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SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

 „Je to pre nás mimoriadna uda-
losť, keďže sa podarilo zatraktívniť 
ďalší objekt v  rámci hradného are-

Do Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur
Hrad Ľubovňa bude ešte atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum 

po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má 
za sebou aj rekonštrukciu barokového paláca Ľubomirských. Roz-
siahlu investičnú akciu zafi nancoval zriaďovateľ Prešovský samo-
správny kraj, ktorý na prestavbu vynaložil takmer 1,9 milióna eur. 
Obnova najmladšieho z  hradných palácov je pokračovaním kom-
plexnej obnovy Ľubovnianskeho hradu, ktorá sa začala pred takmer 
dvadsiatimi rokmi. Pre Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľa 
Ľubovnianskeho múzea  je ukončenie tejto investičnej akcie význam-
ným počinom z viacerých dôvodov. 

álu, ktorý je raritou kraja a  určite 
aj Slovenska. Minuloročná návštev-
nosť múzea, jeho objektov  prekroči-

la hranicu 214 tisíc návštev-
níkov, čo je veľký záväzok. Na 
tomto mieste sa koncentruje 
kus histórie. Je na nás, aby sme 
toto dedičstvo zachovali a zve-
ľaďovali nielen pre súčasné, ale 
aj budúce generácie,“  povedal 
pri slávnostnej kolaudácii 
barokového paláca predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský. 

Celkové náklady na obno-
vu tejto časti hradu sa vyšpl-
hali na viac ako 1 860 000 eur, 
ktoré v dvoch etapách posky-
tol Prešovský samosprávny 
kraj. Stavebné, architekto-
nické a reštaurátorské  práce, 
ktoré zabrali viac ako 60 %
vykonaných úprav, začali 

v  roku 2017. Palác bol odvodne-
ný, zastrešený šindľovou strechou, 
zrenovovaná bola fasáda, okenné 
a dverové vstupy i kompletný inte-
riér objektu.  Samotnej náročnej re-
konštrukcii Paláca Ľubomirských 
predchádzali tri roky pamiatko-
vých výskumov. 

„Prípravný proces pri obnove hra-
dov je mnohokrát náročnejší ako sa-
motná obnova. Vďaka tomu môžeme 
dnes prezentovať palác ako rezidenč-

né sídlo významných šľachtických 
rodov, ktoré tu pôsobili, žili a obýva-
li túto časť hradu. Našou snahou je 
predstaviť najvzácnejšie architekto-
nické a výtvarné prvky jednotlivých 
období od roku 1642, kedy bol palác 
postavený až po rok 1944,“ uviedol 
riaditeľ Ľubovnianskeho múzea 
Dalibor Mikulík. Ako dodal, pôjde 
o jeden z objektov, kde sa bude na-
chádzať najviac expozícií. 

 Pokračovanie na 2. strane

Tabuľu Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi odhalili minulý utorok 
pri Ruži Generál Štefánik pred bu-
dovou Základnej školy Grundschu-
le v Kežmarku, ktorú tu posadili 
koncom minulého roka. Začiatkom 
februára vyhlásila vláda Slovenskej 
republiky rok 2020 za Rok Milana 
Rastislava Štefánika. 4. mája uply-
nulo 100 rokov od jeho tragickej 
smrti a na 21. júla 2020 zasa pripadá 
140. výročie jeho narodenia v Koša-
riskách pri Brezovej pod Bradlom. 
Pri tejto príležitosti vznikla aj ce-
loslovenská akcia Sto ruží pre Šte-
fánika. „Ružu Generál Štefánik 
vyšľachtil Ján Böhm v roku 1931 
z odrody Brilant. V Kežmarku štu-
doval brat M. R. Štefánika, preto 
sme sa rozhodli venovať ružu aj 
vášmu mestu,“ uviedla Ružena Kor-
mošová, členka správnej rady Spo-
ločnosti M. R. Štefánika.

Tabuľu Milanovi Rastislavovi 
Štefánikovi odhalili 21. júla 2020 
na podnet Mesta Kežmarok v spo-
lupráci so ZŠ Grundschule, ZUŠ 
Antona Cígera, MsKS Kežmarok, 
SZPB, Svetovým združením býva-
lých politických väzňov a Milanom 
Chomom, historikom a iniciátorom 
viacerých pamätných tabulí sláv-
nym rodákom v Kežmarku. 

 Snímky: Rudolf Schmidt 

Odhalili tabuľu 
M. R. Štefánikovi 
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Do Paláca Ľubomirských župa investovala...
Dokončenie z 1. strany
„V paláci bolo komplexne 

zrekonštruovaných a zreštau-
rovaných 14 komnát, v  kto-
rých vystavíme početné zbier-
kové predmety, ktoré sme 
doviezli z Poľska, Luxembur-
ska či Španielska. Nebudú 
chýbať  nálezy objavené počas 
samotnej rekonštrukcie. Ide 
napríklad o  čiernu kuchyňu, 
historické toalety, vzácne ná-
pisy či maľby v exteriéri a in-
teriéri, ktoré mnohé neboli 
doteraz známe. Expozície bu-
dú úplne iné, než tie pred re-
konštrukciou, “ dodal riaditeľ 
D. Mikulík.  

Komnaty budú venované 
rodu Ľubomirských, oso-
bitne kniežaťu Stanislavovi, 
ktorý toto impozantné sídlo 

dal v roku 1642 postaviť, ale 
aj ďalším majiteľom hradu – 
Raiszovcom  a  Zamoyským. 
Sprístupnenie expozícií pre 
verejnosť je naplánované na 
apríl budúceho roka. 

Súčasťou slávnostnej ko-
laudácie barokového pa-
láca bolo uloženie časovej 
schránky s dobovou tlačou, 
platidlom, fľaškou spišskej 
borovičky i rúškom symboli-
zujúcim časy pandémie, po-
čas ktorých bola rekonštruk-
cia objektu fi nalizovaná.   

„Je to odkaz pre budúce ge-
nerácie, aby videli, akú dobu 
práve žijeme. Verím, že his-
tória k  nám, ako súčasným 
správcom hradu, bude zho-
vievavá a  zapamätá si nás 
ako zručných staviteľov, cit-

livých k  dobe a  ľuďom, ktorí 
budú obdivovať toto vzácne 
rezidenčné sídlo v  kontexte 
celého hradu Ľubovňa,“ do-

dal pri podpise a  pečatení 
listiny predseda PSK Milan 
Majerský.  Daša Jeleňová, 

hovorkyňa PSK

Odkaz pre budúce generácie pečatili Dalibor Mikulík a Milan 
Majerský.

V súvislosti s  výlukou po-
čas rekonštrukčných prác 
Železničná spoločnosť Slo-
vensko (ZSSK) zabezpečí ces-
tujúcim presun formou ná-
hradnej autobusovej dopravy. 
V železničnej stanici Štrbské 
Pleso budú pristavené auto-
busy vedľa výpravnej budovy, 
náhradné zastávky sú zria-
dené pre tarifné body: Štrba 

Rekonštrukcia ozubnicovej trate potrvá sedem mesiacov

Nové vozidlá budú môcť jazdiť na ozubnicovej i na trati 
tatranskej elektrickej železnice (vizualizácia)

 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od 6. júla 2020 
do 6. februára 2021 robia komplexnú rekonštrukciu 
ozubnicovej trate medzi železničnými stanicami Štrba 
a Štrbské Pleso. Infraštruktúra ozubnicovej železnice má 
desiatky rokov a potrebuje generálku.

– parkovisko za bufetmi z vý-
chodnej strany budovy, Tat-
ranský Lieskovec – hl. cesta 
pri zastávke ŽSR a Štrbské 
Pleso – autobusová zastávka 
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, 
centrálne parkovisko. 

V  tejto situácii bude viac 
ako inokedy dôležité, aby 
skupiny nad 10 osôb zodpo-
vedne hlásili vopred svoju 

cestu na kontaktnom centre 
(tel: 18 188), aby sme im ve-
deli zabezpečiť bezproblémo-
vú prepravu. 

 „Sme si vedomí, že toto 
obmedzenie spôsobí v  letnej 
a  nadchádzajúcej zimnej se-
zóne návštevníkom Tatier 
komplikácie, no z dlhodobého 
hľadiska je táto oprava po-
trebná pre zabezpečenie vyššej 
kapacity trate a bezporuchovej 
prevádzky našich nových švaj-
čiarskych hybridných jedno-
tiek, ktoré tu budeme postup-
ne nasadzovať,” povedal Filip 
Hlubocký, predseda predsta-
venstva a  generálny riaditeľ 
ZSSK.

ZSSK v spolupráci so ŽSR 
zabezpečí informovanie ces-
tujúcej verejnosti vo všetkých 
staniciach a zastávkach na 
úseku Štrba – Štrbské Pleso 
informačným zariadením, 
výveskami na staniciach a za-
stávkach i prostredníctvom 
sprievodného personálu v 
každom dotknutom vlaku.

Po zrekonštruovanej trati 
budú už budúci rok premá-
vať úplne nové vlaky ZSSK 
– 5 nových hybridných ozub-

nicových jednotiek a 1 multi-
funkčný rušeň, ktoré doplnia 
jej súčasnú fl otilu. 

Nové vozidlá budú vyba-
vené modernými bezpeč-
nostnými a informačnými 
systémami, vďaka čomu bu-
dú mať cestujúci k dispozícii 
informácie o trase a aktuálnej 
polohe vlaku či označení a 
smerovaní jednotlivých vo-
zidiel. Súčasťou bude kame-
rový systém a vďaka systému 
na anonymné počítanie osôb 
bude mať ZSSK detailné in-
formácie o počtoch cestujú-
cich, ktorí prejdú nástupnými 
dverami. Samozrejmosťou 
bude klimatizácia, elektrické 
zásuvky či wi-fi  pripojenie 
na internet a chýbať nebude 
priestor na odkladanie bicyk-
lov, lyží, snoubordov a ko-
číkov. Ozubnicové jednotky 
budú mať bezbariérový vstup 
a vyčlenené priestory pre 
imobilných cestujúcich. 

ZSSK bude schopná pre-
praviť viac cestujúcich aj tým, 
že nové hybridné vozidlá bu-
dú môcť jazdiť na ozubnico-
vej i na trati tatranskej elek-
trickej železnice.  T. Kováč

Noví prednostovia okres-
ných úradov. V stredu 15. 
júla  bolo vymenovaných 53 
prednostov okresných úra-
dov. Do funkcie prednostu 
Okresného úradu Poprad 
bol menovaný Jozef Bednár, 
Vladimír Škára do funkcie 
prednostu Okresného úradu 
Kežmarok a Marián Smorada 
do funkcie prednostu Okres-
ného úradu Levoča. 

Knižnica Podtatranského 
múzea v  Poprade obohatila 
knižničný fond o 54 nových 
kníh. Podtatranské  múzeum 
v  Poprade, ktorého súčasťou 
je aj  múzejná knižnica, sa 
každoročne zapája do do-
tačného systému Fondu na 
podporu umenia s projektmi, 
ktoré  súvisia s ochranou his-
torického knižničného fondu 
a  tiež s  nákupom nových ti-
tulov do knižničného fondu 
v podprograme Akvizícia 
knižníc. Cieľom projektu bo-
lo získanie  odbornej litera-
túry, predovšetkým z  oblasti 
histórie, etnológie, umenia, 
numizmatiky, archeológie, 
prírodných vied, muzeoló-
gie a pod. Novozískané pub-
likácie budú slúžiť hlavne  
pracovníkom múzea k  ich 
odbornej činnosti, ale tiež 
odbornej a  širokej verejnosti 
z  radov študentov, histori-
kov, prípadne bádateľov so 
záujmom o  uvedené oblasti 
ľudského poznania. Knihy sú 
k dispozícii formou prezenč-
ného štúdia v  priestoroch 
študovne múzejnej knižnice. 
Celkový rozpočet projektu 
bol  1 053 €, pričom 1 000 € 
bola dotácia pridelená z  ve-
rejných zdrojov FPU a  53 € 
predstavovalo spolufi nanco-
vanie z prostriedkov múzea. 

Autokemping je opäť 
v prevádzke. Po ročnej pre-
stávke je od 1. júla 2020 otvo-
rený autokemping v  Červe-
nom Kláštore, ktorý prevádz-
kujú Štátne lesy TANAP-u. 
Medzitým areál prešiel ne-
vyhnutnou rekonštrukciou.
 (red)

Už tridsať rokov nám tu kto-
si „buduje“ jediný perspektív-
ny kapitalizmus, ktorý je pre 
nás vraj oveľa výhodnejší, ako 
bola bývalá socialistická to-
talita. S pribúdajúcimi rokmi 
ale zisťujeme, že tu ide buď 
o otrokársky systém, genocí-
du, alebo ranný kapitalizmus 
s bohapustým zdieraním 
tých, ktorí vytvárajú hodnoty 
a velebením tých, pre ktorých 
sú jedinými hodnotami živo-
ta peniaze a priživovanie sa 
na práci druhých. 

Asi nanešťastie som celý 
život prežila v najmladšom 
meste pod Tatrami – vo Svite 
a ten založil už pred mojím 
narodením kapitalista Ján 
Antonín Baťa. Najprv tu vy-
rástla fabrika a neskôr mesto. 
A prečo na nešťastie? Pretože 
pamätníci, ktorí u Baťu začí-
nali a celý život tu pracovali, 
si veľa pamätajú a na svoje 
mladé roky spomínali často – 
len sme my mladší museli byť 
ochotní ich počúvať. 

Tak sme sa dozvedeli, že 

Baťova fi rma do práce nají-
mala mladých ľudí, zväčša 
takých, ktorí už ako deti ťaž-
ko pracovali na pôde v okoli-
tých obciach. Mnohí z týchto 
mladých ľudí až do nástupu 
do Baťovej fi rmy v rukách 
nedržalo ani len peniaze, 
pretože rodičia im žiadne 
„vreckové“ nikdy nedali a te-
da ani nevedeli, ako s peniaz-
mi hospodáriť. Naučiť ich to 
bola úloha vychovávateľov v 
internátoch pre mladé ženy 
a mladých mužov, ako žia-
kov Baťovej školy. Pre žiakov 
bolo najdôležitejšie pochopiť, 
že hospodáriť môžu len s tý-
mi peniazmi, ktoré si zarobia 
statočnou prácou vo fi rme 
a súčasne sa budú i vzdelávať. 
Mali vlastné osobné účty a 
okrem toho Baťova fi rma kaž-
dej zamestnankyni pripravila 
veno – ak sa dievča vydávalo, 
aby rodina mala základné po-
treby do domácnosti.

Keď sa začala fi rma rozras-
tať a zamestnancov pribúda-
lo, postupne začal Baťa stavať 

„červenú kolóniu“, jednopo-
schodové domčeky, ktoré im 
prenajímal. To preto, že keď 
otec pracoval v nočnej zme-
ne, aby sa mohol nerušene 
vyspať a matka s deťmi trávili 
čas na prízemí. 

Vybudoval tehelňu, v kto-
rej vyrábal kvalitné tehly, 
z ktorých staval domy. Sú-
časne postavil Spoločenský 
dom, kde sa mohli jeho za-
mestnanci kultúrne vyžiť 
a zabaviť. Otvoril obchody 
a aby ich mohol zásobovať, 
vybudoval hospodárstva, kde 
chovali zvieratá a pestovali 
plodiny. Nezabúdal ani na 
športoviská. Toho, čo Baťa 
urobil pre svojich zamest-
nancov bolo ale podstatne 
viac. Najdôležitejšie ale bolo, 
že im dával vzdelanie, prácu 
a slušnú mzdu. 

Čo je ale najpodstatnejšie, 
pre Baťove fi rmy bola najdô-
ležitejšia morálka - vedenia 
fi rmy, ale aj zamestnancov. Aj 
preto bola mzda zamestnan-
cov na tú dobu veľmi slušná 

a okrem toho boli zamestnan-
ci aj účastinármi s možnosťou 
podieľania sa na zisku. 

Baťa teda vedel veľmi dob-
re, že ak budú zamestnanci 
spokojní so svojou mzdou 
a ostatnými benefi tmi, budú 
i zodpovedne pracovať a bu-
dú fi rme oddaní. Vedel, že 
peniaze, ktoré investoval 
do ich vzdelania a do ich 
miezd sa mu vrátia, pretože 
im ponúkal rovnako aj všet-
ky služby priamo v meste 
a časť zisku neustále „točil“ vo 
vlastnej fi rme a infraštruktú-
re. Tomuto kapitalistovi zále-
žalo na spokojnosti zamest-
nancov, lebo vedel, že len tak 
sa mu jeho investície vrátia. 
A čo robia súčasní kapitalisti? 
V prvom rade im chýba Baťo-
vá morálka, zmysel pre zod-
povednosť a hlavne zdravý 
rozum!

Iste, časy sa zmenili, svet 
pokročil. A keď sa pozrieme 
na ten dnešný „kapitalizmus“, 
človek sa musí pýtať – kam 
dospel a kam sa ešte chce po-

sunúť? Jedinou motiváciou 
dnešných kapitalistov bez 
morálky je zisk - za každú 
cenu! Im nezáleží na spokoj-
nosti zamestnancov, dobrom 
mene fi rmy, ale len na neustá-
lom „ekonomickom raste“, 
ktorý už dávno nie je rastom 
ale úpadkom ľudstva. Spolu 
s lobistami a štátom dospe-
li k neustálemu zvyšovaniu 
daní a odvodov z peňazí 
tých, ktorí hodnoty vytvárajú 
a ktoré oni bez mihnutia oka, 
v súlade so zákonmi, rozkrá-
dajú cez ponižujúce mzdy, 
nehodné poctivej práce. Darí 
sa im len vďaka obrovskej ko-
rupcii a postupne sa z našich 
elít  stali monštrá ohrozujúce 
všetkých poctivo pracujú-
cich, ba dokonca celú zem. 
Je normálne, aby odborníkov 
pre súkromné fi rmy vycho-
vával štát, ktorému neplatia 
dane zo ziskov a maximálne 
7 percent z dividend? Môže 
im potom záležať na zamest-
nancoch, ktorí ich nestáli ani 
korunu a bez milosti ich pre-

Nie je kapitalista ako kapitalista (a už vôbec nie

Kam to 
spejeme?

Neverím vlastným očiam 
a ušiam, čo sa to za ostatný 
čas deje na Slovensku. Už 
dávno viem, že Slovensko 
je krajina zázrakov, ale čo 
je veľa, to je veľa. O tom, 
že po prevrate v roku 1989 
sa u nás dá kúpiť v podsta-
te všetko, nemusím nikoho 
presviedčať. Ale nemyslím 
tým banány, „handry“ sve-
tových značiek a podobné 
prkotiny, ktoré keď nemáme, 
ani nám veľmi nechýbajú. 
Ako nás presvedčila naša 
„najslušnejšia“ vláda, okrem 
vecí, štátnych firiem, ľudí 
a svedomia sa u nás dajú 
kúpiť aj vysokoškolské tituly 
a maturitné vysvedčenia bez 
maturít (tie ani nebolo treba 
kupovať). To si naozaj mys-
líme, že tento systém nám 
vygeneruje osobnosti súce 
viesť národ?

Viete, že ma to už ani ne-
prekvapuje? Ak sa pozriete 
okolo seba, už desaťročia 
tu ktosi systematicky pra-
cuje na debilizácií nielen 
dospelých, ale hlavne detí. 
Od základnej školy tu deťom 
vtĺkajú do hláv také hlúposti, 
že už pomaly nezaostávajú 
za americkými géniami, kto-
rých keď sa nedávno pýtali, 
kde je Severná Kórea, ktorá 
Ameriku vraj ohrozuje, hľa-
dali ju kade-tade, dokonca 
na Aljaške! A naše deti po tri-
dsiatich rokoch sú už pomaly 
rovnako „vzdelané“. 

Nemám nič proti pomoci 
slabším, ale mám pocit, že 
experimenty a neustále re-
formy už v základných ško-
lách z nich nenápadne robia 
pomocné školy. „Odborníci 
na všetko“ od prvých tried 
experimentujú s inklúziou či 
integráciou, len akosi nech-
cú brať do úvahy, že keď má 
učiteľ v triede napríklad 26 
žiakov, jednoducho nemá 
šancu integrovať tých, ktorí 
sa nechcú integrovať a do 
školy chodia len preto, že 
musia, alebo dostanú teplé 
jedlo. Naopak, šikovné deti 
sa na hodinách nudia, ne-
vedia čo so sebou a pomaly 
osprostievajú. A tento sys-
tém vo vyučovacom procese 
pokračuje strednými, a ako 
vidieť, aj vysokými školami, 
plnými plagiátorov. 

Nuž a títo vysokoškoláci 
bez vzdelania sa dnes hra-
jú na politikov - demokratov, 
ktorí ignorujú názory voličov, 
ale aj odborníkov z praxe, 
ľudí, ktorí sa celý život pred-
kladaným témam venujú. 
Našich plagiátorov to však 
nezaujíma, veď oni vedia 
všetko najlepšie. Vymýšľajú 
a nariaďujú nám rôzne re-
cepty na našu záchranu a 
hlavne pod hrozbou repre-
sií prikazujú, ako máme žiť, 
čo si máme myslieť, aj keď 
už dopredu väčšina z tých, 
ktorí sa ešte riadia zdravým 
sedliackym rozumom vie, že 
„tade cesta nevedie“. 

Myslím, že ten nápad so 
štartovacou mzdou nebol 
najhorší – ale v prvom rade 
by ju mali dostať všetci pla-
giátori a rôzne pochybné 
individuá, ktoré v súčasnosti 
sedia vo vláde a v parlamen-
te a „hrajú“ sa na osobnosti 
a elitu. Ľ. Rešovská
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Využívanie vodíka v prospech klimaticky neutrálnej Európy
Európska komisia predstavila začiat-

kom júla plány pre integráciu energetic-
kého systému budúcnosti. Komisia záro-
veň zakladá Európsku alianciu pre čistý 
vodík. Ak sa má stať Európa do roku 2050 
klimaticky neutrálnou, potrebuje trans-
formovať svoj energetický systém, ktorý v 
súčasnosti produkuje 75 % všetkých emisií 
skleníkových plynov v EÚ. Prijaté stratégie 
EÚ pre integráciu energetického systému 

a vodíka, založené na dvoch paralelných 
cieľoch dosiahnutia čistejšej planéty a sil-
nejšej ekonomiky, smerujú k vybudovaniu 
efektívnejšieho a vzájomne prepojenej-
šieho odvetvia energetiky. Obe stratégie 
prichádzajú s novým investičným progra-
mom v oblasti čistej energie, ktorý je v sú-
lade s balíkom Komisie na oživenie hospo-
dárstva „NextGenerationEU“ a európskou 
zelenou dohodou. 

 Plánované investície ma-
jú potenciál podporiť oži-
venie ekonomiky po pan-
démii koronavírusu. Vďaka 
nim vzniknú v Európe nové 
pracovné miesta a posilní 
sa jej vedúce postavenie  
a konkurencieschopnosť  
v strategických odvetviach, 
ktoré sú pre odolnosť Euró-
py kľúčové. Stratégia EÚ pre 
integráciu energetického 
systému vytvorí rámec pre-
chodu na zelenú energiu. 
Pri súčasnom modeli, kde 
spotreba energie v dopra-
ve, priemysle, vykurovaní a 
správe budov prebieha v od-
delených „silách“, z ktorých 
každé má svoje samostatné 

hodnotové reťazce, pravidlá, 
plánovanie, samostatnú in-
fraštruktúru a prevádzku, sa 
nám nepodarí dosiahnuť kli-
matickú neutralitu do roku 
2050 nákladovo efektívnym 
spôsobom. Zmeny v nákla-
doch na inovatívne riešenia 
preto treba začleniť do spôso-
bu fungovania nášho energe-
tického systému. Je potrebné 
vytvoriť nové väzby medzi 
odvetviami a využiť techno-
logický pokrok. V stratégii 
je stanovených 38 opatrení 
na vytvorenie integrovanej-
šieho energetického systému. 
Patrí k nim revízia existu-
júcich právnych predpisov, 
finančná podpora, výskum a 

zavádzanie nových techno-
lógií a digitálnych nástrojov, 
usmernenia pre členské štáty 
k fiškálnym opatreniam a tiež 
postupné zrušenie dotácií na 
fosílne palivá, reforma správy 
trhu, plánovanie infraštruk-
túry a lepšie informovanie 
spotrebiteľov.

V integrovanom energe-
tickom systéme môže vodík 
podporovať dekarbonizáciu 
priemyslu, dopravy, výroby 
elektriny a jej dodávku do 
budov v celej Európe. Vodí-
ková stratégia EÚ rieši, ako 
tento potenciál využiť v praxi 
pomocou investícií, regulá-
cie, tvorby trhu a výskumu a 
inovácií. Vodík je možné po-

užiť v odvetviach, ktoré nie 
sú vhodné na elektrifikáciu, 
a skladovať tak, aby sa vyvá-
žili variabilné toky energie 
z obnoviteľných zdrojov. 
To sa však dá dosiahnuť len 
koordinovanou činnosťou 
verejných a súkromných 
sektorov na úrovni EÚ. Pri-
oritou je rozšíriť využíva-
nie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov vyrábaného pre-
važne z veternej a slnečnej 
energie. V krátkodobom a 
strednodobom horizonte 
sú však na rapídne zníženie 
emisií a podporu rozvoja 
životaschopného trhu po-
trebné aj ďalšie formy níz-
kouhlíkového vodíka.

Prázdniny sú obdobím po-
tuliek, spoznávania a nových 
zážitkov. Na vlastnej koži ste 
ich mohli zažiť predminulý 
víkend v dedinke Hniezdne, 
ktorá vo svojom Nestville 
Parku privítala najmä ma-
lých, ale i veľkých návštev-
níkov. V dňoch 18. a  19. 

Zo severného Spiša bude najrozprávkovejší kút! 
Severný Spiš/Pieniny – Váhate, kam cez prázdniny  
s deťmi? Región severného Spiša a  Pienin s  nádhernou 
scenériou vám cz leto ponúka ideálnu možnosť na vyži-
tie! Na Ľubovnianskom hrade, v podhradí a  v  Hniezd-
nom prichystali sériu rozprávkových dní s porciou zážit-
kov a dokonalej zábavy. 

júla pripravili organizátori 
podujatie Rozprávkové leto. 
Divadelníci z  Ramagu na 
ňom predstavili Goralské 
rozprávky.  „Deti boli súčas-
ťou dejov, stretli sa s rozpráv-
kovými bytosťami, ktoré im 
vyčarili úsmev na tvári. Nau-
čili sa rozlišovať dobro od zla 

a spoznali aj miestne tradície. 
Išlo o  interaktívne predsta-
venia, všetkých samozrejme 
čakalo aj malé prekvapenie,“ 
povedal Jakub Ondrej, vý-
konný riaditeľ Oblastnej 
organizácie cestovného ru-
chu Severný Spiš – Pieniny 
(OOCR).

V  stredovekom tábore vi-
deli nielen rozprávku, ale 
mohli si zastrieľať aj z kuše.

Už v  nedeľu mali v  jedi-
nečnom prostredí Stredo-
vekého vojenského tábora 
pod hradom Ľubovňa mož-
nosť zavítať na predstavenie 
divadla Babadlo – Ako išlo 
vajce do sveta. Rozprávkový 
príbeh o  slovenskom vajci, 
ktoré sa na vandrovke stret-
ne so zvieratkami z rôznych 
krajín sprevádzalo aj púta-
vé hudobné spracovanie. 
Okrem divadielka si deti 
zajazdili na koni, vyskúšali 
streľbu z luku, z kuše či otes-
tovali skákací hrad. 

Živá rozprávka 
na hrade Ľubovňa 
i spevácka hviezda!

Už od pondelka, 20. júla 

ste mohli cez brány hradu 
Ľubovňa vkročiť priamo do 
rozprávky. Jeden z  najna-
vštevovanejších stredove-
kých objektov na Sloven-
sku pripravil celotýždňový 
muzikál. Živé predstavenie 
Kocúr je Kráľ  odohrali pod 
réžiou známeho tvorcu Petra 
Karpinského až do nedele, 
26. júla a to štyrikrát denne. 
„Mnohí návštevníci, najmä 
rodiny s deťmi sa k nám kaž-
doročne vracajú práve pre náš 
muzikál. Tento rok v ňom vy-
stúpilo 34 hercov, zväčša  bý-
valých žiakov ZUŠ Jána Mel-
koviča, ale aj našich priateľov 
zo Spišskej Novej Vsi a Košíc. 
Po predstavení si návštevníci 
mohli s nimi spraviť spomien-
kovú fotografiu, navyše si 
mohli tiež zakúpiť rozprávku 
na elektronických nosičoch,“ 
povedala Eva Kollárová, or-
ganizátorka a  spoluautorka 
textu piesní. Doterajších 13 
ročníkov hradných rozprá-
vok si naživo pozreli už de-
saťtisíce ľudí.  

Ďalšou chuťovkou na Ľu-
bovnianskom hrade, tento-

raz z oblasti muziky, bol kon-
cert Roba Grigorova. Známy 
spevák odohral v  Starej Ľu-
bovni unplugged koncert 
minulú  sobotu. Koncert le-
gendy bol osobitným zážit-
kom pre všetkých, keďže sa 
odohral vo večerných hodi-
nách a v prostredí stredove-
kej stavby plnej legiend. 

V sobotu sa tiež odohral 
Rytiersky turnaj v  stredove-
kom tábore v  podhradí. Sú-
boje na koňoch a veľa iného 
predviedla skupina Hector. 

V auguste 2020 pre náv-
števníkov Starej Ľubovne  
a Ľubovnianskeho hradu 
pripravili ďalšie zaujímavé 
podujatia. Už 9. 8. to bu-
de Deň medu, 14. - 16. au-
gusta Stredoveké hradné 
slávnosti spojené s Nočnou 
prehliadkou Hradu Ľubov-
ňa a 22.  8 vás poteší Smola  
a Hrušky a M. Miškechová.

Od 9. do 11. septembra 
bude patriť Múzeum školám 
a 27. septembra sú pripravené 
Hubertovské slávnosti.  (pkr)

Sumou jeden milión eur 
podporí Prešovský samo-
správny kraj (PSK) 18 projek-
tov zameraných na obnovu 
kultúrnych pamiatok UNE-
SCO a národných kultúrnych 
pamiatok na svojom území. 
Deklaroval to svojím podpi-
som vo štvrtok 16. júla pred-
seda PSK Milan Majerský 
a úspešní žiadatelia o dotáciu 
v rámci Výzvy pre región. 

V druhom programe bolo 
na Úrad PSK doručených 28 
žiadostí o poskytnutie dotá-
cie v  celkovej hodnote vyše 

Na obnovu kultúrnych pamiatok v regiónoch ide milión eur
Úspešní žiadatelia v druhom programe obnovy kultúr-

nych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamia-
tok v rámci Výzvy pre región podpísali zmluvu o poskyt-
nutí finančných príspevkov. 

2,6 milióna eur. Požadovaná 
čiastka od samosprávy pri-
tom predstavovala viac než 
1,2 milióna eur. Po formálnej 
stránke však splnilo krité-
riá len 18 z celkového počtu 
žiadostí. A to vo výške jeden 
milión eur, ktoré pridelili 
žiadateľom krajskí poslanci 
na poslednom júnovom za-
stupiteľstve. 

„Aj keď sme pre koronakrí-
zu chceli dotačné programy 
stopnúť, napokon sme sa ich 
rozhodli ponechať. Myslím si, 
že to bol dobrý krok podporiť 

regióny, ktoré by si v tomto ná-
ročnom období určite nemohli 
dovoliť robiť rekonštrukčné 
práce svojich kultúrnych pa-

miatok. Už vlani sa ukázalo, 
že Výzva pre región je dobrý 
nástroj, ako pomôcť regiónom. 
Preto som rád, že v tomto je-

dinečnom koncepte môžeme 
pokračovať,“ uviedol predse-
da PSK Milan Majerský, pri 
podpise dotačných zmlúv.

Za dotačné peniaze sa 
napr. zrekonštruuje zvoni-
ca v  Kežmarku, zreštauruje 
sa bočný oltár v  Konkated-
rále sv. Mikuláša v  Prešove 
a tiež sa dokončí rekonštruk-
cia Kaštieľa v  Krížovej Vsi. 
Okrem toho sa zrekonštru-
uje strecha a  obnoví fasáda 
na kostoloch viacerých far-
ností v  PSK. V  Radaticiach 
sa vďaka financiám urobí re-
konštrukcia zelene, detského 
ihriska či doplnia sa prvky 
drobnej architektúry. 

V  rámci Výzvy pre re-

gión 2020 bolo celkovo alo-
kovaných 3,2 milióna eur. 
Pre tri programy, program 
1: Podpora cyklodopravy 
a  cykloturizmu, program 2: 
Podpora obnovy kultúrnych 
pamiatok UNESCO a národ-
ných kultúrnych pamiatok a 
program 3: Podpora výstav-
by a rekonštrukcie športo-
vísk v PSK, bolo vyčlenených 
v  rámci výzvy po jeden mi-
lión eur, pre program 4: Pod-
pora zvýšenia kvality v soci-
álnych službách a paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti bolo 
vyčlenených 200-tisíc eur. 

Lea Heilová
Oddelenie komuni-

kácie a propagácie

na Slovensku)
pustia? Je normálne, aby štát  
z daní občanov budoval pre 
súkromné firmy infraštruk-
túru, dával im rôzne daňové 
úľavy a finančné injekcie? 
Je normálne, aby platil sú-
kromné zdravotnícko? A je 
normálne, že zamestnanci sa 
musia zadĺžiť na celý život, 
ak chcú bývať a pracovať na 
kapitalistu, pre ktorého je 
cieľom len zisk a straty idú na 
vrub štátu? Škoda písať viac, 
pretože demokraticky zvolení 
zástupcovia ľudu sa k daniam 
a odvodom svojich občanov 
správajú ako k vojnovej koristi  
a rozdávajú ich všetkým, len 
nie tým, ktorí ich tam mesiac 
čo mesiac posielajú. 

A kde sme sa posunuli my 
– Slováci? Za tridsať rokov ni-
kde, akurát tak k chaosu, zá-
visti, nenávisti a strachu. Ži-
votná úroveň občanov je pod-
statne nižšia ako našich elít  
a ešte sa nás snažia presved-
čiť, že nám nikdy nebolo tak 
dobre, ako dnes. Vôbec ich 
netrápi, že ceny máme sveto-

vé, ale mzdy na úrovni rozvo-
jovej krajiny? 

Áno, niektorí sa majú 
priam fantaticky. Päť a viac- 
tisícové mesačné platy elít 
v porovnaní s maximál- 
ne 400 či 600 eurovou čis-
tou mesačnou mzdou 90 % 
pracujúcich občanov. A to 
si ešte z čistej mesačnej 
mzdy odpočítajte 20 % daň  
z pridanej hodnoty! 

Už chápete Slováci, prečo 
vás banky lákajú na hypotéky  
a rôzne pôžičky? Ak ich chce-
te splácať, musíte robiť aj za 
minimum. Neviem, či by Slo-
vákom nebolo lepšie vrátiť sa 
na vyľudnený vidiek, posadiť 
zemiaky, kapustu, zeleninu, 
ovocné stromy, chovať krav-
ku, prasiatko, ovečku a vy-
kašľať sa na zahraničné mon-
tovne. Žiť síce skromnejšie, 
so svojou rodinou, bez stre-
sov, strachu, vykorisťovania  
a hnusu, ktorý k nám prišiel  
z Európskej únie v podobe 
rôznych príkazov, zákazov, 
nariadení... Ľ. Rešovská
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8. augusta 2020 o 16:00
pri zvonici na
Sobotskom námestí

1. augusta 2020 o 19:30
MIK Poprad

22. augusta 2020 o 16:00
park Velické námestie

15. augusta 2020 o 16:00
16:00 jazierko v parku na Kvetnici  
alebo 15:40 v MIK Poprad

POPRADSKÉ
SOBOTNÉ

PREHLIADKY
Spestrite si leto!

AUGUST
2020

www.VisitPoprad.sk

Večerný výstup na vežu

Spišská Sobota

Veľká

Kvetnica

zdarma

V piatok 17. júla si za-
mestnanci HZS pripomenuli 
5. výročie tragického pádu 
záchranárskeho vrtuľníka 
počas záchrannej akcie v 
Slovenskom raji, pri ktorom 
zahynula celá štvorčlenná 
posádka. Na mieste zahy-
nul ich kolega, 37-ročný ná-
čelník oblastného strediska 

HZS Slovenský raj Dušan 
Leskovjanský, 44-ročný pilot 
Ľubomír Majerčák, 45-ročný 
lekár Marek Rigda a 34-roč-
ný záchranár Martin Svitana. 
V sobotu 18. júla sa na sym-
bolickom cintoríne na Kláš-
torisku uskutočnila sv. omša 
spojená s pietnou spomien-
kou. Česť ich pamiatke!  

Pietna spomienka V rovnaký deň Štátne lesy 
TANAP-u prevzali turistic-
ký prístrešok na rázcestí na 
Popradskej poľane (odbočka 
na žlto značený turistický 
chodník na Symbolický cin-
torín z asfaltovej lesnej cesty 
na Popradské pleso), ktorý 
Štátne lesy TANAP-u posta-
vili z fi nančného daru Klubu 
přátel Vysokých Tater (KP-
VT) PRAHA.  (pkr)

Nová aplikácia HZS
V stredu minulého týždňa 

v  horskom hoteli Popradské 
Pleso predstavili novú apli-
káciu Horskej záchrannej 
služby. Aplikácia umožňuje 
privolať pomoc jediným kli-
kom, zdieľať polohu so zá-
chranármi, zistiť najbližšie 
stredisko Horskej záchran-
nej služby, sledovať aktuálne 
výstrahy a iné,  (pkr)

Nový prístrešok

 

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 

AKCIA 
Platí pri objednaní 

do 31.8. 

Jednohrob 80€ 50€    Dvojhrob  120€  80€ 
Ochranný náter ZDARMA Doprava ZDARMA 
Obnova písma 1,2€ 0,80€/znak 
Dosekávanie písma: Do 10 znakov 50€ 
                                 11 a viac znakov 5€/znak 
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Druhý ročník ručného kosenia Kopaneckých lúk v NP Slovenský raj
Ručným kosením zachraňujeme najbohatšie lúky na svete

Na Kopaneckých lúkach 
v Slovenskom raji kvitnú od 
jari až do jesene bežné, ale aj 
ohrozené a chránené druhy, 
nádherný koberec farieb, ale 
aj vôní nežných kvetov. Skoro 
na jar zakvitne šafran spišský, 
nájdete tu celé ostrovčeky pr-
vosienok a žltohlavy najvyš-
šie. V lete kvitnú margaréty 
biele, mečíky škridlicovité 
a ďalšie unikátne rastliny. V 
lokalite Kopanec našli svoj 
domov aj mnohé druhy or-
chideí, napríklad chránený 
červenohlav ihlanovitý či  tr-
čuľa jednohľúza. Na vzácnych 
lúkach sa vedľa seba vysky-
tujú rôzne druhy, ktoré dob-
re znášajú vápnitú či kyslú 
pôdu, vlhkomilné druhy, ale 
aj druhy z lesa. Jedinečnosť 
Kopaneckých lúk potvrdili 
v 90. rokoch minulého storo-
čia vďaka hlbšiemu mapova-
niu lokality. Zachovať sa však 
dajú len ručným kosením, 
pretože technika si so strmým 
terénom neporadí, najmä ak 
je nedostatok fi nancií. Najmä 
vďaka tomu nechýbalo veľa 
a o tieto unikátne lúky by Slo-
vensko nevyhnutne prišlo. 

Do vzniku družstva tieto 
lúky obhospodarovali Ver-
nárci. Každoročne kosili lúky 
na Kupanci, ako ho nazýva-
li, či Javorinke a na ďalších 
lokalitách – Pod závej, dnes 
Hlaváčová dolina, Roveň, 
Vajdová jamka, Priehyba, 
Mičov vrch či Čelo. Chlapi s 
kosami sa včas ráno, alebo už 
deň predtým vybrali kosiť, za 
nimi prichádzali s raňajkami 
ženy, ktoré hrabali a obracali 
seno a po jeho vysušení ho 
museli z ťažkých podmienok 
previezť do dediny. Ale ani 
najťažšia práca ich od kosenia 
neodradila, pretože kvalita 
sena sa premietala aj do kvali-

V Slovenskom raji existujú druhovo najbohatšie lúky na 
svete. Nachádza sa tu rekordné množstvo rastlín v porov-
naní so svetovými parametrami. „Výskum sa robí na štan-
dardnej ploche – vytýčenom štvorci päť na päť metrov. Tam 
máme 108 rastlín, svetový rekord je 116 rastlín. V rámci 
štvorca máme � xované menšie plochy. Na štvorec 0,5 krát 
0,5 metra máme svetový rekord 54 vyšších druhov rastlín,“ 
hovorí riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR - Správy Ná-
rodného parku Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil, PhD.  

ty mlieka či mäsa hovädzieho 
dobytka. 

Po rôznych experimentoch 
aj s ovcami však starostlivosť 
o túto lokalitu postupne upa-
dala a Kopanecké lúky stále 
viac zarastali a koncom 90. 
rokov pripomínali skôr mla-
dý les než lúku.

„Po roku 2000 navštívili tú-
to lokalitu okrem pracovníkov 
Národného parku Slovenský 
raj aj zamestnanci Inštitútu 
aplikovanej ekológie Daphne 
a koniec unikátnej živej lúky 
sme odvrátili vyčistením od 
náletových drevín a opätov-
ným pokosením. Najlepšou 
cestou, ako zachovať množ-
stvo rastlinných druhov, je 
udržiavať lúky pravidelným 
kosením,“ prezradil riaditeľ 
Štátnej ochrany prírody SR 
– Správa Národného parku 
Slovenský raj Tomáš Dražil.

Práve pre zachovanie vý-
nimočných horských lúk 
zorganizovali ŠOP SR – Sprá-
va NP Slovenský raj, a obec 
Vernár v lete minulého roku 
akciu zameranú na ručné 
kosenie týchto krásnych lúk, 
ktoré je vlastne návratom 
k tradičnému hospodáreniu 
na horských lúkach. Ručné 
kosenie sa stretlo s nečaka-
nou odozvou a na Kupanci 
kosilo 40 koscov zo Slovenska 
a z Moravy. Ako povedal 
Tomáš Dražil, organizátori 
tejto akcie už vtedy dúfali, že 
z toho vznikne tradícia, pre-
tože ak chceme, aby sa takéto 
výnimočné lúky so vzácnymi 
biotopmi zachovali, musia sa 
kosiť každý rok, nie iba sem 
tam. 

A podarilo sa. Od 16. do 
18. júla si v Ranči pod Ostrou 
skalou, ale aj priamo v lone 
Kopaneckých lúk, kde kosci 
prespávali v stanoch, dali zraz 

všetci, ktorým na zachovaní 
rozmanitosti našej prírody 
záleží a kosenie nepovažujú 
len za prácu, ale aj zábavu. 
Tohto roku sa i napriek ne-
prajnému počasiu a vytrvalé-
mu dažďu na Kupanci stretlo 
približne 90 koscov zo Slo-
venska, z partnerských správ 
chránených oblastí z Poľska 
a z Čiech, ktorí celkovo po-
kosili približne šesť hektá-
rov plochy týchto druhovo 
najbohatších a pre ochranu 
prírody najcennejších lúk na 
Slovensku.

Tohtoročnými organizátor-
mi, možno povedať II. roční-
ka ručného kosenia Kopanec-
kých lúk boli ŠOP SR– Sprá-
va NP Slovenský raj, obec 
Vernár a Slovenský kosecký 
spolok, ktorý zastupovalo 
najviac, až tridsať koscov.

V Slovenskom raji mnohí 
vyhľadávajú najmä rokliny, 
rebríky s vodopádmi, ktoré 
sú svetové, ale svetový výz-
nam majú aj lúky. Je to oblasť, 
o ktorej sa doposiaľ toho 
veľa nevedelo. „V katastri 
Vernára nemajú tiesňavy 
a vodopády, ale majú bo-
hatstvo lúčnej krajiny, kto-
rá vznikla zásluhou ľudí. 
,Človek vernársky´ sa vďaka 
zabezpečeniu svojej obživy 
a paseniu stád už niekoľko 
storočí dozadu staral o lúky 
a v pote tváre ich zmenil na 
dokonalosť samu. Prvotná 
diverzita bola síce veľká, ale 
až kosa človeka ich každo-
ročným užívaním zmenila 
tak, že nevieme síce prečo, 
ale na tomto mieste je dru-
hovo najbohatšia lúka na 
svete“, konštatoval Tomáš 
Dražil a s úsmevom dodal, 
že možno ani nie je dru-
hovo najbohatšia na sve-
te, ale zatiaľ nikto nenašiel 
a ani nepopísal nič podobné 
tomuto fenoménu, hoci od-
borníci preštudovali kopec 
literatúry z celého sveta. „Pre 
ochranu prírody je to veľký 
záväzok, preto sme začali aj 
s táborom na Kopaneckých 
lúkach, pretože o túto pôdu 
nie je záujem medzi klasic-
kými poľnohospodármi a ani 
medzi vlastníkmi pôdy starať 
sa o tento klenot a udržať ho 
pre ďalšie generácie,“ dodal 
riaditeľ národného parku.

 Možno je to tým, že terén 
je nedostupný, strmý, je ďa-
leko od obydlí a robota je to 
ťažká. Určite sa na živobytie 
ľahšie zarába vo fabrikách... 

„Asi áno, ale sme radi, že 
minulý rok tu bol len jeden 
kosec z Vernára, toho roku 
už ich prišlo šesť a boli by sme 
spokojní, keby sa aj u mladších 
obyvateľov obce opäť prebudil 
vlastnícky vzťah k pôde, hoci 
problémom sú aj rozdrobené 
pozemky a stovky vlastníkov 
na hektár. Ale tá dedovizeň 

si to pýta,“ doplnil. Ochrana 
prírody sa usiluje zachovať 
toto vzácne dedičstvo a  urči-
te by sa Vernárcom usilovali 
pomáhať a nakoniec aj propa-
govať jedinečnosť  týchto lúk. 

A ako zhodnotil druhý roč-
ník kosby starosta obce Ver-
nár Ing. Vladimír Ondruš? 

„Obec Vernár ako spoluor-
ganizátor kosenia vernárskych 
Kopaneckých lúk je hrdá na 
to, že v našom katastri sa na-
chádzajú tieto druhovo najbo-
hatšie lúky na svete. Zamerali 
sme sa nielen na pracovnú, 
ale aj na kultúrnu a spoločen-
skú časť podujatia. Priamo 
z našej obce sa zúčastnilo šesť 
koscov aj zo starostom obce. 
Nahlásených bolo oveľa viac, 
avšak niektorí to vzdali kvôli 
zlému počasiu. Zabezpečili 
sme materiálnu pomoc, stany 
a príslušenstvo pre tábor, ako 
aj dopravu pre koscov do te-
rénu, nakoľko lúky sú odľahlé 
a veľmi ťažko prístupné. Kvôli 
rozbahnenému terénu sa do 
tábora koscov dostali iba terén-
ne vozidlá. Piatok bolo počasie 
ešte ako tak zhovievavé, ale so-
bota - to už bol kvôli vytrvalé-
mu dažďu, celkom „masaker“. 
Aj napriek tomuto nálada 
a chuť do práce bola výborná 
a prvý deň sa pokosilo 4,5 hek-
tára lúk. Po obede, na Ranči 
pod Ostrou skalou, účastní-
kom kosenia zaspievala FSk   
Vernár vernárske   trávnice 
a kosecké piesne. Seniorky 
z nášho klubu pripravili a podá-
vali tradičné vernárske pirohy 
s „miatkou“ (mäta), ktoré 
mali obrovský úspech a vyda-
li sme okolo sto porcií. Druhý 
deň, hoci bol v znamení zlé-
ho počasia, vytrvalci aj 
v daždi pokosili 1,5 ha. Vďa-
ka sponzorom z Urbariátu 
Hrabušice a Poľovníckemu 
združenie Javor z Vernára sa 
varili dva druhy guľáša - ba-
raní a divinový. Pod stanom 
znela harmonika a krásnu 
pracovno-spoločenskú akciu 
sme ukončili vyhodnotením 

a poďakovaním všetkým 
účastníkom.

Môj dojem z tohto druhého 
ročníka je vynikajúci, aj na-
priek nepriaznivému počasiu 
sa urobil kusisko dobrej práce. 
Chcem preto poďakovať všet-
kým partnerom, organizáto-
rom podujatia a sponzorom. 
Myslím si, že akcia má stúpa-
júcu úroveň nielen čo do počtu 
účastníkov, ale aj čo sa týka 
kultúrnej a spoločenskej strán-
ky“ a s úsmevom poznamenal: 
„Sám osobne sa cítim druhovo 
najbohatší starosta na svete“. 

 Ľ. Rešovská, 
 Snímky: Milan Barlog

Dôkaz, že sa kosou vie oháňať aj starosta Vernára Vlado 
Ondruš. 

Medzi koscami nechýbali ani riaditeľ Správy NP Slovenský 
raj Tomáš Dražil (vľavo) a riaditeľ Gorczanskeho parku 
Narodowego Janusz Tomasiewicz z Poľska.

Krehká krása a fantastická vôňa najrôznejších vzácnych  
druhov kopaneckých kvetín v jedinej kytici.

Hmla a dážď tohoto roku komplikovali kosenie v strmom 
teréne, ale kosci si poradili. 

Kosci strácajúci sa v rannej  
hmle...

Z REGIÓNU
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Lekár – z

Pochádza z južného Ta-
lianska – mesta  Casarano 
v blízkosti Lecce. Už na 
strednej škole ho zlákala me-
dicína a jej poslanie, prispeli 
k tomu aj medicínske korene 
v  rodine. Otec bol urológ, 
mama a  sestra pracujú ako 
farmaceutky, teta je biolo-
gička. Medicínu však Carlo 
študoval na Slovensku. ,,Skú-
šal som nastúpiť aj na školu 
u nás v Taliansku, ale skúšky 
na medicínu tam  fungujú 
inak. V Taliansku sú potrebné 
skúšky z chémie, biológie, ale 
aj z matematiky, fyziky 
a gramatiky. Na Slovensku bo-
li potrebné len skúšky z chémie 
a biológie. Študovať na Slo-
vensku  mi odporučil kama-
rát, k  tomu sa pridala mož-
nosť  vzdelávať sa po anglicky, 
tak som si povedal, prečo nie. 
Na Slovensko sme z Talianska 
prišli traja kamaráti a  všetci 
traja aj medicínu v Košiciach 
vyštudovali,“ hovorí. ,,Mám 
dobrý pocit a teší ma, keď 
môžem pomáhať druhým, na 
anestéziológii je to mnoho-

Z Talianska priamo do levočskej nemocnice
Carlo Schiavano (29) - mladý, sympatický lekár z Od-

delenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Všeobec-
nej nemocnice s poliklinikou v Levoči si splnil sen – stal 
sa lekárom. Prácu na Slovensku, v  Levoči, považuje za 
obohacujúcu, pretože u nás už tri roky zachraňuje ľudské 
životy.

krát na hranici života a smr-
ti. Vďaka tomu, že som lekár, 
môžeme týmto ľuďom po-
môcť, vrátiť ich späť do života. 
To je pre mňa najdôležitejšie. 
Veľmi ma v mojom rozhodo-
vaní motivoval aj môj  učiteľ 
z vysokej školy, ktorý ma učil 
práve tento odbor,“ vysvetľuje 
sympatický Carlo.

Levoča a levočská nemoc-
nica mu prirástla k  srdcu: 
,,Keď som prišiel do levočskej 
nemocnice, bol som veľmi mi-
lo prekvapený. Stretol som tu 
veľa milých a dobrých ľudí, s 
ktorými si  rozumieme a na-
vzájom si pomáhame. Čo  sa 
týka práce, teória je úplne 
niečo iné, ako reálna prax. Aj 
keď sa musím ešte veľa učiť, 
práca  ma napĺňa.“ Za mno-
hé poznatky vďačí pánovi 
primárovi oddelenia MUDr. 
Martinovi Hlubekovi a  tak-
tiež MUDr. Antónii Galdu-
novej, vďaka ktorým podľa 
jeho slov neustále napreduje 
a pochvaľuje si pracovný ko-
lektív celého oddelenia. 

A  čo Carlo a jeho vzťah 

k  Slovensku? Aj napriek pr-
votnej jazykovej bariére sa 
u nás Carlo adaptoval veľmi 
rýchlo a komunikácia v  slo-
venskom jazyku mu nerobí 
problém. „Slovensko mi vy-
hovuje, som tu zatiaľ spokoj-
ný a myslím, že tu aj osta-
nem. Ak by som chcel zmeniť 
krajinu, tak len kvôli  rodine 
a vrátil by som sa späť do 
Talianska.  Bývať ďaleko od 
rodiny nie je jednoduché, ale 
našťastie v dnešnej modernej 
dobe  mobilov a internetu sa 
môžem s mojou  rodi-
nou kedykoľvek spojiť 
a byť s nimi hoci  na 
diaľku, ale neustále 
v kontakte.“ Carlo mi-
luje zvieratá, ak by 
nebol anestéziológ, asi 
by ho zlákala veterina. 
Keď práve nepracuje, 
alebo neštuduje, hrá 
volejbal s  kamarátmi, 
alebo chodí na túry do 
Tatier. 

„Pán doktor Schiava-
no je veľmi svedomitý 
človek, čo sa odráža aj 
v  praxi, či už v  spolu-
práci s  kolegami, ale-
bo pacientmi. Od za-
čiatku bol ku všetkým 
priateľský a  ústretový. 
K pacientom pristupuje 

veľmi zodpovedne a  obozret-
ne. Oceňujem na ňom pre-
dovšetkým to, že sa hneď po 
štúdiu veľmi rýchlo adaptoval 
aj v  praxi. Práca na našom 
oddelení taktiež vyžaduje 
zručnosť a  technickú zdat-
nosť, ktoré mu určite nechý-
bajú. Myslím si, že si na svoju 
odbornú profi láciu v  oblas-
ti medicíny vybral správny 
smer,“ hodnotí svojho kole-
gu primár oddelenia OAIM 
MUDr. Martin Hlubek. 

 Mgr. Martina Pavliková

„Projekt sme vytvorili s cie-
ľom sprístupniť Tatry pre úpl-
ne všetkých. Častokrát preka-
zí turistom program počasie 
alebo nestihnú vidieť všetko 
čo mali v pláne. Náš projekt 

V Starom Smokovci otvorili 
najmodernejšiu prehliadku Vysokých Tatier pod jednou strechou  

V srdci Vysokých Tatier 9. júla 2020 otvorili nové 
miesto plné zážitkov. Je ním unikátny projekt s náz-
vom „Tatry vnútri“, ktorý predstavuje najmodernej-
šiu prehliadku Vysokých Tatier pod jednou strechou 
a za každého počasia. Ideový koncept vytvoril ko-
lektív autorov spoločnosti Ústav technológií a ino-
vácií s. r. o. v spolupráci so slovenskými umelcami 
a odborníkmi na tatranskú prírodu. 

preto ponúka novú možnosť 
objaviť a zažiť Tatry trochu 
inak a vnútri“ povedala Ka-
tarína Krivosudská z Ústavu 
technológií a inovácií. 

Tatry vnútri sú spracova-

né do 14 tematických sekcií. 
Návštevníci spoznajú prírod-
né krásy a unikáty, ktoré sa 
ukrývajú v našich veľhorách. 
Pomocou moderných tech-
nológií a interaktívnych prv-
kov projekt združuje diela 
známych tatranských fi lmá-
rov a fotografov, nekonečné 
výhľady, tatranskú faunu a 
fl óru. Vďaka spolupráci s od-
borníkmi má prehliadka aj 
vzdelávací charakter. 

Pre najmladších návštev-

níkov sú pripravené hravé 
detské atrakcie, svištia nora, 
lezecká stena a zaujímavá 
súťaž formou interaktívneho 
poznávania. 

Zámerom projektu je, aby 
návštevník odchádzal pl-
ný emócií, nových zážitkov 
a obohatený o poznatky. 

Výstava „Tatry vnútri“ je 
pre návštevníkov sprístup-
nená od 9. 7. 2020, denne 
od 10. h do 19. h, v  Starom 
Smokovci č. 65. Viac infor-
mácií: www.tatryvnutri.sk.

 
Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy 

IGOR CVACHO 

… of my HEART 
6.8.2020 o 18:00 hod. 

Výstava potrvá do 7.9.2020 

Program vernisáže : folkový recitál autora 

Nám. sv. Egídia, Pasáž ALFA, 058 01 Poprad  

Nemocnica Poprad, a. s., zaviedla  v  súvislosti s  ochorením 
COVID-19 kvantitatívne vyšetrenie na  protilátky IgG pre sa-
moplatcov. Vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG (tzn. zisťuje 
sa množstvo protilátok, kde je stanovená hranica negativity) je 
zamerané na potvrdenie prekonanej infekcie. Až počas rozbeh-
nutej pandemickej situácie na Slovensku i vo svete sme si mnohí 
spomenuli na naše chrípky a nachladnutia v prvých mesiacoch 
roku 2020 a teraz rozmýšľame, či sme túto momentálne najväč-
šiu hrozbu obyvateľstva prekonali? Ak si chceme byť skutočne 
istí, otestujme sa!

IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej 
fáze ochorenia COVID-19, približne od 14. dňa. Tvoria sa aj u 
ľudí bez klinických príznakov infekcie SARS-CoV-2 a v organiz-
me pretrvávajú niekoľko mesiacov až rokov po infekcii.  

Z  medicínskeho hľadiska je dôležité po odporúčanom časo-
vom období test opakovať, aby odborníci videli či sa prítomnosť 
protilátok v organizme mení. S touto informáciou však už budú 
pracovať vedci, ktorí neúnavne od prvých objavení nového víru-
su pracujú na jeho podrobnom skúmaní, vytvorení vakcíny a čo 
najefektívnejších preventívnych i liečebných postupov.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred telefonicky na 
052/ 7125 669 alebo mailom na protilatky@nemocnicapp.sk. 
Objednáva sa na presný čas. Odbery sa realizujú vždy v pon-
delok a stredu, od 7. h do 8. h a od 14. h do 15. h. Na odber 
sa dostavte do budovy kožného stacionára, druhé poschodie, 
ambulancia pracovnej zdravotnej služby.  Samotné vyšetrenie 
odobratej vzorky realizujú laboratória Klinickej mikrobiológie 
Nemocnice Poprad, a. s.  (sga)

Myslíte si, že ste prekonali ochorenie COVID-19? 
Sprievodné podujatie k vý-

stave súťažných návrhov „Ar-
chitektonicko-výtvarný návrh 
expozície Kniežacia hrobka 
z Popradu”. Program vo 
vonkajšom areáli/amfi teát-
ri – tvorivé dielne pre deti, 
archeologický výskum, v re-
meselníckych dielňach budú 
prebiehať ukážky práce na 
sústruhu, tkania na kros-
nách, hrebeňoch a karetkách, 
možnosť vyskúšať si prácu 
našich predkov. Ukážky vý-
roby krojov a krojovaných 
bábik – Alžbeta Suchá, výro-
ba črpákov a dreveného riadu 
– Anton Suchý. Ukážky hra-

nia na archaických hudob-
ných nástrojoch – zábavný 
program Antona Budinského 
z Očovej. 

Podujatie je určené pre 
širokú verejnosť aj rodiny 
s  deťmi. Vstupné zahŕňa 
vstup do expozícií múzea, 
prehliadku novej výstavy 
súťažných návrhov „Archi-
tektonicko-výtvarný návrh 
expozície Kniežacia hrobka 
z  Popradu“ a  program vo 
vonkajšom areáli: dospelí 5 €, 
študenti, seniori, ŤZP a  deti 
od 6-18 rokov 2,50 €, deti do 
šesť rokov zdarma a rodinná 
vstupenka (2+2) 10 €.

Pozývame do Podtatranského múzea
Podtatranské múzeum v Poprade pozýva v sobotu 

1. augusta 2020  od 13. h do 18. h Made in Museum /Re-
meslá v čase kniežaťa z Popradu.
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Tricklandia predstavila tajuplnú expozíciu 
inšpirovanú ľudovou kultúrou

Tajuplná expozícia je podľa Mariána Aštáryho jedinečná 
v tom, že príbeh obrazu sa mení priamo pred očami diváka 
v závislosti od svetla, ktoré na dielo dopadá.

Tricklandia ako prvá galé-
ria na svete využíva metódu 
dvojitej expozície v spojení s 
trick artom. Novinka, ktorú 
predstavili v Starom Smo-
kovci, tak spája technológiu 
červeno–modrého osvetlenia 
s obrazom slovenskej ľudovej 
kultúry inšpirovaným roz-
právkovou tvorbou Mirosla-
va Matuščina. 

Slovenský výtvarník Mi-
roslav Matuščin, ktorý bol 

žiakom Albína Brunovské-
ho, zasvätil 14 rokov ľudo-
vej architektúre.  „Myšlienka 
priniesť niečo nové tu bola už 
dlhšie. Chceli sme vytvoriť nie-
čo, čo bude mať hodnotu nie-
len zážitkovú, ale aj umeleckú. 
Sme radi, že sa nám podarilo 
osloviť práve pána Matuščina. 
Myslím si, že je ‚obrazovým‘ 
Svetozárom Stračinom, keďže 
sa snaží zachovať pôvodnú 
ľudovú architektúru vo svojich 

nenapodobiteľných kresbách 
aj pre ďalšie generácie,“ hovo-
rí Aštáry.

„Kúzlo novinky spočíva vo 
využití dvojitej expozície. Ten 
istý obraz vidíte inak pod čer-
veným a inak pod modrým 
svetlom“.

V súčasnosti sú diela s dvo-
jitou expozíciou populár-
ne najmä v street arte, no tu 
ich spojili aj s trickartom.
Na tvorbe novej expozície 
pracovali viac ako dva me-
siace. Tvorcovia tak využili 
čas, keď museli prevádzku 

prerušiť z dôvodu pandé-
mie koronavírusu. Okrem 
Tajuplnej expozície čakajú 
na návštevníkov ďalšie dve 
maľby vo veľkosti 40 metrov 
štvorcových. Maľba Tajupl-
nej expozície zaberá približ-
ne 120 metrov štvorcových.
Galéria Tricklandia je známa 
svojou zážitkovou expozíciou 
založenou na trick arte a op-
tických ilúziách. Jednotlivé 
diela sú inšpirované sloven-
skými ľudovými povesťami, 
rozprávkami, ale aj reáliami 
obcí a zámkov Slovenska.

Slovenské speciality
Obedové menu
Donáska jedál

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

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

borik.stodolamax@gmail.com
www.borik-stodolamax.eu
nájdete nás na facebook.com
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Štátne lesy Tatranského 
národného parku sa zásadne 
ohradzujú voči informáciám, 
ktoré zverejnila Štátna ochra-
na prírody (ŠOP) SR vo svojej 
tlačovej správe s názvom „Tu-
risti ako rukojemníci Štátnych 
lesov TANAP-u“ na http://
www.sopsr.sk/web/?cl=20 
dňa 15. 7. 2020 a ktoré boli 
následne ešte v  ten istý deň 
uverejnené aj na  webstrán-
ke  https://spis.korzar.sme.sk/ 
v článku s názvom „Ochranári 
sa bránia: Uzávera tatranské-
ho chodníka nie je naša vina“, 
ako aj v  ďalších printových 
a  elektronických médiách. 
V spomínaných prameňoch je 
preukázateľne uvedených via-
cero neprávd poškodzujúcich 
dobré meno Štátnych lesov 
TANAP-u, ktoré vykonávajú 
integrovanú starostlivosť aj o 
predmetné lokality v Zadných 
Meďodoloch a v Javorovej do-
line v medziach platných práv-
nych predpisov, vo vzniknutej 

situácii primárne s ohľadom 
na bezpečnosť pohybujúcich sa 
turistov vo vzácnom priestore 
Tatranského národného par-
ku. Tlačová správa ŠOP SR je 
spracovaná veľmi nekorektne a 
nezodpovedá skutočnej situá-
cii a tomu, čo sa v realite  aj 
udialo. Nevidíme dôvody na 
to, aby sa ŠOP SR bránila voči 
niečomu, z čoho ju nikto neob-
vinil. Naším spoločným cieľom 
je predsa zachovanie spravo-
vaného územia v celej jeho 
ekologickej rozmanitosti pre 
budúce generácie, a to je mož-
né dosiahnuť len vzájomnou 
a korektnou spoluprácou. Iba 
vďaka cieľavedomej a dlhodo-
bej práci lesníkov má dodnes 
toto územie status národného 
parku. Sme takisto ochranár-
mi, ktorí si prírodu nesmierne 
vážia, vždy vážili a inak tomu 
nebude ani v budúcnosti. 

Mgr. Martina Petránová,
koordinátor vonkajšej 

komunikácie ŠL TANAP-u

Ochranári versus lesníci

O zlato sa suverénnym vý-
konom postarala Katarína 
Kraváriková s koňom Kessie 
z  jazdeckého oddielu JKK 
KRIŠŠAK PDP Kežmarok. 
Podarilo sa im to v kategórii 
Parkúr st. ZL s  dĺžkou trate 
420 m. Štartovalo 44 prete-
károk.

Za zmienku stoja aj vý-
sledky ostatných kežmar-
ských jazdkýň. 

V  kategórii Parkúr HOB-
BY + Pony 70 na 12. mieste 
skončila Viktória Baranová 
(JKK KRIŠŠAK PDP Kež-
marok) s  koňom Joey a  na 
13. mieste Sofi a Babičová 
(JO MŠK RANČ ČAJKA 
Kežmarok) s koňom Aramis.

V kategórii Parkúr st. ZM 

+ Pony 80 na 11. mieste 
skončila Viktória Baranová 
(JKK KRIŠŠAK PDP Kež-
marok) s  koňom Joey a  na 
21. mieste Sofi a Babičová 
(JO MŠK RANČ ČAJKA 
Kežmarok) s koňom Aramis.

V  kategórii Parkúr st. 
Z obsadila ôsmu priečku Sá-
ra Dravecká (JO MŠK RANČ 
ČAJKA Kežmarok) s koňom 
Izabela. 

V  kategórii Parkúr st. 
Z bola  24. Anna Kriššáková 
(JKK KRIŠŠAK PDP Kež-
marok) s koňom Kenny.

V  kategórii Parkúr st. 
ZL  bola na 39. mieste hod-
notená Anna Kriššáková 
(JKK KRIŠŠAK PDP Kež-
marok) s koňom Kenny. 

Na medzinárodných jazdeckých pretekoch 
zvíťazila kežmarská jazdkyňa
Parkúr Hippoclubu v  Liptovskej Sielnici bol v  dňoch 

10. - 12. júla centrom jazdeckých pretekov GRAND PRIX 
fi rmy VVS PREMIN Hippoclub Liptovská Sielnica. Na 
týchto medzinárodných skokanských pretekoch mali svo-
je zastúpenie aj jazdecké kluby z Kežmarku. Na pretekoch 
boli jazdkyne z JO MŠK RANČ ČAJKA Kežmarok a JKK 
KRIŠŠAK PDP Kežmarok. Z Liptova doviezli jednu zlatú 
medailu a dve umiestnenia v prvej desiatke.

 Zdroj: Kežmarský šport,
Snímka: Kristína Šuhajdová, 

 (instagram: @k.photography_slovakia)
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„Kamzíci“ naďalej zbro-
ja na novú sezónu a  upísali 
si útočníkov s  reprezen-
tačnými skúsenosťami  Dá-
vida Skokana (na snímke 
vľavo)  a  Patrika Svitanu. 
Dávid Skokan odohral za 
materský klub naposledy 
kompletnú sezónu 2008/09 
a na niekoľko zápasov na-
stúpil aj v sezónach 2012/13 
a 2015/16.  „Bolo to už dáv-
no a teraz prišiel ten správny 
čas vrátiť sa domov. Vo svete 
je taká situácia aká je a aj to 
napomohlo. Zavolal mi tréner 
Mikula, stretli sme sa, povedal 
mi svoju predstavu a videl som 
ako výborne  minulý rok Po-
prad hral. Byť zároveň doma je 
vždy super a som rád, že som 
späť,“  povedal Skokan ohľa-
dom svojho návratu. Výsled-
kom rokovaní dvoch strán je 
ročný kontrakt.  „Rokovania 
prebiehali dlhšie, ale dohodli 

Aj z tohto dôvodu sme sa 
po odporúčaní Úradom ve-
rejného zdravotníctva roz-
hodli, že vstup na niektoré 
miesta počas konania tatran-
skej rely bude možný len s 
ochranným rúškom, či iným 
vhodným prekrytím tváre. 
Ide o priestor štartu a cieľa v 
okolí štartovnej rampy, ktorá 
bude tak ako po minulé roky 
pred Obchodným centrom 
FORUM v Poprade. Ďalším 
povinným miestom nosenia 
rúšok bude nočná rýchlost-
ná skúška v Poprade a vstup 
do servisného parkoviska.

Pekné štýlové rúška máme 
v ponuke aj v našom eshope 
http://www.irallyetatry.sk/ 
Kto bude mať na sebe rúško 
Rallye Tatry dostane od nás 
nálepku na auto s motívom 
našej súťaže.

Do pozornosti dávame aj 
informáciu o vstupnom na 
nočnú rýchlostnú skúšku 

Na Rallye Tatry s rúškami
V náhradnom termíne, v polovici septembra (18. - 20. 

9), sa uskutoční už 47. ročník Rallye Tatry. Pôvodný jú-
nový termín sa presunul kvôli opatreniam, ktoré Sloven-
sko prijali v boji proti ochoreniu COVID-19. Situácia sa 
oproti máju výrazne zlepšila, ale posledné dni nám uka-
zujú, že zďaleka nie je koniec.

a do servisu. Kvôli pandémii 
sa na dlhú dobu zastavila 
ekonomika celého štátu a jej 
následky pocítili ako obča-
nia, tak aj rada fi riem. Jed-
nými z najviac postihnutých 
odvetví sú cestovný ruch, 
kultúra, automobilový prie-
mysel, a v neposlednom rade 
aj šport, čo je z pohľadu au-
tomobilových súťaží mimo-
riadne nepriaznivá situácia. 
Všetky fi nancie vyzbierané 
zo vstupného pôjdu na orga-
nizáciu pretekov. Rozpočet 
na 47. ročník Rallye Tatry je 
niekoľko desiatok tisíc eur. 
Sú v ňom zahrnuté poplat-
ky za povolenia, materiál-
no-technické zabezpečenie, 
opravy ciest po súťaži, všetky 
ofi ciálne tlačoviny pre ve-
rejnosť i samotných jazdcov 
a odmena za prácu pre časo-
meračov, traťových komisá-
rov, zdravotníkov a ďalších 
činovníkov podujatia - spolu 

ide približne o 500 ľudí.
Zakúpením vstupenky 

nám pomôžete pripraviť 
kvalitné podujatie, ktoré bu-
de v  tomto roku zaradené 
pod hlavičkou Medzinárod-
nej automobilovej federácie 
FIA do seriálu Zóny strednej 
Európy v rally (FIA CEZ) 
vrátane zónového šampio-
nátu historických automo-
bilov (FIA CEZ H), do seri-
álu Majstrovstiev Slovenska 
v rally (MSR), Majstrovstiev 
Slovenska v rally historic-
kých vozidiel (MSR HA), 
Slovenského Rally Pohára 

(SRP) a GREEN Rally. 
Ďalší spravodajský servis v 

rámci 47. Rallye Tatry 2020 
prinesieme v  nasledujúcich 
tlačových správach. Uve-
rejnené budú postupne na 
ofi ciálnej webovej stránke 
www.rallyetatry.sk a na face-
bookovom profi le tatranskej 
rally.

Slavo Petrus,
tlačové stredisko

RT 2020

Minuloročný víťaz Rallye Tatry Martin Koči.

Hokejový Poprad podpísal 
s hviezdnymi útočníkmi

sme sa a myslím si, že obe stra-
ny budú spokojné,“  dodal na 
margo rozhovorov s vedením 
HK Poprad. Popradský tím 
netají vysoké ambície, Dávid 
je v  tomto opatrnejší:  „Ne-
mám rád také vyhlásenia, že 
ideme na titul, lebo viem, že k 
nemu vedie ťažká cesta, prešiel 
som si tým, niečo som vyhral, 
ale aj prehral. Som typ, ktorý 
ide cestou skromnosti a poko-
ry. Začneme pomaly a uvidí-
me ako to dopadne.“

Popradský kapitán Patrik 
Svitana tiež objasnil dôvo-
dy, prečo začne svoju desiatu 
sezónu v  Poprade.  „Som po-
pradský odchovanec a moja 
túžba je získať s Popradom 
majstrovský titul. Verím, že te-
raz je ten správny čas zomknúť 
sa a vytvoriť káder, ktorý vy-
túžený titul konečne získa. A 
ak mám hrať na Slovensku, 
budem hrať doma,“  netajil 
„Pinči“ vysoké ambície.

O  reprezentačného útoč-
níka bol záujem aj inde, ale 
nakoniec sa vedeniu Popradu 
podarilo udržať ho:  „Chcel 
som ešte skúsiť kvalitnú zahra-
ničnú ligu, boli tam aj nejaké 
rokovania, kde som čakal do 
poslednej chvíle a bol som z 
toho trochu nervózny, ako sa 
to naťahovalo z týždňa na týž-
deň. Nakoniec mám radosť, že 

môžem hrať doma, kde cítim 
veľkú pohodu,“ povedal Svi-
tana. 

Skokan zatiaľ odohral na 
Slovensku 284 zápasov, v kto-
rých nazbieral 160 bodov 
za 68 gólov a  92 asistencií. 
Okrem Popradu nastupoval 
aj v  dresoch Slovana Brati-
slava, kde získal v roku 2012 
titul a Košíc. V českej lige bol 
členom Slavie Praha, Hradca 
Králové, Chomutova a  Par-
dubíc. Na 27 zápasov okúsil 
aj KHL a sezónu 2018/19 do-
končil ôsmimi zápasmi v ne-
meckej druhej lige. V junior-
skom veku strávil tri roky 
v Rimouski v QMJHL a pri-
písal si štarty na troch MS do 
20 rokov. Slovensko repre-
zentoval na MS 2014 a 2017, 
v  celkovo desiatich zápasoch 
zaznamenal jednu asistenciu.

Svitana má na svojom kon-
te v  slovenskej najvyššej sú-
ťaži 549 štartov a v nich na-
zbieraných 306 bodov za 114 
gólov a  192 asistencií. Dve 
sezóny strávil v  Kazachsta-
ne, kde sa stal dvojnásobným 
majstrom a dve v Poľsku, kde 
s Krakovom vybojoval jeden 
titul. Slovensko reprezento-
val na MS 2018, na ktorých 
trikrát asistoval v  siedmich 
dueloch. 

 Zdroj: HK Poprad

Úspešného trénera s  po-
nukou trénovať Podtatran-
cov oslovil prezident klubu 
Roman Dvorčák. Ďuriš má 
hráčske a  trénerské skúse-
nosti a  je držiteľom najvyš-
šej trénerskej licencie UEFA 
PRO.  Hral prvú ligu v  Ru-
žomberku a má aj druho-
ligové štarty. S Rimavskou 
Sobotou postúpil do ligy. 
Prešiel všetkými súťažami 
a hráčskymi kategóriami. 
Čo sa týka trénerstva, začal 
v Nemšovej, potom v U19 
a U16 v Žiline, U19 v Ru-
žomberku, v druholigovom 
Svätom Jure a treťoligovej 
Nemšovej.

Pre Stana Ďuriša je to nová 
výzva. Pracovať v  realizač-
nom tíme so svojím bratom 

a  s  mladým popradským 
kolektívom, ktorý cez brata 
pozná dôkladne.  V  ďalšom 
bloku prípravy čaká Poprad 
sústredenie v Nemšovej, 
kde budú mať dvojfázové 
tréningy a  odohrajú aj dva 
prípravné zápasy s Myjavou 
a Spartakom Trnava. Na sú-
stredenie do Nemšovej by už 
chceli ísť s kádrom, s ktorým 
počítajú do novej sezóny. 
V ostatných sezónach mal 
klub tie najvyššie ambície a 
atakoval postupové priečky. 
Podľa nového trénera majú 
ambície od zápasu k zápasu. 
Poprad má nový, mladý tím 
a len kvalitný tréningový prí-
stup a  proces môže priniesť 
úspech. 

 Zdroj: FK Poprad

FK Poprad má nového trénera
Výrazne omladený druholigový tím FK Poprad má za 

sebou prvý týždeň prípravy na blížiacu sa novú sezónu. 
Tú odštartovali bielo-modrí orli 8. júla pod vedením 
nového hlavného trénera Stanislava Ďuriša. Realizačný 
tím okrem neho tvoria asistent Peter Pitoňák, jeho mlad-
ší brat Peter Ďuriš a tréner brankárov Ján Malec. Počas 
úvodného týždňa prípravy, v ktorom absolvovalo dvojfá-
zové tréningy, odohralo mužstvo aj dva prípravné zápasy. 
Po víťazstve nad Spišskou Novou Vsou (2:1) Popradčania 
prehrali s Rudňanmi 3:4, po polčase 2:2. 

V utorok minulého týž-
dňa otvorili Tatranské dre-
vené kráľovstvo v lokalite 
futbalového ihriska oproti 
Kúpeľom Nový Smokovec. 
Nájdete tu 27 drevených 
sôch zvietať z tatranskej 
prírody od Martina Kačicu 
z Levoče. Súčasťou expozí-
cie bude aj päť rozprávko-
vých domčekov.

„Podobných exteriérových 
zážitkov ponúkajú Tatry  nie-
koľko, sme však originálom, 
za ktorým netreba chodiť 
ďaleko. Spojili sme príjem-
né s  užitočným, využili sme 
priestor, ktorý donedávna 
slúžil futbalistom a  keďže je 
tu široké priestranstvo s krás-
nym výhľadom na masív 

Tatranské drevené kráľovstvo

Slavkovského štítu, verím, že 
návšteva kráľovstva bude ne-
zabudnuteľným zážitkom pre 
celé rodiny,“ približuje zá-

mer Ľubo Kravčák. Hravou 
formou chcú autori deťom 
umožniť kontakt s prírodou, 
ktorej sme súčasťou.  (red)


