť samospráva uplatniť 
na Úrade PSK tzv. SMART 
princípy, čo znamená zefek-
tívnenie verejnej správy. 
V  praxi pôjde o zrýchlenie 
a  zjednodušenie procesov, 
odbúranie byrokracie i zave-
denie inovácií. 

Projekt sa bude realizovať 
prostredníctvom štyroch 
aktivít. Tie pozostávajú z na-
stavenia procesov, zavedenia 
systémov a  politík, taktiež 
zavedenia systémov riadenia 
kvality, vzdelávania zamest-
nancov, ale aj vybudovania 
a  podpory implementačnej 
kapacity pre Iniciatívu Cat-
ching-up regions. 

Vďaka projektu sa na Úra-
de PSK zavedú nové prístupy 
a  informačno-technologic-
ké nástroje, taktiež sa urobí 
procesná optimalizácia. Na 
dvoch vybraných stredných 
školách sa implementuje 

spoločný systém hodnote-
nia kvality tzv. model CAF. 
Jeho úlohou je zvýšiť kvalitu 
a efektívnosť na jednotlivých 
školách, tiež umožniť rozví-
janie schopností a  zručností 
zamestnancov. 

Cestou otvoreného dia-
lógu, spolupráce a  výmeny 
skúseností s medzinárod-
nými partnermi je v budúc-
nosti priestor pre vytváranie 
pracovných miest v  kraji. 
Úrad refl ektuje a chce zmier-
niť odliv „múdrych hláv“ 
do iných rozvinutejších re-
giónov alebo do zahraničia. 
 Lea Heilová

15. júna sa v Tatranskom národnom parku 
skončila sezónna uzávera turistických chod-
níkov. V  praxi to znamená, že návštevníci 
môžu využívať kompletne všetky značkova-
né chodníky, vrátane prechodov cez vysoko-
horské sedlá a trás, ktoré vedú na turisticky 
sprístupnené štíty.  Na území Vysokých 
a Belianskych Tatier majú turisti k dispozícii 
okolo 350 kilometrov značených turistických 

trás, ďalších cez 330 kilometrov sa nachádza 
v  Západných Tatrách. Okrem toho Štátne 
lesy TANAP-u na území Tatranského a časti 
Pieninského národného parku zabezpečujú 
aj značenie turistických chodníkov v oblasti 
Spišskej Magury a Pienin. Celkovo je v  ich 
správe viac ako 800 kilometrov značených 
turistických trás. V  rámci nich návštevní-
kom ponúkajú aj osem náučných chodníkov.

Skončila sezónna uzávera PSK bude SMART – efektívnejší a inovatívnejší
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Ako som spomínal v  de-
cembrovom čísle občasníka, 
pripravili sme žiadosť na ne-
návratný fi nančný príspevok 
s  názvom „Rekonštrukcia 
miestnej komunikácie - Štô-
la“ vo výške   50 000 € . Podali 
sme ju v januári spolu s pred-
písanými  prílohami občian-
skemu združeniu Pro Tatry 
o. z. Stará Lesná. Uvedenú 
žiadosť z  Programu rozvoja 
vidieka SR bolo možné podať 
len cez miestne akčné skupi-
ny, v našom prípade Pro Tat-
ry o. z. Začiatkom marca sme 
ešte doplnili ďalšie nové prí-
lohy k  žiadosti a  dúfali sme, 
že v apríli začneme s realizá-
ciou rekonštrukcie miestnej 
komunikácie, tak ako to bolo 
plánované v projekte. Pandé-
mia však všetko zastavila.

Vo februári sa zabezpeči-
la a  uskutočnila ešte oprava 
omietok a stropu v zasadacej 
miestnosti obecného úradu 
na poschodí, ktoré boli v dô-
sledku zatekania zo starej 

Náš každodenný život sa vracia do „starých koľají“
Vážené občianky a občania,
máme za sebou skoro polovicu roka 2020. Jeho začiatok 

bol veľmi hektický a ako sa neskoršie ukázalo, nielen iba za-
čiatok. 

strechy vo veľmi zlom stave. 
Zasadacia miestnosť dostala 
nový vzhľad a aj nový náby-
tok na umiestnenie trofejí 
nášho dobrovoľného hasič-
ského zboru. Vzniklo  tak 
dôstojné miesto na konanie 
zastupiteľstiev a  tiež prípad-
ných kultúrnych podujatí.

Vyhlásenie mimoriadnej 
situácie vládou SR, v súvis-
losti s rizikom šírenia nového 
koronavírusu na celom úze-
mí krajiny, s  platnosťou od 
12. 3. 2020 od 6. h nás zastih-
lo nečakane. Bola to celkom 
nová situácia aj nová skúse-
nosť, ktorá ovplyvnila na dlhé 
mesiace život nás všetkých. 
Pre fungovanie obecného 
úradu bolo potrebné prijať 
nové mimoriadne opatrenia, 
mimoriadne postupy, aj zme-
nu rozpočtu. Boli obmedze-
né stránkové dni aj hodiny 
a  zabezpečené dezinfekčné 
a ochranné prostriedky, ktoré 
navýšili náklady obce o 894 €.

V  zložitej situácii sa ocit-

li najmä naši dôchodcovia. 
Pre zmiernenie ich polože-
nia bola zverejnená pros-
ba o  príspevok, na základe 
ktorej prispelo 14 občanov 
čiastkou 1 610 €. Za tieto fi -
nančné prostriedky boli po-
skytnuté našim dôchodcom 
v mesiaci marci rúška, v apríli  
šunka a veľkonočný bochník 
a v máji ovocno - zeleninový 
balíček. Sme radi, že aspoň 
takouto formou sme uľahčili 
našim dôchodcom život po-
čas pandémie COVID-19.

Život počas   mimoriadnej 
situácie a neskôr aj počas nú-
dzového stavu nás naučil, čo 
je v živote dôležité a bez čoho 
sa dá žiť. Som rád, že v našej 
obci sa nevyskytol ani jeden 
občan pozitívne testovaný na 
COVID-19 a že naši občania 
pochopili situáciu a  zostali 
zodpovední pri dodržiavaní 
opatrení. Za to im vyslovu-
jem poďakovanie, so želaním 
nepoľaviť a  vydržať, pretože 
ešte nie je tento vírus pora-
zený.

Koncom mája, keď to už 
opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva dovolili, sme 
zakúpili letničky a  trval-
ky na skrášlenie verejných 
priestranstiev. Kvetináče 
s  muškátmi boli umiestne-
né na zábradlie na moste, na 
prístrešku na separovaný od-
pad, na parapety obecného 
úradu a  na drevený plot pri 
obecnom úrade. Trvalky boli 
zasadené pri rybníčku a  tiež 
boli vysadené do truhlíkov 
pred obecný úrad,  pri pošte 
a pri cintoríne.

Napriek zložitej fi nančnej 
situácii našej obce, pretože 
výpadok podielových daní 
pre nás bude v  tomto roku 
znamenať v rozpočte menej 
o  10 127 €, naďalej budeme 

Obnovená zasadačka na 1. poschodí obecného úradu.

Vďaka niektorým našim spoluobčanom sme počas prísnych karanténnych opatrení 
mohli prispieť a uľahčiť tak zložitú situáciu seniorom. Poskytli sme im ochranné rúška, 
počas Veľkonočných sviatkov šunku a veľkonočný bochník a nakoniec i ovocno-zeleni-
nový balíček.

V  záujme kvalitného, 
účelného a  efektívneho 
plnenia prenesených úloh 
štátnej správy vo veciach 
územného plánovania 
a  stavebného poriadku sa 
naša obec spolu s obca-
mi Batizovce,  Gerlachov, 

Informácia pre občanov
Mengusovce dohodli na 
zriadení spoločného obec-
ného úradu s účinnosťou od 
1. 6. 2020. Sídlom spoločné-
ho obecného úradu je Obec 
Batizovce a korešpondenčná 
adresa Štúrova 29/2, 059 35 
Batizovce. Agendu vykoná-

va Ing. Miriam Zavacká, 
kontakt 0948 125  988. 
Postup pri podávaní žia-
dostí ohľadom stavebnej 
agendy ostáva nezmene-
ný t. j. predkladá sa na 
Obecný úrad v  Štôle, kde 
sa eviduje a  ďalej postúpi  
na spoločný obecný úrad 
k vybaveniu.

poskytovať príspevok na stra-
vu pre dôchodcov vrátane 
invalidných dôchodcov vo 
výške 0,40 € na jedno zakú-
pené jedlo.

V  rámci rozpočtu je reali-
zované zamestnancami obec-
ného úradu kosenie a údržba 
verejných priestranstiev, bolo 
dokončené oplotenie detské-
ho ihriska a osadenie nového 
odpadkového koša pri byto-
vom dome Kriváň. Ochotný-
mi dobrovoľníkmi DHZ bolo 
natreté novým ochranným 
náterom kovové oplotenie na 
starom cintoríne. Zabezpečil 
sa zber nadrozmerného do-
mového odpadu pristavením 
troch veľkoobjemových kon-
tajnerov, tento rok aj na Úlo-
žisku a ako tradične pri cinto-
ríne a pri obecnom úrade.

Neustále pokračuje neko-
nečný príbeh - upratovanie 
pod prístreškami separova-
ného odpadu a  v  nádobách 
separovaného odpadu. Keď 
bude pokračovať nezáujem 
o  zodpovedné triedenie od-
padu, budeme prinútení zru-
šiť kontajnery na separovaný 
odpad tak, ako to urobili 
v  Mengusovciach. Z  môjho 
pohľadu sú však farebné kon-
tajnery na triedený odpad 
dobrý nápad, ale ak bude tlak 
od vývoznej fi rmy a  organi-
zácie zodpovednosti výrob-
cov veľký, pre vysoké náklady 
na dotrieďovanie, budeme sa 
musieť aj v našej obci prispô-
sobiť novým podmienkam 
triedenia iba do vriec. Všetko 
je v  našich rukách a  veľa aj 
v našich odpadových nádo-
bách.

Želám vám preto veľa zdra-
via a odhodlanosti vytrvať pri 
zodpovednom riešení každo-
denných problémov.  
 Martin Hajko, starosta obce

ZÁHRADNÉ CENTURM 
 d

HLAVNÁ 6, SVIT
STROMY A KRY, TRVALKY, TRÁVY, LETNIČKY, VODNÉ RASTLINY, SUBSTRÁTY
MULČOVACIE KÔRY, TRÁVNE OSIVÁ, HERBICÍDY A OCHRANNÉ PRÍPRAVKY 
KVETINÁČE, NÁRADIE, ZÁVLAHOVÁ A JAZIERKOVÁ TECHNIKA, BONSAJE
BAMBUSOVÉ ROHOŽE, KAMENE, ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, FÓLIE
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Pozývame všetkých priateľov, známych, rodinu 
a občanov obce, ktorí majú radi futbal 

a ktorí poznali týchto našich „zlatých chlapcov“ 
z najslávnejšej éry vernárskeho futbalu, aby prišli 

povzbudiť, súčasne sa zabaviť a prežiť krásne dopoludnie. 

SPORTˇ

Spoločensko - ekonomický 
občasník

Vydavateľ: 
Podtatranský kuriér, s. r. o., 

Kysucká 3416/27,      
05801 Poprad

IČO: 462 859 03,
e-mail: novykurier@gmail.com, 
redakcia@podtatransky-kurier.sk, 

web: 
http://www.podtatransky-kurier.sk.

Tlač: Petit Press, a. s., 
Kopčianska 22, Bratislava

MK SR: EV 4442/11
ISSN: 1338-5402

Redakcia: 0905 348 487
Inzercia: Janka Hriňáková

marketing@podtatransky-kurier.sk 
Zodpovedná redaktorka: 
PhDr. Ľudmila Rešovská

SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

Tel.: 0949 556 760

Extraligový rekordér nám 
predstavil priebeh letnej 
prípravy svojich zverencov. 
„Z dôvodu neštandardnej 
situácie sme v prvom rade 
dali chlapcom pokyny, ako 
sa majú pripravovať doma a 
pravidlá dodržiavajú aj pri 
spoločných tréningoch. Hrá-
či sa snažia všetko plniť, no 

Kadeti sú špecifi cký vekový ročník
Zaujímavú trénerskú dvojicu vytvorilo vedenie klubu 

HK Poprad v kategórií kadetov. K popradskej legende 
Arnemu Krotákovi pribudol skúsený mládežnícky tréner 
Miloš Šeliga, ktorý po návrate pod Tatry vystriedal Petra 
Hrehorčáka.

občas musíme zvýšiť hlas,“ 
začal debatu o netradičnej 
situácii, ktorá ovplyvňuje 
všetky vekové kategórie stá-
le ešte len začínajúci tréner. 
Oprieť sa však môže o ob-
rovské skúsenosti z hráčskej 
kariéry. Kadeti sú špecifi cký 
vekový ročník. Stále ide o de-
ti, no vek im nedovoľuje čas-

té poľavenie pri tréningovej 
morálke. V takom duchu sa 
nieslo aj zisťovanie ich kon-
dície po pomerne dlhej pre-
stávke po skončení sezóny. 
„Išlo o individuálne mož-
nosti každého chlapca, či 
mal podmienky na správnu 
prípravu aj doma. Niektorí 
trénovali viac, iní menej. A 
niektorí asi vôbec… So spo-
ločnou prípravou sme zača-
li už 11. mája, takže máme 
dostatok času na prípravu 
na novú sezónu.”

Podmienky kvôli pan-
démii nedovoľujú klasický 
priebeh tréningov. Ich za-
čiatky museli všetky kategó-
rie stráviť v exteriéri, no ma-
lo to aj pozitívny efekt. „Prvý 
týždeň bol taký adaptačný. 
Potom sme sa venovali posil-
ňovaniu tela, najbližšie dni 
sa zameriame na veci, kto-
ré sú pre hokejistu dôležité 
– nohy, výbušnosť, dynami-
ka, stred tela a podobne. Ide 

o klasickú letnú prípravu, 
ale tento rok sa musíme kvô-
li absencii telocviční, či po-
silňovne venovať hlavne at-
letickým cvikom,” pove-
dal Kroták. Ani kadeti ešte 
presne nevedia, kedy budú 
môcť konečne začať s trénin-
gom na ľade. Väčšina miest 
ho totiž na svojich zimných 
štadiónoch zrealizuje o čosi 
neskôr, počítať nemôžu ani 
so štandardným termínom 
začiatku súťažného roční-
ka. To všetko ovplyvňuje aj 
časový harmonogram prí-
pravy. „Najprv si odkrútime 
osemtýždňový tréningový 
blok. Potom chlapcov pus-
tíme na dovolenky, aby sme 
mohli naskočiť do druhej fá-
zy. Predpokladáme, že vtedy 
naskočíme na ľad, ak by to 
nebolo možné, prispôsobíme 
sa podmienkam a budeme 
trénovať podľa našich mož-
ností,“ skonštatoval Arne 
Kroták.  Slavo Petrus

Povedali po zápase
Jaroslav Belejčák (tréner 

FK Poprad): „Rozdiel bol 
v kvalite a v našom naivnom 
prístupe, hlavne v prvom pol-
čase. Neberieme do úvahy to, 
že sme nastúpili s mladým 
kádrom. Nechceme sa na to 
vyhovárať, prehrávali sme 
osobné súboje. Kvalitnému 
súperovi sme toho veľa dovo-
lili, dúfam, že sa naši hráči z 
toho poučia. Naberú skúse-
nosti a ideme ďalej. Zanaly-
zujeme si to, keď si to zoberú 
k srdcu, určite ich to posunie 
dopredu.“

Stanislav Varga (tréner 
MFK Dukla Banská Bystri-
ca): „Popradčanov mi bolo aj 
trochu ľúto, ale my sa pozerá-
me iba na seba. Chlapcov som 
nabádal, aby išli naplno až do 
konca, lebo potrebujeme zá-
pasovú kondíciu. Domácich 
sme nešetrili, ale musím sa 
im aj ospravedlniť, lebo sme 
nechceli hrať v druhom pol-
čase tento zápas iba ako prí-
pravný, keďže to by nám ur-
čite nepomohlo. Je to dôležité 
víťazstvo, ale myslím si, že 
o baráž sa bude hrať až do po-
sledného kola.“  Slavo Petrus

Poprad utrpel debakel 
od lídra súťaže

Po najtesnejšej prehre (0:1) v Skalici nastúpilo Poprad-
ské A-mužstvo na prvý a zároveň aj posledný domáci zápas 
jarnej časti tejto neštandardnej sezóny 2. ligy. 

Už v 9. minúte sa nešťastne 
zranil Andrić a musel ísť nú-
tene dolu z ihriska. Skúsení 
Banskobystričania čakali na 
chyby mladého domáceho 
kolektívu a tie prišli. V 16. 
minúte prišla prvá presná 
hlavička hostí, keď sa vo 
vzduchu presadil Starší. O 
desať minút na to už bo-
lo 0:2, keď sieť rozvlnil tiež 
hlavou Laksik. Nevydarený 
prvý polčas uzavrel vlastný 

gól Luberdu a gól Tótha v 
nadstavenom čase. Po zme-
ne strán začali podtatranci 
aktívnejšie, ale z troch štan-
dardných situácií po sebe nič 
nevyťažili. Naopak, po ho-
dine hry sa po druhýkrát v 
zápase zapísali do streleckej 
listiny Laksik a Starší, pri-
čom obaja skórovali presnou 
hlavičkou. Bodku za stretnu-
tím dal v 77. minúte opäť po 
zakončení hlavou Nosko.

FK Poprad – MFK Dukla Banská Bystrica 0:7 (0:4), Góly: 
Starší 2, Laksik 2, Luberda (vlastný), Tóth, Nosko- Pred 420 
divákmi rozhodoval Ruc. ŽK: Hurný - Laksik, Prikryl.

FK Poprad: Malec - Jurčišin, Kuc, Luberda, Grešák - Kanu, 
Hurný (64. Dávid Maliňák), Luterán, Legnani - Slebodník, 
Andrić [9. Rumanský (46. Šoltíšik)].

Stanislav Baldovský už 
pred pár dňami potvrdil, že 
pokračuje vo Svite rovnako 
ako Saša Avramovič. V Iskre 
počítajú aj s dvoma pivotmi. 
206 centimetrov vysoký 
Martin Bizub už obliekal 
dres áčka dve sezóny a de-
but by mal pod Tatrami za-
žiť v SBL aj ešte o centimeter 
vyšší David Harabin. „Veľ mi 
sa teš í me, ž e budeme mať  v 

druž stve dvoch podkoš o-
vých dvojmetrový ch hrá č ov, 
z naš ej mlá dež ní ckej pyra-
mí dy. Chlapci momentá lne 
využ í vajú  svoj č as na zlep-
š ovanie samý ch seba, 2-krát 
denne tré nujú  a sú  priprave-
ní pripojiť  sa do augustovej 
prí pravy ná š ho extraligo-
vé ho druž stva,“ napísali na 
facebookovom profi le BK 
Iskra Svit.  (sps)

V kádri Iskry rátajú s ďalšími
odchovancami


