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Nakoniec sa riešenie našlo. Nielen 
kvôli nedostatku fi nancií, ale aj kvô-
li hygienickým a  protiepidemiolo-
gickým opatreniam sa v tomto roku 
vypustili veľké akcie s  koncertami 
a  programami sústreďujúcimi ma-
sovú návštevnosť. Dramaturgia sa 
zamerala hlavne na rodičov s deťmi. 
TKL tak dostalo prívlastok „komor-
né“.

Každý piatok večer po zotmení sa 
v mestskom parku Tatranská Lom-
nica premietali nové celovečerné 
fi lmy svetovej a  českej produkcie 
v  rámci Tatranského letného kina. 

Kultúrne dianie vo Vysokých Tatrách počas korona leta
Tatranské kultúrne leto komorne 2020

     Letné obdobie vo Vysokých Tatrách je už tra-
dične poznamenané nielen turistikou, športom, 
oddychom a  relaxom, ale aj kultúrnym vyžitím. 
Pätnásť rokov po sebe leto vo Vysokých Tatrách do-
tváral seriál víkendových kultúrnych podujatí pod 
názvom Tatranské kultúrne leto (TKL). 16. ročník 
v  roku 2020 však veľmi negatívne zasiahla pandé-
mia koronavírusu. V  tomto období Ministerstvo 
dopravy a  výstavby Slovenskej republiky neodpo-
ručilo nasmerovať štátnu dotáciu určenú na rozvoj 

cestovného ruchu do eventov počas tohoročného 
leta a  rozpočet mesta na kultúru bol krátený o  50 
%. Pre organizátorov – oddelenie kultúry a športu 
mesta Vysoké Tatry – tak vznikla veľká výzva. Naj-
prv sa bolo potrebné rozhodnúť, či vôbec niečo ro-
biť a ak áno, v akom rozsahu. Víkendové dni (pia-
tok-nedeľa) sa doposiaľ veľmi osvedčili. Preto bolo 
potrebné zodpovedať otázku, ako naplniť víkendy 
zaujímavým programom, avšak v  nízko rozpočto-
vom móde. Príbehy z Tatier sa čítali v čarovných prírodných zákutiach. 

 Snímka: Janka KapustováViaceré z nich boli určené špeciálne 
deťom, v  mnohých prípadoch išlo 
o rodinné fi lmy. 

Soboty popoludní vždy o  16:00 
hod. patrili v lomnickom parku di-
vadielkam pre deti. Počas leta sa vo 
Vysokých Tatrách predstavili 4 špič-
kové slovenské súbory – Clipperton 
z Banskej Bystrice, Commedia z Po-
pradu, Na doske a Portál z Prešova. 
Každé z nich uviedlo po dve insce-
nácie. Nielen u  detského diváka sa 
tieto predstavenia stretli s  veľkým 
úspechom.

Úplnou novinkou sa stali Príbe-

hy z  Tatier. Známi herci z  Divadla 
Commedia – Dušan Kubaň a  Mi-
chal Novák čítali povesti, báje a roz-
právky o Vysokých Tatrách v sprie-
vode hudobného hosťa. Tieto ko-
morné podujatia sa uskutočnili na 
netradičných miestach - v  maleb-
ných prírodných zákutiach v ôsmich 
tatranských osadách. Vo Vyšných 
Hágoch pri jazierku nad liečebným 
ústavom, v Novej Polianke v parku 
pod vojenskou zotavovňou, v Tat-
ranskej Polianke pri jazierku nad 
sanatóriom, v Tatranských Zruboch 
v  parku pod hotelom, v  Novom 

Smokovci v  areáli materskej školy, 
v Dolnom Smokovci v parku pri sa-
natóriu, v Starom Smokovci pri ja-
zierku nad lanovkou a v Tatranskej 
Kotline to bolo jedinýkrát v interié-
ri – vo vestibule sanatória, nakoľko 
nepriaznivé počasie neumožnilo 
realizovať program pôvodne pláno-
vaný do kameňolomu. Produkciu 
v Novej Polianke navštívil aj predse-
da Spolku slovenských spisovateľov 
Miroslav Bielik. 

Účinkujúci Tatranského kultúr-
neho leta KOMORNE boli výhrad-

ne Slováci, tentokrát sa organizátori 
zaobišli bez zahraničných umelcov. 

Tí naši pricestovali len z ôsmich 
miest: Banskej Bystrice, Popradu, 
Kežmarku, Spišských Vlách, Prešo-
va, Spišskej Novej Vsi, Košíc a Vyso-
kých Tatier.

Aj toto skromné kultúrne le-
to však prinieslo jeden rekord – 
a  to v  počte produkcií na rôznych 
miestach. Ešte nikdy nebolo TKL 
realizované až v  deviatich tatran-
ských osadách!  
 Pokračovanie na 3. strane

Piatkové večery pod Lomnickým štítom patrili Tatranskému letnému kinu. 
 Snímka: Dagmar Modlová

Podtatranské múzeum v Po-
prade pozýva na multimediálnu 
výstavu Sélection/Výber. Projekt 
predstavuje výber z tvorby výtvar-
níka Mareka Ružinského. Výstavu 
môžete navštíviť do 25. októbra 
2020 v čase otváracích hodín 
múzea vo výstavných priestoroch 
Podtatranského múzea v Poprade 
(Vajanského 72/4, 058 01 Poprad) 
na 1. nadzemnom podlaží. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

VÝSTAVA 
SÉLECTION/

VÝBER 
PREDĹŽENÁ 
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Tatranské kultúrne leto komorne 2020

Na záver leta vystúpila v  lomnickom parku známa pre-
šovská skupina Komajota.  Snímka: Janka Kapustová

Divadlo Portál z Prešova sa v Tatrách predstavil s insce-
náciou „Rozprávkový hrniec“.  Snímka: Janka Kapustová

Dokončenie z 1. strany
Iba dve akcie leta boli 

väčšieho charakteru – a  to 
na úvod a  záver. 4. júla to 
bol medzinárodný zraz 
automobilov veteránov 
Tatranský oldtimer a  30. 
augusta Záver leta v parku 
s  dvoma koncertami (Ko-
majota a  Th e Colt) a  jedi-
nečnou charitatívnou Tat-
ranskou letnou dražbou...

Tento rok po prvýkrát 
boli súčasťou Tatranské-
ho kultúrneho leta aj Dni 
mesta Vysoké Tatry s  tro-
mi programovými dňami. 
Túto záverečnú časť leta 
už zastrešil Región Vysoké 
Tatry s  fi nančnou podpo-
rou Ministerstva dopravy 
a  výstavby SR. Tradičný 
termín 15. marca nemohol 

byť dodržaný kvôli zákazu 
organizovania hromadných 
podujatí kvôli koronavíru-
su, ktorý začal platiť od 13. 
3. 2020. Vyvrcholením Dní 
mesta Vysoké Tatry bol Tat-
ranský galavečer v deň štát-
neho sviatku - 1. septembra. 
Uskutočnil sa v reprezen-
tačných priestoroch kon-
gresovej sály Grand Hotela 
Bellevue. Tento slávnost-
ný večer moderovala Iveta 
Malachovská, sprievodný 
program obstarali spevácke 
i  tanečné vystúpenia v  po-
daní študentov Súkromného 
konzervatória na Zádielskej 
ulici v  Košiciach. Boli ude-
lené tri výročné ceny mesta 
Vysoké Tatry. Do Tatranskej 
športovej siene slávy bol 
uvedený horolezec a  dlho-

ročný náčelník Tatranskej 
horskej služby Jozef Koršala 
in memoriam. Cenu primá-
tora za čin roka 2019 získala 
Katarína Bohušová za vytvo-
renie a  vydanie pracovných 
listov regionálnej geografi e 
pre žiakov tatranských škôl. 
Cenu mesta Vysoké Tatry za 
celoživotné dielo získal Prof. 
Ing. arch. Eugen Kramár, Dr.
h.c. in memoriam za napro-
jektovanie športových areá-
lov a  všetkých významných 
stavieb vo Vysokých Tatrách 
v súvislosti s Majstrovstvami 
sveta v  klasických lyžiar-
skych disciplínach v  roku 
1970, ktorých 50. výročie si 
pripomíname práve v tomto 
roku.  

Kultúrny život vo Vyso-
kých Tatrách neskončil ani 

v  jeseni. Oddelenie kultúry 
a športu pokračuje v ďalších 
aktivitách už od 12. septem-
bra. Na počesť 130. výročia 
vzniku osady Vyšné Hágy 
sme v  tejto mestskej časti 
uskutočnili HÁGY FEST 
s  bohatým celodenným 
programom. 19. septembra 
to bol poldňový multižánro-
vý hudobný festival ALTAN 
FEST v  mestskom parku 
Tatranská Lomnica a  v  po-
sledný septembrový týždeň 
zavítali do Vysokých Tatier 
poprední slovenskí spisova-
telia na Tatranskú literárnu 
jeseň. Ďalšie 3 akcie prvého 
ročníka seriálu programov 
Tatranské babie leto priná-
šame na inom mieste Pod-
tatranského kuriéra. 

 Ján BENDÍK

Nadácia PSK pre podpo-
ru rodiny opäť rozdeľovala 
fi nancie pre ľudí v  núdzi. 
Celkovo 29 žiadateľom z de-
siatich okresov Prešovského 
kraja rozdelila 19  210 eur. 
Najviac ich bolo z okresu Pre-
šov.

Nadácia pomohla desia-
tim rodinám z  okresu Pre-
šov, šiestim rodinám z okre-

Rozdelila viac ako 19-tisíc eur
Nadácia PSK pre podporu rodiny opäť pomáhala

Spolu 29 rodín z desiatich okresov Prešovského kraja má 
dôvod na radosť. Nadácia PSK pre podporu rodiny im na 
svojom poslednom zasadnutí rozdelila viac ako 19-tisíc 
eur. Prím medzi žiadosťami mali opäť rehabilitačné pobyty.  

su Poprad, trom z  okresu 
Snina, ale aj dvom rodinám 
z  okresov Svidník, Sabinov 
a Kežmarok. Pomocnú ruku 
podala aj po jednej rodine 
z  okresu Stropkov, Humen-
né, Vranov nad Topľou a Sta-
rá Ľubovňa. 

Väčšina fi nančných pros-
triedkov je určených na re-
habilitačné pobyty pre deti, 

tiež na školské potreby či 
na zabezpečenie základných 
životných potrieb – stravu, 
ošatenie či bývanie. Žiadate-
lia sa obracali na nadáciu aj 
s  požiadavkami o  peňažnú 
pomoc na invalidný vozík, 
delfi noterapiu, génovú te-
rapiu v  USA či liečbu kme-
ňovými bunkami v  Mexiku. 
Najnižšia pridelená suma 
predstavovala 200-eurový fi -
nančný príspevok, najvyššia 
1000-eurový. 

Nadácia PSK pre podporu 

rodiny rozdelila za dva roky 
svojho pôsobenia vrátane 
poslednej pomoci takmer 
120-tisíc eur. Pomoc sme-
rovala rodinám, ktoré sa 
ocitli v sociálnej, zdravotnej, 
ekonomickej či existenciál-
nej núdzi. Tie sa môžu obrá-
tiť na nadáciu počas celého 
roka. Viac informácií nájdu 
žiadatelia na www.nadacia-
-psk.sk. 

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie

 a propagácie

Protikorupčný audit pod-
stúpila Ľubovnianska ne-
mocnica  v  auguste tohto 
roku po niekoľkomesačných 
prípravách na samotnú 
certifi káciu. Podľa vedenia 
nemocnice bol celý proces 
len zavŕšením   dlhodobého 
úsilia  zlepšovať transparent-
nosť zdravotníckeho zaria-
denia, ktoré sa drží na špičke 
všeobecných nemocníc na 
Slovensku. 

„Povedomie transparent-
nosti budujeme minimálne 
posledných päť rokov, čo sa 

Ľubovnianska nemocnica získala protikorupčný certifi kát
Ľubovnianska nemocnica ako prvá na Slovensku získala 

certifi kát systému manažérstva proti korupcii podľa normy 
ISO 37001:2019. Riaditeľovi nemocnice Petrovi Bizovskému 
ho vo štvrtok 10. septembra odovzdal Slavomír Juráček, riadi-
teľ  certifi kačného orgánu manažérskych systémov spoločnosti 
Certicom.  

odzrkadľuje aj vo výsled-
koch hodnotenia INEKO. 
Logickým vyústením bola 
certi� kácia protikorupčného 
systému, ktorým chceme ešte 
jasnejšie a  otvorenejšie na-
staviť vzťahy s  verejnosťou, 
s  pacientmi, zamestnanca-
mi i   obchodnými partner-
mi. Certi� kátom sa hlásime 
k  nulovej tolerancii korupč-
ného správania,“ uviedol 
k  iniciatíve riaditeľ Ľubov-
nianskej nemocnice, n.o. 
Peter Bizovský. Ako dodal, 
v  rámci projektu si nemoc-

nica osvojila všetky postupy, 
ktoré sú pre splnenie normy 
nevyhnutné. 

„Všetky podmienky certi� -
kátu budeme postupne zavá-
dzať do praxe. Za sebou má-
me prijatie prvých kľúčových 
interných dokumentov proti 
korupcii, zaviedli sme interný 
systém nahlasovania korup-
cie, ktorý je anonymizovaný, 
zároveň prebehlo školenie 
zamestnancov. Edukujeme 
aj našich pacientov, ktorí 
sa okrem iného na svojich 
izbách stretnú s  upozorne-
ním, že sa za zdravotnú sta-
rostlivosť v  našej nemocnici 
neodvďačia úplatkami,“ po-
vedal riaditeľ Peter Bizovský. 

Ľubovnianska nemocnica 
si prevzala protikorupčný 

certifi kát od autorizované-
ho certifi kačného orgánu 
manažérskych systémov 
spoločnosti Certicom. Jeho 
platnosť je štandardne na tri 
roky s  tým, že dozor a kon-
troly budú vykonávané pra-
videlne každý rok. Medziná-
rodná norma pre aplikáciu 
postupov na zamedzenie 
korupčných vplyvov sa za-
viedla na území SR v minu-
lom roku. 

Ľubovnianska nemocni-
ca, ktorej zakladateľom je 
Prešovský samosprávny kraj 
(70%) a Mesto Stará Ľubov-
ňa (30%),  ju získala ako 
prvé zdravotnícke zariade-
nie na Slovensku. 

„Získanie certi� kátu a  za-
vádzanie ďalších protiko-

rupčných opatrení vnímam 
ako ďalší veľmi pozitívny 
počin Ľubovnianskej  ne-
mocnice. Je to dobrý signál 
dôveryhodnosti, otvorenosti, 
vysokej profesionality nášho 
zdravotníckeho zariadenia, 
ktoré  aj týmto spôsobom 
deklarovalo dodržiavanie 
predpisov, zákonov, ale aj 
etických pravidiel.  O to viac 
je to cenné, že sa tak stalo  
práve v  oblasti zdravotníc-
kej starostlivosti, kde naša 
nemocnica týmto nastavila 
vysokú latku protikorupčnej 
politiky,“ dodal k  iniciatíve  
nemocnice predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja 
Milan Majerský. 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Zo dňa na deň sa mi čoraz 
častejšie potvrdzuje, že Slo-
váci sa zbláznili, resp. majú 
hlavy mainstremom tak vy-
gumované, že prestali použí-
vať „šedé bunky mozgové“ a 
v hlavičkách im už neostalo 
takmer nič na myslenie. Ne-
môže byť predsa normálne, 
ak celé roky nepočúvame o ni-
čom inom, ako že musíme byť 
zodpovední za našu prírodu, 
že ju musím chrániť, znižovať 
uhlíkovú stopu… Od Gréty až 
po psychicky chorú von der 
Leyenovú s jej bruselským fan 
klubom psychopatov vlastne 
všetci chránime prírodu len 
šialenými deklaráciami. 

Víkend čo víkend stovky 
dobrovoľníkov, malých, väč-
ších, starších „vyráža“ do prí-
rody a likviduje čierne skládky, 
neporiadok, plasty, elektro-
odpad, komunálny odpad 
a výsledkom je, že odpadu je 
stále viac a viac. Čo sme to 
za pokrytcov, ktorí na jednej 
strane tvrdia, že prírodu musí-
me chrániť a na druhej strane 
sa zdá, že len čo jedna čier-
na skládka zmizne, na druhý 
deň je tam ďalšia? Čo sme to 
za pokrytcov, že po každej, aj 
menšej povodni, sa po našich 
horských bystrinách, riekach 
a nádržiach „plaví“ neuveriteľ-
né množstvo odpadov, keď v 
kuse ktosi Upratuje Slovensko 
a nánosy plastov sú väčšie a 
väčšie? A viete si predstaviť, 
koľko peňazí vyhadzujeme na 
strojové čistenie prírodných 
nádrží? 

Pripadá mi to, že stovky 
ľudí pobehujú po lúkach, le-
soch, medziach, dedinách 
a mestách a ďalšie tisícky si 
chodia „čistiť“ hlavu do príro-
dy, ale všetok odpad, ktorý 
deň predtým niekto vyzbieral, 
do prírody donesú. Tu chceme 
znižovať uhlíkovú stopu a pri-
tom nevieme už roky-rokúce 
pochopiť, že odpad do príro-
dy nepatrí! Na jednej strane 
tvrdíme, že prírodu chránime, 
čistíme a na strane druhej je 
voda v našich jaskyniach kon-
taminovaná a jej pitie v lone 
prírody ohrozuje naše zdravie. 
To naozaj nikto na Slovensku 
a vo svete nedokáže prevy-
chovať pokrytecký národ? 

A čo tak sa zamerať na 
výrobcov plastov? Kedysi, 
za zlého socializmu, sme mi-
nerálne vody, pivo, mlieko 
balili do vratných sklenených 
obalov, resp. mlieko sme ku-
povali do vlastných nádob 
v mliekárňach a vedeli sme, 
že je čerstvé a zdravé. Rovna-
ko sme nakupovali do tašiek, 
ktoré sme si nosili z domu 
a nikto nepotreboval jednorá-
zové plastové tašky. Vrecká 
na desiatu boli z papiera a dali 
sa bez problémov recyklovať. 
Takže, ak niekto nevie pocho-
piť, že plasty do prírody nepat-
ria, tak ich prestaňme vyrábať 
a vráťme sa k starým, ale 
účinným opatreniam. Žiadne 
plastové fľaše, hliníkové oba-
ly na pivo či rôzne minerálky, 
tašky, sáčky…  Skúsme všet-
ky zálohovať, vrátiť do obcho-
du a recyklovať. A zrazu tento 
pokrytecký národ nebude mať 
čo vyhadzovať a konečne pre-
staneme pokrytecký tvrdiť, že 
chránime naše životné pros-
tredie.  (reš) 

O tom, že pre väčšinu na-
šich elít a hlavne mladých 
ľudí sú jedinou hodnotou 
peniaze, pomaly zisťujeme 
už nielen vo vzdialenejších 
oblastiach našej krajiny, ale 
aj v našom bezprostrednom 
okolí. 

Lúpež na Štrbskom Plese. 
Koncom augusta podve-

čer došlo v Kolibe pri Patrii 
k ozbrojenej lúpeži. Tohto 
trestného činu sa dopustil 29 
ročný muž z  okresu Vranov 
nad Topľou. Muž prišiel k slu-
žobnému vchodu reštaurácie 
a  od tam stojacich zamest-
nancov pýtal peniaze. Keďže  
na jeho výzvu nereagovali,  
muž z  bundy vybral strelnú 
zbraň, vošiel  do budovy, v 
kuchyni zo zbrane dvakrát 
vystrelil do stropu a z reštau-
rácie zo zásuvky pod poklad-
ňou vzal  fi nančnú hotovosť 
viac ako tisíc eur a knihu ob-
jednávok. Z  budovy odišiel 
smerom k  jazeru. Polícia po 
páchateľovi intenzívne pátra-
la a muža zadržala v  okrese 
Vranov. 

Objasnená krádež v zlat-
níctve v Poprad.

Začiatkom septembra 
v  skorých ranných hodinách  
došlo v  Poprade ku krádeži 
v  dvoch zlatníctvach. Pácha-
telia rozbili sklenené dvere 
jednej z  reštaurácii v  ob-
chodnom centre. Vošli do 
vestibulu k dvom predajniam 
zlatníctva, kde rozbili sklene-
nú výplň. Z predajní ukradli 
šperky a odišli preč. Páchate-
lia  spôsobili aj škodu poško-
dením zariadenia vo výške 21 
000 eur. 

Aj vďaka vynikajúcej me-
dzinárodnej spolupráci s ma-
ďarskou políciou sa osoby 
podozrivé zo spáchania toh-
to zločinu podarilo vypátrať 
a  zadržať príslušníkmi ma-
ďarskej polície na hraničnom 
prechode Parassapuszta me-
dzi SR a MR. Išlo o 4 občanov 
Rumunska, mužov vo veku 
23, 37, 31 a 25 rokov.  

Na základe dôkaznej situ-
ácie krajský vyšetrovateľ za-
držaným osobám, s  ktorými 
boli vykonávané potrebné 
procesné úkony, vzniesol ob-
vinenie zo zločinu krádeže 
spáchaného v  súbehu s  pre-
činom poškodzovanie cudzej 
veci.  (red)
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Správa o stave Únie

V nadväznosti na prejav predsedníčky 
Európskej komisie o stave Únie Komisia 
predložila svoj plán znížiť emisie sklení-
kových plynov v EÚ do roku 2030 aspoň o 
55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. 
Tento ambiciózny zámer je pre nasledujú-
ce desaťročie smerom  k dosiahnutiu kli-
matickej neutrálnosti do roku 2050. Tento 

cieľ je založený na posúdení vplyvu jeho 
sociálnych, hospodárskych a environmen-
tálnych dôsledkov, z ktorého  vyplýva, že 
takéto smerovanie je realistické a usku-
točniteľné. Tento ambicióznejší prístup 
zároveň poukazuje na celosvetové vedúce 
postavenie EÚ pred nadchádzajúcou kon-
ferenciou OSN o zmene klímy (COP26).

- predložila zmenu na-
vrhovaného európskeho 
právneho predpisu v ob-
lasti klímy a zahrnula doň 
cieľ zníženia emisií do roku 
2030 o najmenej 55 % 

- vyzvala Parlament a 
Radu, aby potvrdili tento 
cieľ ako nový vnútroštátne 
stanovený príspevok EÚ 
v rámci Parížskej dohody 
a do konca tohto roka ho 

predložili na zaradenie do 
Rámcového dohovoru Orga-
nizácie Spojených národov o 
zmene klímy,

- predstavila legislatívne 
návrhy, ktoré sa majú pred-
ložiť do júna 2021 v záujme 
dosiahnutia spomínaného 
nového cieľa, vrátane: revízie 
a rozšírenia systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, 
prispôsobenia nariadenia o 
spoločnom úsilí a rámca pre 
emisie z využívania pôdy, 

posilnenia politík v oblasti 
energetickej účinnosti a ener-
gie z obnoviteľných zdrojov a 
posilnenia noriem CO2 pre 
cestné vozidlá.

Popri pláne cieľov v oblas-
ti klímy na rok 2030 a jeho 
posúdení vplyvu Európska 
komisia prijala aj posúdenie 
národných energetických a 
klimatických plánov člen-
ských štátov na roky 2021 až 
2030. Z posúdenia Komisie 
vyplýva, že EÚ je na dobrej 

ceste k prekročeniu svojho 
súčasného cieľa znížiť emi-
sie do roku 2030 aspoň o 40 
%. Zvýšenie cieľa prvýkrát 
oznámila vo svojich politic-
kých usmerneniach pred-
sedníčka von der Leyenová 
v júli 2019 v súlade s cieľom 
Parížskej dohody udržať 
zvýšenie globálnej teploty 
výrazne pod úrovňou 2 °C 
a pokračovať v úsilí o jeho 
udržanie na 1,5 °C.

Komisia zvyšuje ambície v oblasti klímy a navrhuje zníženie emisií 
do roku 2030 o 55 %

 Európska komisia:

MUDr. Hanušín pri meno-
vaní do funkcie ministrom 
zdravotníctva Marekom 
Krajčím predstavil víziu ne-
mocnice. „Rád by som uká-
zal, že aj štátna nemocnica 
môže fungovať efektívne 
a propacientsky,“ uviedol. 
V nemocnici chce vybudovať 
traumacentrum, endovasku-
lárne intervenčné centrum, 
rozvíjať onkoprogram, do-
budovať neurocentrum a pri-
pravuje aj zavedenie samoob-
jednávania klientov. „Máme 
pripravený jeden projekt vy-
hľadávania žien v marginali-
zovaných komunitách, ktoré 
majú nedostupnú prevenciu, 
pretože o  nej nevedia, takže 
chceme prispieť tým, že tie-
to ženy budeme vyhľadávať, 
dáme im termín, privezieme 
ich do nemocnice a budeme 
robiť preventívnu medicínu,“ 
prezradil svoje plány nový 
riaditeľ.

Zrejme sa ale tieto je-
ho predstavy nezhodujú 
s predstavami zdravotník-
ceho personálu popradskej 
nemocnice, ktorý ju budoval 
dlhé roky a na jej budúcnosť 
má iný názor. Výsledkom 
týchto nedorozumení sú 
odchody atestovaných leká-
rov a odborníkov, ktorí boli 
zárukou jej dobrého mena
a už viac ako pätnásti z nich 
v nemocnici nepracujú. 
Okrem toho sa medzi zdra-
votníckym personálom šírila 
petícia za odvolanie nového 
riaditeľa, ktorú do minulého 
utorku pospísalo viac ako 
500 zamestnancov. Upozor-
ňujú, že je ohrozená funkč-
nosť nemocnice a zdravie 
pacientov. Situáciu riešil aj 
predseda odborového zväzu 
Slovenskej lekárskej komory 
Marián Kollár a pripomenul,  
že sa obáva toho, že odborná 
úroveň popradskej nemocni-
ce začala výrazne klesať a do 
budúcna je veľmi vážne ohro-
zená. Ako uviedla lekárska 
komora, zamestnanci nie sú 
dostatočne informovaní, ne-
tušia, ako a kam nemocnica 
smeruje, viazne tu komuniká-

Nedorozumenia, alebo odlišné názory na fungovanie nemocnice?
Od menovania do funkcie generálneho riaditeľa a pred-

sedom predstvenstva Nemocnice Poprad MUDr. Antona 
Hanušína spred troch mesiacov, situácia neustále graduje.

cia, chýba akákoľvek diskusia, 
zásadné zmeny v organizácii 
jednotlivých oddelení prebie-
hajú bez informovanosti jed-
notlivých kolektívov, z čoho 
pramení neistota, strach, ale 
výsledkom môžu byť aj z toho 
vyplývajúce pochybenia,

So zamestnancami nemoc-
nice sa pred troma týždňami 
stretol aj primátor Popradu 
Anton Danko, ktorý vyjad-
ril nespokojným lekárom a 
zdravotníckym pracovníkom 
plnú podporu. Povedal, že 
nemocnica ide do úpadku. 
„Na stretnutí som sa dozve-
del, že zhruba 15 lekárov dalo 
výpoveď, čo je skutočne vážny 
stav. Mám naozaj veľkú oba-
vu o  budúcnosť nemocnice. 
Zamestnanci nemajú žiad-
ne informácie. Vízie nového 
riaditeľa sa dozvedajú len 
cez tretie osoby. Vidia, ako 
sa dobre nastavený systém 
funkčnej nemocnice rozpa-
dá.“ Ako povedal A. Danko, 
Popradská nemocnica má 
už tri mesiace nového ria-
diteľa, ktorý začal s veľkými 
zmenami. Lekári, sestričky 
a technický personál sú pre-
svedčení, že tieto zmeny ve-
dú k znefunkčneniu dovtedy 
dobre fungujúcej nemocnice. 
Vzbura personálu začala po 
odchode 4 primárov. Spísali 
preto petíciu, v ktorej žiadali 
o odchod generálneho ria-
diteľa a členky predstaven-
stva. Zároveň žiadajliaj jeho 
odchod z postu predsedu 
asociácie nemocníc, aby ne-
mal možnosť zasahovať do 
práce krízovej komisie. Ako 
povedal primátor, dokonca 
ho zamestnanci nemocnice 
informovali o vyhrážaní sa, 
pričom zamestnancom od-
kázal, aby sa nebáli. Vydržali 
vo svojom snažení, pričom je 
ochotný, spolu s verejnosťou, 
zúčasniť sa štrajku zamestn-
cov, plánovaného na utorok 
22. septembra pred Nemoc-
nicou Poprad.  

Pokiaľ nebudú naplnené 
požiadavky zamestnancov, 
všetci sú pripravení podať 
hromadné výpovede.

Popradský primátor odká-
zal ministrovi zdravotníctva 
Marekovi Krajčímu aby sa 
do Popradu prišiel pozrieť a 
zhodnotil súčasný stav.

Ministerstvo zdravotníc-
tva sa pre redakciu Dnes 24 
vyjadrilo: „Generálny riadi-
teľ Nemocnice Poprad, a. s. 
a  predseda predstavenstva 
nemocnice Anton Hanušín 
má zatiaľ plnú dôveru minis-
terstva zdravotníctva. Vede-
nie nemocnice ministerstvo 
zdravotníctva zároveň infor-
movalo, že uvedené obvinenia 

považuje za vážny zásah do 
súkromia a  integrity, nakoľko 
sa nezakladajú na pravde a 
zváži prístupné právne kroky.“

Podľa hovorkyne Zuzany 
Eliášovej minister zdravot-
níctva v  stredu 16.  septem-
bra podvečer vymenoval za 
člena Dozornej rady Nemoc-
nice Poprad, a. s. predsedu 
Lekárskeho odborového 
združenia v danej nemocnici 
MUDr. Michala Matiščáka 
a požiadal dozornú radu ne-
mocnice, aby zaujala k  situ-
ácii v  nemocnici stanovisko 

a bezodkladne 
ho ako jediného 
akcionára s  ním 
o b o z n á m i l a . 
Podľa nemoc-
nice doteraz na 
jej zasadnutiach 
predstavenstvu 
nemocnice nikto 
netlmočil žiadne 
sťažnosti. „Ne-
sťažovali sa ani 
miestne odbory,“ 
uvádza sa ďalej 
v  stanovisku mi-
nisterstva.

Podľa minister-
stva zdravotníctva 
je ich cieľom očis-
tiť zdravotníctvo 
od korupcie a pre-
strihnúť chobotni-
cu „biznisových“ 
vzťahov, ktoré pre 
osobný prospech 

Profesionálni, ale aj ama-
térski fotografi  sa opäť môžu 
zapojiť do súťaže Choď a foť, 
ktorú už po ôsmykrát vyhlá-
sila Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod 
Slovenska. Novinkou v tomto 
ročníku sú dve nové kategó-
rie. 

Hlavným cieľom fotosúťa-
že je prezentácia Prešovského 
kraja očami širokej verejnos-
ti. „Prešovský kraj je veľmi 
fotogenický. Nájdeme v ňom 
miesta s ´dych berúcimi´ vý-
hľadmi z najvyšších vrcholov, 
ale na druhej strane tajuplné 
podzemné chodby, čo svedčí 
o  jeho rozmanitosti. Výrok 
neznámeho autora o fotogra-
fi i hovorí: „Nejde o to na čo sa 
pozeráš, ale čo vidíš.“ V tom-
to zmysle realizujeme aj súťaž 
Choď a  foť. Každoročne sa 
nám do súťaže zapojí množ-
stvo fotografov, ktorí zachytia 
tie isté miesta a pohľady, stá-
le však nájdu iný spôsob. Už 
len zmena ročného obdobia 
sa podpíše na podstate foto-
grafi e, nehovoriac o  emóci-
ách, ktoré je tak ťažké zachy-
tiť,“  hovorí výkonný riaditeľ 
KOCR Severovýchod Sloven-
ska Martin Janoško.

V  minulom roku bolo do 
súťaže zapojených 435 sní-
mok. O  víťazoch v  jednotli-
vých kategóriách rozhodla 
odborná porota, ktorej pred-
sedal fotograf Jano Štovka 
(MQEP). Rovnako to bude 
aj počas vyhodnotenia Choď 
a  foť 2020. Tradíciou ostáva 
tiež hlasovanie verejnosti na 
FB Severovýchod Slovenska. 
V minulom roku ocenila ve-
rejnosť najvyšším počtom 
like-ov snímku s  názvom 
Modlitba od autorky Klaudie 
Kirschnerovej. 

 „Tak ako po minulé roční-
ky aj v  tomto roku môžu sú-
ťažiaci prihlásiť fotogra� e do 
niekoľkých kategórií. Súťaž 
sa snažíme každý rok urobiť 
ešte atraktívnejšou. Novinkou 
v 8. ročníku preto budú dve 
nové kategórie „Človek a kraj“ 
a  „Architektúra,“ vysvetľuje 
Janoško. 

V rámci prvej spomínanej 
kategórie budú môcť foto-
grafi  posielať snímky ľudí za-
chytávajúce ich každodennú 
činnosť, prácu, relax a pod. 
Hlavnou podmienkou stále 
ostáva, aby fotografi a vznikla 
na území Prešovského kraja. 
V druhej novej kategórii sa 
naskytá možnosť zachytiť 
jedinečné architektonické 
pamiatky, budovy či domy, 
vyskytujúce sa tiež na území 
Prešovského kraja. 

Fotografi e je možné za-
sielať  do 15.  októbra 2020
na  chodafot@severovychod.
sk. Podmienkou je, aby fo-
tografi a bola zhotovená  na 
území Prešovského kraja. Pre 
víťazov súťaže sú pripravené 
rôzne vecné ceny. Prípadná 
vernisáž víťazných fotografi í 
sa tradične uskutoční v  de-
cembri v Divadle Jonáša Zá-
borského v  Prešove. Všetky 
informácie o  súťaži nájdu 
záujemcovia na stránke www.
severovychod.sk 

Choď 
a foť!

 Pokračovanie na 4. strane

jednotlivcov predražujú po-
skytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti. Z  tohto zámeru 
neustúpi, intrigy a ohovára-
nie ako nástroj na zastavenie 
a rozvracanie potrebných 
zmien nebude brať do úvahy. 
Bývalé vedenie popradskej 
nemocnice bolo odvolané, 
nakoľko vtedajší generálny 
riaditeľ bol v  aktívnom vy-
šetrovaní Národnou krimi-
nálnou agentúrou pre hos-
podársku trestnú činnosť. 

Situáciu v popradskej ne-
mocnici zásadne zmenil mi-
nulý pondelok a rokovanie 
ministra M. Krajčího priamo 
v Poprade.  

Generálny riaditeľ MUDr. 
Anton Hanušín požiadal
o uvoľnenie z funkcie. „Na to, 
aby ste mohli robiť zmeny, si 
musíte získať ľudí. To sa mne, 
bohužiaľ, nepodarilo, čo ma 
mrzí. Je jasné, že v tejto situ-
ácii sa nedá pokračovať, lebo 
zamestnancov musíte mať na 
svojej strane, a to ja nemám,“ 
uviedol odchádzajúci riaditeľ.

„Mne je to ľúto, lebo záme-
ry mal veľmi dobré a prišiel 
na množstvo problémov, ktoré 
táto nemocnica má a začal ich 
aj veľmi dobre riešiť. Prišiel 
aj na množstvo nekalých biz-
nisov. Škoda, že sme nemohli 
dotiahnuť mnohé veci ďalej. 
Rozumiem však, že tlak je veľ-
ký, únosnosť situácie by sa už 
veľmi ťažko dala udržať, preto 
budem žiadosť o odvolanie 
akceptovať,“ vysvetlil Krajčí. 
I napriek tomu sa pochod za-
mestnancov minulý utorok 
uskutočnil. 

Hoci sa situácia pre pa-
cientov nemocnice môže 
zdať odstrašujúca, z vlastnej 
skúsenosti môžem potvrdiť, 
že v poslednom augusto-
vom a prvom septembrovom 
týždni som na internom 
oddelení a chirurgii absol-
vovala dve akútne operácie. 
Keďže píšem o tejto situácii, 
je jasné, že som ich v zdraví 
prežila. Pochváliť môžem 
nielen lekárov a sestry in-
terného oddelenia, ktorí pre 
pacientov robia všetko, čo je 
v ich silách, podobne aj per-
sonál chirugického oddele-
nia si počínal nanajvýš profe-
sionálne a o tých „nepríjem-
nostiach“ v nemocnici  som 
sa dozvedela až po návrate 
domov. Aj z toho vyplýva, 
že „vzbúru“ zamestnan-
cov pacienti nepocítili ani 
v tých najvypätejších chvíľach.
  Ľ. Rešovská
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Dokončenie z 3. strany
Súťažné kategórie:
    1. Príroda
  2. Kultúra, tradície a his-

tória
  3. Šport a voľnočasové 

aktivity
    4. Black & white
   5. Človek a kraj (por-

tréty, zaujímavé fotografie zo 
života bežných obyvateľov 
kraja)

    6. Architektúra (foto-
grafie stavieb - interiér, ex-
teriér)

Kontakt: 
Mgr. František  Baláž 

marketing/PR  KOCR Seve-
rovýchod Slovenska  
0948 789 718, 051/70 81 513

media@severovychod.sk; 
www.severovychod.sk

Choď 
a foť!
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BATIZOVSKÉ NOVINY
S e p t e m b e r  2 0 2 0

Občasník obyvateľov obce Batizovce

V  súvislosti s  koronavíru-
som je potrebné poznamenať, 
že negatívne siahol aj do na-
šich peňaženiek a  taktiež aj 
do obecnej kasy. Výpadok na 
daniach z  príjmov fyzických 
osôb za rok 2020 pre našu 
obec činí cca 47.000,-eur. Vlá-
da SR má záujem kompenzo-
vať tieto výpadky poskytnu-
tím bezúročných návratných 
fi nančných výpomocí na vý-
kon samosprávnych činností. 
Z  vyššie uvedeného dôvodu 
sme museli v obecnom zastu-
piteľstve prehodnotiť realizá-
ciu investičných aktivít. 

Zhodli sme sa na pokračo-
vaní v realizácii chodníka pre 
peších na Ul. osloboditeľov 
v  smere do Svitu, taktiež na 
rekonštrukcii ul. Jurkovičo-
va (momentálne prebiehajú 
práce), a v neposlednom rade 
bude realizovaná aj kanalizá-
cia na Ul. školskej, ktorá bu-
de vedená v chodníku. Ďalej 
pokračujeme vo vybudovaní 
optickej siete na Ul. Komen-
ského a Partizánskej. V loka-
lite Panské záhrady už novú 
optiku občania využívajú. Ur-
čite neušlo vašej pozornosti 
zrušenie kultúrno-spoločen-
ských aktivít organizovaných 
obcou. Dôvod je určite kaž-
dému dobre známy. V tomto 
čase by prebiehali prípravné 
práce ohľadom organizova-
nia spoločenského podujatia 
„Úcta k  starším“. S poľutova-

Poslanci prehodnotili priority
Príjemný dobrý deň prajem. Vážení 

spoluobčania, v rukách držíte ďalšie vyda-
nie Batizovských novín. V  úvode sa vám 
všetkým chcem v tejto chvíli poďakovať 
za zvládnutie ťažkých chvíľ v  súvislos-
ti s  COVIDom 19. Každý z  nás si zaslúži 

poďakovanie. Zvlášť sa chcem poďakovať 
pedagogickým aj nepedagogickým zamest-
nancom, s  ktorými sme úspešne pred pár 
dňami otvárali brány materskej škôlky 
a základnej školy, kde nastupovali naše ra-
tolesti. 

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 informácii z rôznych zdrojov. Každý občan môže 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 
• 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
Do ponuky informačných kanálov pribudla bezplatná aplikácia pre smartphony pod ná-

zvom ROZANA. Jedná sa o rozhlas v mobile. Aplikácia vám umožní prehrávať hlásenia obec-
ného rozhlasu priamo vo vašom mobile. Taktiež vám priamo do mobilu vieme posielať aj rôz-
ne pozvánky, správy, dokumenty a ankety. Postup inštalácie je zverejnený na našej webovej 
stránke www.obecbatizovce.sk 

Distribúcia informácií prostredníctvom týchto médií by mala zabezpečiť prístup k potreb-
ným informáciám mladšej ako aj staršej generácii občanov. V prípade otázok na jednotlivé 
spôsoby získania informácií nás prosím kontaktujte na tel. 052/7756 312 alebo na obec@
obecbatizovce.sk  JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Ako získať aktuálne informácie 
o dianí v obci???

26. augusta 2020 sme si aj v našej obci pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania pietnym aktom polože-
nia vencov pri monumentálnom pamätníku padlých hrdinov prvej a druhej svetovej vojny v parku pred obecným úradom. 
Prítomným sa prihovorila predsedníčka ZO SZPB Batizovce-Gerlachov Mgr. Monika Faixová. Pietnu spomienku umocnili 
tóny v podaní členov DH Sviťanka.

Tých najmenších priví-
tala nová, zrekonštruovaná 
a zväčšená trieda, v ktorej 
našli krásne, nové zrekon-
štruované priestory a tiež 
mnoho krásnych hračiek 
a samozrejme nových kama-
rátov. 

Škôlka bola opäť plná 
smiechu, džavotu a aj keď 
bol začiatok šk. roku ovplyv-
nený opatreniami v dôsled-

Nezabúdame ...

Tohto roku sme v rámci obecných dní v spolupráci s rímsko-katolíckou farnosťou plánovali odhaliť pamätnú tabuľu veno-
vanú pamiatke rehoľných sestier  rádu sv. Uršule, ktoré v našej obci pôsobili v rokoch 1938 až do roku 1950, kedy boli z obce 
násilne odvlečené.  Pandémia súvisiaca s CORONA vírusom však naše plány  prerušila a projekt sme presunuli do budúceho 
roku 2021 a to v rámci ďalšieho ročníka obecných dní na konci augusta. Pamätnú tabuľu plánujeme odhaliť v areáli katolíc-
keho kostola pri soche sv. Angeli, zakladateľky radu uršulínok.  Mgr. Vladimír Andraš

Pamätná tabuľa rehoľným sestrám rádu sv. Uršule

Začiatok školského roka

September je taký zvláštny 
mesiac. Pre učiteľov a žiakov 
je  niečo ako Silvester. Začia-
tok nových dobrodružstiev, 
plánov, priateľstiev a často aj  
predsavzatí. Niektorí sa tešia 
na nové začiatky a  niektorí 
by sa ešte chceli túlať po lese 
či vylihovať v posteli do po-
ludnia.  Tento september sa  
líši v  mnohom pre všetkých 
žiakov, učiteľov i rodičov. Už 
otvorenie školského roka bo-
lo iné ako zvyčajne a miesto 
školského dvora sme sa pre-
sunuli do tried a  príhovor 
pána starostu, pani riaditeľ-
ky i  program žiakov sme si 
vypočuli prostredníctvom 
školského rozhlasu. A mohli 

2. septembra sa opäť otvorili brány našej 
škôlky, v ktorej sme privítali už skúsených 
škôlkárikov, ale aj nových kamarátov, ktorí 

so slzičkou v oku, ale aj očakávaniami, čo 
ich vlastne čaká odštartovali nový školský 
rok 2020/2021. 

ku koronavírusu, všetci to 
zvládli na jednotku. 

Veríme, že nový školský 
rok nám prinesie mnoho 
krásnych zážitkov a chvíľ a 
že ho zvládneme pri plnom 
zdravíčku a s úsmevom na 
tvári.

 Bc. Mária Jaduščáková, 
 učiteľka MŠ

September - zvláštny mesiac
by sme povedať, že tu sa roz-
diely končia. 

Teplotu sme žiakom me-
rali aj v júni a ruky si dezin-
fi kujú všetci bez upozorne-
nia. Rúško na tvári nosia vo 
vonkajších priestoroch všetci 
disciplinovane a bez reptania. 
V  škole nebadať nechuť učiť 
sa a krik a smiech žiakov znie 
rovnako ako po iné roky. 

Prváci sa začali učiť prvé 
písmenko, spolu s  pani uči-
teľkou sa vybrali na ostrov 
plný opíc a  ich „oooooo“ 
znie celou školou. Áno, u nás 
sa začína výuka čítania hlás-
kou ,,O“. 

Pokračovanie 
na druhej strane 

ním oznamujem, že po dô-
kladnom zvážení s  prihliad-
nutím na epidemiologické 
opatrenia, sme sa s kultúrnou 
pracovníčkou obce rozhodli 
toto krásne stretnutie taktiež 
zrušiť. Verím, že pri dobrom 
zdraví sa čoskoro stretneme. 
V  neposlednom rade podá-
vam informáciu, že sa množia 
sťažnosti občanov ohľadne 
púšťania hlasnej hudby, ktorá 
je reprodukovaná z  miestnej 
osady a  teda nad mieru pri-
meranú pomerom táto hudba 
otravuje obyvateľov našej ob-
ce. V tejto súvislosti Vás pro-
sím o  okamžitú reakciu na 
tel. číslo 158. Privolaním po-
licajnej hliadky by malo dôjsť 
k zisteniu narušiteľa verejné-
ho poriadku, ktorý by mal 
byť podľa správnosti riešený 
v  zmysle zákona. (porušuje 
sa zákon resp. VZN). Pova-

žujem to za znížený komfort 
bývania nad prípustnú mieru. 
V tomto čase sa môžeme po-
chváliť novou elektronabíjač-
kou pred hotelom Guľa, ktorá 
je realizovaná z euro fondov. 
Do pozornosti dávam nové 
povinnosti ohľadom odpa-
dov, kde od 1. 1. 2021 bude-
me musieť separovať alebo 
likvidovať aj odpad z kuchy-
ne. Z  môjho pohľadu je táto 
povinnosť skôr logická pre 
mestá ale  nie pre obce, kde 
rozumným spôsobom tento 
tzv. odpad vieme zužitkovať 
tak, ako to robili roky gaz-
dovia. No zdravý gazdovský 
rozum pri predkladaní záko-
na o  tejto  novej povinnosti 
zjavne chýbal. Uvidíme, ako 
sa s  ďalšou povinnosťou vy-
sporiadame. 

Dovoľte mi poďakovať  sa 
všetkým poslancom zastupi-
teľstva PSK, ktorí  v  zastupi-
teľstve hlasovali za podporu 
cestovného ruchu a podporili 
projekt „Náučno-turistický 
chodník obcí Batizovce - 
Gerlachov-Mengusovce-Štô-
la“. Tento projekt a hlavne zá-
mer koordinoval náš krajan 
Ing. Pavol Gašper z Gerla-
chova, za čo mu všetci pekne 
ďakujeme. 

Ďakujem všetkým za vyko-
nanú prácu v prospech roz-
voja našej obce.   

 JUDr. Gabriel Bodnár, 
 starosta obce
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Za krásneho počasia odo-
hrali naši hráči postupne 2 
zápasy. S mužstvom z Cífera 
sme prehrali 6:1 a s domá-
cim Zelenčom sme prehrali 
5:0. Bol  to turnaj starých pá-
nov nad 35 rokov. Turnaj bol 

súčasťou nových slávností v 
obci Zeleneč. Našim hráčom 
pomáhali aj priatelia zo Ze-
lenča. Napokon organizátor 
rozhodol , že všetci skončili 
na peknom prvom mieste. 

 Ľubomír Šoltís

Počas prázdnin sa  členo-
via FSk Batizovce stretáva-
li pravidelne vo štvrtky na 
skúškach, kde sme namiesto 
tancovania skúšali spievať 
pesničky, ktoré chceme v 
mesiaci október nahrať na 
CD. Naše dievčatá začepči-
li počas prázdnin niekoľko 
neviest.

Všetky vystúpenia a súťaže 
boli zrušené respektíve pre-

sunuté na budúci rok.
Mladšie a staršie deti ma-

li počas prázdnin voľno. Od 
22. septembra plánujeme za-
čať so skúškami aj pre deti. 
Uvidíme, ako nám to súčas-
ná situácia dovolí.

Veľmi radi by sme sa už 
stretli na pódiu, kde by sme 
si zahrali, zatancovali a za-
spievali.

 Ľubomír Šoltís

„V zdravom tele zdravý duch.“ V duchu tohto hesla a s dob-
rou náladou sme sa opäť po roku vydali počas sviatku Sede-
bolestnej Panny Márie na túru na Batizovské pleso. Počasie 
bolo ukážkové, výhľady nádherné a pleso ako vždy studené. 
Tohtoročného výstupu sa zúčastnilo aj veľa detí. Teší nás, že 
ich rodičia vedú k zdravému životnému štýlu, čo je najlep-
šou prevenciou pred chorobami. Na výstupe sa zúčastnilo 42 
turistov a turistiek Myslím, že všetci sme si tento krásny deň 
užili a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.  Mgr. M. Šalátová

Hodový futbalový turnaj v Zelenči
Účastníci retromundiálu a mundiálu sa 5. septembra 

2020 s zúčastnili na hodovom futbalovom turnaji v dru-
žobnej obci Zeleneč.

Folkloristom chýba pódium

Využijem preto túto si-
tuáciu aby som vám trošku 
viac priblížil naše 1. zása-
hové vozidlo Tatru 815.

História tohto vozidla sa 
u  nás začala písať v  roku 
2010, kedy sme ju v  rámci 
podpory dobrovoľných ha-
sičov dostali od ministerstva 
vnútra ako vyradené vozidlo, 
ktoré slúžilo u  profesionál-
nych hasičov v  Kežmarku. 
Tým Tatra nahradila do-
sluhujúcu Liaz. V  podpore 
dobrovoľných hasičov sa po-
kračovalo a nám v roku 2015 
prišla kompletne zrekon-
štruovaná Tatra 815 s novou 
nádstavbou, ktorá už spĺňala 
dnešné požiadavky na zásah. 

Vozidlo má označenie 
CAS32, čo znamená cister-
nová automobilová strie-
kačka s výkonom čerpadla 3 
200 l vody za minútu. Odve-
zie 9 000 l vody a  540 l pe-
nidla. V kabíne sa nachádza 
priestor pre 4 člennú posád-

Stále trvajúce opatrenia na zabrá-
nenie šírenia vírusu nám nedovoľujú 
organizovať skoro žiadne podujatia, 
na ktoré sme každoročne boli zvyknu-
tí. Naša činnosť sa zamerala najmä na 

údržbu zasahujúcej techniky. Pracu-
jeme tiež na obnove priestorov býva-
lého skladu PHM v hasičskej zbrojnici 
a postupne sa pracuje aj na hasičskom 
múzeu v  priestoroch bývalej školy. 

Momentálne je priestor vymaľovaný 
a  pripravený na pokladanie podlahy. 
Za posledné 3 mesiace evidujeme iba 
3 technické výjazdy pri čistení kanali-
začných odtokov. 

Prvé zásahové vozidlo CAS32

ku (veliteľ, strojník a hasiči) 
GPS navigácia a  rádiosta-
nica. Za prvými roletami sa 
nachádza plávajúce čerpadlo 
s  výkonom 600l/min. aku-
mulátorová uhlová brúska 
a  vŕtačka, kufrík s  náradím, 
motorová píla, vyslobodzo-
vacie náradie a  bednička 
s armatúrami potrebnými na 
výrobu peny. 2. rolety obsa-
hujú 3xC a 2xD hadice, 2xC 
a  2xD kombinované prúd-
nice s  možnosťou regulácie 
prietoku, veľké kliešte na 
železo a  kliešte na konáre, 
sekeromotyku, rôzne druhy 
rukavíc, rozdeľovač, reduk-
cie. V  priestore na ovláda-
nie čerpadla sa nachádza aj 
rozdeľovač, krátke B hadice 
na napĺňanie, kľúče na hyd-
ranty, ejektor, zmiešavač. 
V  zadných spolujazdcových 
roletách nájdeme 60m D ha-
dicu na bubne pripravenú na 
prvotný zásah, 2x D prúdni-
ce na lesné požiare, špeciál-

ny hasiaci hrot, 6x D hadice, 
dva koše s  naskladanými 
4xC hadicami. Posledný 
úložný priestor slúži na dý-
chacie prístroje, rôzne ručné 
hasiace prístroje (penový, 
práškový a CO2) lezecké la-
no s  výstrojom, 2x rybárske 
čižmy, záchranársky batoh, 
plávajúce koleso, 15x B a 4x 
C hadice, 2x vaky na lesné 
požiare. Na streche nádstav-
by máme rebrík, trhací hák, 

prejazdové mostíky, krom-
páče, lopaty, metly, sorbčné 
prostriedky, dopravné kužele 
a  lafetovú prúdnicu s  mož-
nosťou hasenia vodou alebo 
penou. 

Samozrejme, podľa po-
treby a  druhu výjazdu sme 
schopní v momente dovy-
baviť vozidlo iným náčiním, 
ktoré vám priblížime nabu-
dúce. 

 Marián Chromek

OFK Batizovce s omladeným kádrom
Mimoriadna situácia sa dotkla aj obecného športu. 

V prípade A mužstva nášho klubu nám mierne pomohla, 
keďže výsledky súťaže boli anulované a v šiestej lige sme 
sa zachránili bez boja, dorast ani prípravka však nemali 
možnosť dokončiť dobre rozbehnuté ročníky.

Do nového súťažného roč-
níka sme prihlásili družstvo 
dorastu a „A“ mužstvo. Do-

rast vo svojej lige nastupuje 
aj naďalej pod vedením p. 
trénera Petra Kinského a 

po odohratí piatich zápasov 
majú na konte dve výhry a v 
tabuľke sú na 9. mieste z 13 
účastníkov 4. ligy dorastu 
PFZ.

Po dlhom hľadaní trénera 
mužov sa nám podarilo do-
hodnúť sa s p. Miroslavom 
Richtarčíkom, ktorý prišiel 
vypomôcť materskému klu-
bu ako hrajúci tréner po 
pôsobení v Poprade „B“. 
Okrem neho sa, ako posila 
obrovských rozmerov, medzi 
žrde postavil Róbert Huszá-
rik, ktorý v minulosti pôso-
bil v Poprade a naposledy v 
Martine. Vedeniu sa poda-
rilo získať na „hosťovanie“ 
aj ďalšie posily, ide najmä o 
mladých hráčov zo Svitu - 
Libor Vošček, Marek Garan 
a Samuel Gallo. Káder bol po 
niekoľkých odchodoch ďalej 
doplnený najmä mladými 
hráčmi z vlastných radov, 

alebo dorastencami. Cel-
kovo však na zápasy nastu-
pujeme v zrejme najnižšom 
vekovom priemere z celej 
súťaže a v budovaní kádra 
na mladých hráčoch a od-
chovancoch klubu plánuje-
me pokračovať aj naďalej. Po 
šiestich zápasoch máme na 
konte dve remízy, treba ale 
podotknúť, že ako družstvo 
zo spodných priečok tabuľky 
z predminulého ročníka na-
stupujeme v súťaži zostupne 
od papierovo najsilnejších 
súperov. Do ďalších týždňov 
nás už čakajú, dúfame, iba 
ľahšie zápasy, ktoré nám pri-
nesú aj body do tabuľky a ví-
ťazstvá. Prestavba kádra nie 
je jednoduchý proces a my 
preto ďakujeme Vám, našim 
verným fanúšikom a veríme, 
že nás budete podporovať aj 
naďalej.

 Ing. Peter Hutník

Vytváranie nelegálnych skládok sa stáva nežiadúcou čin-
nosťou v našej obci. Áno aj vytváranie skládok s BIO od-
padom zo záhrad je nelegálne. „Ďakujeme“ spoluobčanom, 
ktorí si upracú pred vlastným prahom na úkor toho, že zne-
čisťujú náš spoločný priestor. V prípade, že budete svedkom 
takejto činnosti, odfoťte a anonymne nahláste tvorcu nele-
gálne skládky na obecný úrad. Obec má možnosti ako ta-
kýchto „neporiadných spoluobčanov“ usmerniť. Náš životný 
priestor si vytvárame spoločne a neupratujeme si len okolie 
svojej nehnuteľnosti za cenu znečistenia prostredia o pár 
desiatok, stoviek metrov ďalej. Ďakujeme všetkým, ktorým 
záleží, aby prostredie, v ktorom žijeme, bolo čisté a tešilo nás 
všetkých.

 JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

„Ďakujeme“ za neporiadok

Pokračovanie 
z predádzajúcej strany 

Vychádzame z  metodiky 
Splývavého čítania SFUMA-
TO, ktorá sa nám mimoriad-
ne osvedčila. 

Starší žiaci si opakujú pís-
menká, gramatické javy, 
riešia príklady, oprašujú ve-
domosti z  predchádzajúcich  
ročníkov. Jediným obmedze-
ním je telesná výchova, ktorá 
neprebieha v  telocvični, ale 
na školskom dvore. Počasie 
nám praje, tak si užívame cvi-
čenie na čerstvom vzduchu. 
Taký normálny školský rok.

Všetci pedagogickí i  ne-
pedagogickí zamestnanci sa 
budú  snažiť, aby takým bol 
až do júna.  Riadime sa od-
porúčaniami Ministerstva 
školstva a Úradu verejného 

September - zvláštny mesiac
zdravotníctva. Zabezpečili 
sme dostatok dezinfekcie, na 
toaletách doplnili dávkovače 
papierových uterákov dbáme 
na to , aby sa nemiešali žiaci 
v skupinách. 

Tešíme sa na nové projek-
ty, cvičenia v  prírode i  vý-
tvarné súťaže. Pokračujeme 
v  projekte Ekohry  a  odpad 
budeme separovať ešte dô-
slednejšie. Máme už aj víťa-
za školskej výtvarnej súťaže, 
ktorého kresba bude repre-
zentovať školu na maľovanej 
mape Tatier. Veríme, že po-
maly sa rozbehnú aj športo-
vé súťaže a  naši hokejbalisti 
sa opäť pobijú o prvé priečky 
v Podtatranskej hokejbalovej 
lige.  

 Mgr. Zuzana Kľocová,
riditeľka ZŠ Batizovce

Túra na Batizovské pleso
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Na nosnej konštrukcii 
mosta sa prejavuje degra-
dácia materiálu vplyvom 
poveternostných podmie-
nok, výstuž mosta je lokál-
ne obnažená v  dôsledku 
opadávania krycej vrstvy 
betónu a je taktiež nepatr-
ne zatečená. Spodnú stavbu 
tvoria dve opory s krídlami, 
ktoré sú pravdepodobne vy-
hotovené z prostého betónu  
a sú značne zdegradované 
činnosťou potoka, vypad-
nuté a  rozpukané kamene 
v spodnej časti opory, erózia 
betónu, na výtokovej časti 
chýba časť betónovej opory. 
Opory sú ďalej porušené vý-
raznými zvislými a šikmými 
trhlinami. Chýba zábradlie 
po oboch stranách. Mostný 

V obci sa aj počas mimo-
riadnej situácie  život ne-
zastavil a  my sme pracovali 
ďalej v pozmenenom režime 
s  určitými obmedzeniami. 
Našou prioritou v tomto ob-
dobí sa stal proces na získanie 
stavebného povolenia k inži-
nierskym sieťam v  troch lo-
kalitách na území obce a  to 
„Intravilán, Vrch pole a Pred 
Maretou“. Na tieto tri loka-
lity máme vydané územné 
rozhodnutia. Ďalším kro-
kom je vydanie stavebného 
povolenia. Tu sme narazili 
na problémy s  vlastníctvom 
pozemkov nachádzajúcich 
sa  v záujmovom území. Tie-
to náležitosti je potrebné veľ-
mi citlivo, ale transparentne 
riešiť. Spoločne s predsedom 
Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Mengusovce, 
keďže ide hlavne o urbárske 

Činnosť  obce v období  krutých pandemických opatrení
Vážení občania, chcem vás opäť prostredníctvom Men-

gusovského občasníka informovať o  dianí v  našej obci. 
Vrátim sa do marca tohto roku, kedy bola vyhlásená  mi-
moriadna situácia ohľadom pandémie koronavírusu Co-
vid-19. Predpoklady pre samosprávu neveštili nič dobré. 

Dúfali sme, že prognózované dopady sa nenaplnia,  no 
žiaľ, opak je pravdou a evidentne nás čaká neľahké obdo-
bie. Chcem vás preto v úvode poprosiť o dôkladne dodr-
žiavanie pandemických opatrení,  aby sme aj po druhej 
vlne mohli konštatovať,  že sme to zvládli. 

pozemky, sme zvolali výbor, 
dozornú radu Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva 
a poslancov obecného zastu-
piteľstva. Na  rokovaní bola 
prejavená vôľa všetkých zú-
častnených na riešení  tohto 
problému .Zostáva len dúfať, 
že to dotiahneme do úspeš-
ného konca a  budeme mať 
vydané stavebné povolenia.
Následne môžeme  pokra-
čovať v  budovaní obce. Zá-
roveň s  touto aktivitou sme 
vypracovali aj projektovú 
dokumentáciu a  získali sta-
vebné povolenie k  vybudo-
vaniu autobusových zastávok 
v spodnej časti obce. Pracov-
níčky OU vypracovali kom-
pletnú žiadosť v rámci MAS  
Pro Tatry  s cieľom zvýše-
nia bezpečnosti a  dostup-
nosti sídiel. Ďalšia žiadosť, 
ktorá bola podaná na MAS 

Pro Tatry  „Rekonštrukcia 
kultúrneho domu v  Men-
gusovciach“ je v hodnote-
ní. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo podanie žiadosti 
na Prešovský  samosprávny 
kraj na realizáciu projektu  
„Náučný turistický chodník 
obce Batizovce-Gerlachov-
-Mengusovce-Štôla“. Chcem 
poďakovať v  mene všetkých 
štyroch starostov poslancom 
VUC za okres Poprad, hlav-
ne Ing. Pavlovi Gašperovi za 
aktivitu a za kladné ohodno-
tenie našej žiadosti. Zároveň 
vás všetkých radi privítame 
po realizácií na chodníku 
spájajúcom naše katastrálne 
územia. 

Jednou z  aktivít obecné-
ho úradu bola aj výstavba 
malej vodnej elektrárne, no 
obecné zastupiteľstvo túto 
aktivitu pozastavilo, a tak sa 

v tomto projekte nepokraču-
je. V jarných mesiacoch roka 
sme sa pustili do orezávania 
stromov  pri potoku Vesník 
a   okolo hlavnej cesty. Ko-
náre stromov  zasahovali do 
vozovky a  tvorili prekážku 
vo výhľade vodiča, zároveň 
z  krovín vybiehali zvieratá 
a ohrozovali bezpečnosť pre-
mávky. Mnohí by ste o  tom 
vedeli rozprávať. Nasledova-
la oprava cesty na Guštienec 
a odstránenie  vedenia staré-
ho rozhlasu. Svoju činnosť 
počas letných mesiacov sme 
zamerali na skrášlenie ob-
ce, zrealizovali sme údržbu 
zábradlí na mostoch, poop-
ravovali sme výtlky na ko-
munikáciách a  hlavná čin-
nosť bola kosenie trávnatých 
plôch. 

 Ján Šoltis, 
 starosta obce

Cesta Gustienec. Obecný rozhlas.

Most cez Kyžnicu je pre obec dôležitý
Už niekoľko rokov sa na obecnom zastupiteľstve preberá 

téma mosta na záhumní. „Bolo by potrebné urobiť nové zá-
bradlie, spevniť nosnú dosku,  opraviť  samotnú konštrukciu 
mostného telesa, atď. Obec dala vypracovať celkový static-
ký posudok mosta, lebo názory v poslaneckom zbore, ale aj 
samotných obyvateľov sa veľmi líšili. Zo záveru   posudku 
vyplýva nasledovné:“

objekt nevyhovuje súčas-
ným  podmienkam. Toto 
sú dôvody tak rozsiahlej 
rekonštrukcie mosta ponad 
potok Kyžnica. 

Práce sme začali 3. au-
gusta 2020 a ukončené boli  
osadením zábradlia a  te-
rénnymi úpravami dňa 26. 
augusta 2020. Veľkú časť 
rekonštrukcie sme dokáza-
li urobiť svojpomocne, čím 
sme ušetrili dosť značné fi -
nančné prostriedky v  obec-
nom rozpočte v  dnešnej, 
pre samosprávu nie ľahkej 
dobe. Z  obecného roz-
počtu sme preinvestovali  
15  071,31 eur.  Na tomto 
mieste ďakujem  tým málo 
ľuďom ochotným pomôcť 
a zároveň obdivujem našich 

predkov,  že dokázali pod-
statnú časť obce vybudovať  
svojpomocne. Dnes sa to už 
nevidí. Prispelo nám aj PD 
Mengusovce sumou 1 000 
eur za čo im ďakujem.

Chcel by som ešte pripo-
menúť, že z  hľadiska ďal-
šieho rozvoja obce je tento 
most veľmi dôležitý, lebo do 
územia, ktoré sa nachádza 
na „Vrch poli“  a je perspek-

tívne  určené podľa územ-
ného plánu  obce na  IBV 
sú len dve úzke prístupové 
cesty. Ďalším dôvodom je 
po rokovaní s PD Mengu-
sovce aj odklonenie dopravy 
ťažkých poľnohospodár-
skych strojov z centra obce. 
K tomu sú ale potrebné ešte 
ďalšie rokovania s majiteľmi 
priľahlých nehnuteľností. 

 Ján Šoltis, starosta obce

Záber z fotodokumentácie mosta.

Mengusovce vo fotografi ách

Rozkvitnutá Kyžnica.

Zábradlie pred rekonštrukciou.

Záber z fotodokumentácie mosta.
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Celé svoje detstvo som pre-
žil v objatí malebnej prírody, 
rozľahlých lúk a lesov, v kto-
rých sa malý chlapec neraz 
zatúla a  svoju cestu domov 
len pátravo hľadá v  padajú-
com súmraku. Cestou mu ani 
nenapadne hlbšie si uvedo-
miť, akým šťastím je narodiť 
sa do tak pekného kúta zeme. 
Nevie rozpoznať čaro vône 
vysokých smrekových lesov, 
horských bystriniek a čerstvo 
pokosenej trávy, pretože ešte 
nikdy poriadne neprekro-
čil hranice chotára. Avšak, 
ani netušil, že napriek mdlej 
všednosti, všetky tieto vnemy 
sa mu hlboko vryjú do pod-
vedomia, srdca a duše. Vtedy 
ešte nevedel, že človek začne 
to srdce cítiť až vtedy, keď 
stratí to, na čom mu najviac 
záleží, keď sa presýti svetom, 
plytkosťou jeho konzumu 
a  vágnosťou postmoderniz-
mu. 

Nie nadarmo sa hovorí, že 
človeku chýba to, čo práve 
nemá - a  ani ja som nebol 
výnimkou. Vždy ma lákal 

Mengusovce  - Návrat domov

 Snímka: Rastislav Gallo.

 Snímka: Rastislav Gallo.

„Spoznal som otázky.

Precítil bolesť
od posledných kvazarov
až k tejto prečudesnej
miestnosti.
Dosvedčia to vlčie stupaje
v uliciach mesta,
moja srsť v skrva-
venom snehu.

A jemný ako z čínskych 
malieb,
broskyňový súmrak.“
 Marek Šalling

veľký svet a tak som sa vydal 
na štúdia najprv za hranice 
okresu a  neskôr za hranice 
rodnej zeme. Nevedel som 
však, že túžba spoznávať 
a učiť sa vo veľkej miere po-
tláča moje „rácio“. 

Až po niekoľkých rokoch 
som mal možnosť vrátiť sa 
domov na dlhší čas – para-
doxne, vďaka pandémii Ko-
ronavírusu. Ihneď po svojom 
návrate som si všimol, že aj 

malá dedinka ako sú Men-
gusovce sa môže rozvíjať aj 
napriek svojím skromným 
príjmom. V  centre obce vy-
rástlo krásne detské ihris-
ko, vkusná drevená replika 
mlynu pri potoku tečúcom 
cez dedinu, zrekonštruované 
mosty, nové verejné osvetle-
nie, veľa krásnych a vynove-
ných domčekov, chát, ako aj 
penziónov a apartmánových 
domov. Táto extra výstavba 
ubytovacích kapacít vytvo-
rila viac než 40%-ný nárast 
v návštevnosti dediny za 
posledných 5 rokov a  ďalej 
rastie. Tento fakt potvrdzuje, 
že moje vnímanie krásy tejto 
obce nie je prehnane pred-
pojaté a subjektívne. Práve 
naopak, táto dedinka ponú-
ka jeden z najkrajších výhľa-
dov na Vysoké Tatry spoje-
ný s  nezvyčajným pokojom 
malej usadlosti. Práve ten 
pokoj vo mne vzbudil silnú 
nostalgiu. Rokmi vyblednu-
té obrazy zrazu nadobudli 
sýte kontúry a  farby. Vôňa 
letných lúk mi pripomenula 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce v  spolu-
práci s neziskovou organizáciou Pure Slovakia pripravili pre 
priateľov slovenskej prírody podujatie Poď s nami sadiť les. 
Ak to okolnosti dovolia, stretneme sa  26. a 27. 9. 2020 a po-
kúsime sa zasadiť čo najviac stromčekov. Registrácia účast-
níkov prebehne po oba dni od 8:00-10:00 na obecnom úrade 
v Mengusovciach. Tešíme sa na vás. Viac info na https://www.
facebook.com/pureslovakia/ alebo na https://www.facebook.
com/UPS-Mengusovce/

Pozývame na brigádu

MENGUSOVSKÝ občasník

spontánnosť detskej rados-
ti a  slobody. Slnkom zaliate 
Tatry recitujú poéziu, ktorú 
len ťažko verbálne opísať. 
Tento chotár doslova roz-
práva príbeh našich predkov, 
ktorí si s krvavými mozoľmi 
a  v  skromnosti zarábali na 
svoj chlieb. Ich úporná snaha 
však nevyšla nazmar. Prá-
ve naopak, tento nádherný 
priestor je pre mňa katarziou 
zo „špiny veľkomesta“, ktorú 
intenzívne prežívam slovami 
popradského básnika Pavla 
Hudáka:

Opravený most s novým zábradlím.

Mengusovce vo fotografi ách

Požiar na Kimbiarku 2020.

Mulčovač - rameno.

Kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požia-
davky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy 
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a  odborných zamestnancoch  a  o  zmene a  do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné po-
žiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov: 

•  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania 
 pre uvedený druh školy
•  vykonanie 1. atestácie 
 (1. kvalifi kačná skúška alebo jej náhrada)
•  najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

•  riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
•  občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne 
    predpoklady
•  zdravotná spôsobilosť
•  ovládanie štátneho jazyka
•  znalosť príslušných legislatívnych predpisov

    
• písomná prihláška do výberového konania 
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom 
 stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych 
 skúškach
•  doklad o absolvovaní  1. atestácie
•  doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
•  profesijný životopis
•  čestné prehlásenie o bezúhonnosti
•  písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
•  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 
   pre potreby výberového konania v zmysle zákona 
   č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania s  požadovanými do-
kladmi zasielajte na adresu: 

Obecný úrad  Gerlachov, Hlavná 110/7, 
059 42 Gerlachov

Uzávierka prijímania prihlášok: 16.10.2020 do 12:00 h.

Obálku označte heslom: 
„VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ“ 

 Mgr. Ján Hroboň, 
starosta obce Gerlachov

Obec Gerlachov
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.  
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie  funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 
Mlynská 21/53, Gerlachov

Kvalifi kačné predpoklady:

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou:

Požadované doklady:
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obraz vyzerať. To by som už 
asi nemal veľmi dôvod ho na-
maľovať. Vidím ho v hrubých 
rysoch, v  energii a  pocitoch. 
Potom pri maľovaní detai-
lov prichádzajú ďalšie a  ďal-
šie objavy a v  sumáre týchto 
objavov spočíva jedinečnosť, 
pre ktorú ma výtvarná tvorba 
baví. Tak ako si pri známkach 
trochu plním detské sny, tak 
aj v maľbe robím často to, čo 
by ma bavilo aj ako dieťa.

Inšpirujú vás iní výtvar-
níci?

Bez toho, že by som spo-
mínal konkrétne mená sa 
človek snaží brať inšpiráciu 
od tvorcov, ktorí urobili nie-
čo, čo mu je veľmi blízke. Na 
druhú stranu nechce robiť to, 
čo sa mu nepáči. Výhodou 
výtvarného umenia je, že má 
medzinárodný jazyk.

Inšpirujete niekoho vy?
Zažil som neočakávanú sa-

tisfakciu, keď mi mladí ľudia 
povedali, akým zásadným 
spôsobom ich ovplyvnila 
v  detstve nejaká konkrétna 
kniha, ktorú som ilustroval. 
Tento rok som spoznal ko-
legyňu, ktorá povedala, že sa 
stala výtvarníčkou na základe 
mojich ilustrácií spred 30 ro-
kov – išlo o  Príbehy dračích 
cisárov, mýty starej Číny. Je 
to úžasné, aj zaväzujúce. Ale 
zas, netreba to brať ani až tak 
veľmi vážne. Možno budú 
tejto mojej práci kvalitatívne 
konkurovať práve ilustrácie 
rozprávok Boženy Němcovej, 
ktoré som práve dokončil.

 Márius Kopcsay

Z REGIÓNU

Známka venovaná para-
lympionikom nie je vašou 
premiérou v  tomto žánri. 
Ako dlho sa mu venujete?

Moja známková tvorba je 
na jednej strane tak trochu 
marginálnou záležitosťou, 
robím len jednu známku 
ročne, ale na druhej strane 
to robím už asi tridsať rokov. 
Teda mám asi tridsať známok 
a  väčšina, približne dve tre-
tiny, je venovaná športovej 
tematike.

Ako ste sa dostali k špor-
tu?

Vo voľnej tvorbe sa mu ne-
venujem. Ale som športovec 
amatér, pravidelne hrávam 
tenis aj stolný tenis. Ďalšia 
vec je, že som ako výtvarník 
figuralista, teda na mojich 
obrazoch či ilustráciách je 
dominantným motívom prá-
ve človek, ľudská figúra a  fi-
gúra v pohybe. Asi preto som 
bol zaradený do kategórie 
tvorcov, ktorí sú schopní ro-
biť aj športovú tematiku.

Povedzme si niečo o  sa-
motnej známke.

Z výtvarného pohľadu pat-
ria známky medzi užitú tvor-
bu, teda je to tvorba, ktorá 
má svoje limity dané objed-
návkou. Jednak je to tema-
tická objednávka, teda že má 
ísť o  paralympijskú známku, 
a  tiež nemám celkom voľnú 
ruku ani pri výbere špor-
tovca, ktorého zobrazím. 

Igor Piačka: Pri maľovaní si plním svoje detské sny

V Galérii u anjela v Kežmarku sa môžete od 9. septembra do 14. novembra 2020 pokochať 
dielami Igora Piačka zamerané na Rozprávky a povesti. Ide o diela, ktoré budú ilustrovať 
dve knihy prvého kompletného vydania Slovenských rozprávok a povestí Boženy Němcovej 
s ilustráciami Igora Piačka. Na našom trhu by sa knihy mali objaviť pred tohtoročnými 
Vianocami a naši čitatelia sa s nimi môžu oboznámiť už v predstihu. Snímka je z vernisáže 
výstavy Rozprávok a povestí v kežmarskej Galérii u anjela a navštíviť ju môžete do 14. 
novembra.

Pezinský výtvarník Igor Piačka je známy 
nielen na Slovensku ale i za jeho hranicami. 
K  jeho rozsiahlej tvorbe a  nespočetnému 
množstvu výstav i ocenení pribudlo nedáv-
no dielo malé svojim formátom, avšak veľké 
významom. Koncom augusta bola v Brati-

slave slávnostne inaugurovaná nová poštová 
známka s motívom XVI. Paralympijských 
hier, ktoré sa budú konať v Tokiu. O znám-
kach, rozprávkach a  umeleckej inšpirácii 
hovoríme s akademickým maliarom, grafi-
kom a ilustrátorom Igorom Piačkom.

O  známke a  výbere motívov 
sme hovorili na stretnutí s 
predsedom Slovenského pa-
ralympijského výboru Jánom 
Riapošom a  s vedúcim od-
boru POFIS Slovenskej pošty 
Martinom Vančom. Je dôleži-
té, aby sa na známke objavil 
športovec alebo športovkyňa 
v  odvetví, kde máme šance 
na úspech, a tiež, aby sa ne-
opakovali motívy z minulých 
rokov. V  tomto prípade bola 
predobrazom hlavnej figúry 
na známke športová strel-
kyňa Veronika Vadovičová, 
ktorá je niekoľkonásobnou 
paralympijskou víťazkou. Na 
obálke prvého dňa (FDC, 
first day cover) je Michae-
la Balcová, reprezentantka 
a víťazka v športe nazvanom 
Bocchia. A na pečiatke je vy-
obrazený lukostrelec Marcel 
Pavlík. Napokon je tu ešte 
pamätný nálepný list s motí-
vom abstraktného športovca, 
sakury a hory Fudži. Spome-
dzi známok, na ktorých som 
mal možnosť doteraz praco-

vať, je to raritná známka, a to 
z dvoch dôvodov. Jednak má 
atypický tvar. Nejde o klasic-
ký známkový štvoruholník 
s  perforáciou, známka má 
tvar sakurového kvetu tvore-
ného z piatich lupeňov. Dru-
hou raritou je fakt, že známka 
vznikla k paralympiáde 2020, 
ktorá sa však zo známych dô-
vodov neuskutočnila a  bude 
sa konať podobne ako olym-
piáda až budúci rok.

Čo je pri tvorbe známky 
najdôležitejšie?

Pri inaugurácii známky 
urobil výbor výstavu zväč-
šených reprodukcií všetkých 
doterajších paralympijských 
známok, ktoré vyšli. Musím 
priznať, že väčšinu z  nich 
som robil ja. Ani som si 
to neuvedomil, ale som už 
vlastne paralympijský tvorca. 
Robil som aj prvú známku 
s  paralympijskou tematikou, 
ktorá vyšla v roku 2005 a bo-
la venovaná nášmu víťazovi, 
cyklistovi Radovanovi Kauf-
manovi, ktorý už medzitým, 
bohužiaľ, zomrel. Všetky 
návrhy, ktoré som robil k pa-
ralympijslkým hrám, som si 
vďaka tomu pripomenul. Ale 
so známkami je to asi tak ako 
s  obrazmi, alebo aj s  deťmi 
– nemožno povedať, ktoré 
dieťa má človek najradšej. Aj 
známky, hoci sú formátovo 
malé, sú plnohodnotným 
umeleckým dielom, ktoré na-
vyše vidí a hodnotí ešte stále 
dosť veľa ľudí napriek novým 
formám komunikácie. Pre 
známku je dôležité, aby toto 
výtvarné dielo bolo komuni-
katívne a  zrozumiteľné aj v 
malom formáte. V  minulos-
ti sa stalo aj renomovaným 
a  vynikajúcim tvorcom, že 
to nie dostatočne zohľadnili. 
Obraz môže dobre pôsobiť 
ako veľký – tvorca ho robí 
v  6-násobnej veľkosti oproti 
známke – ale po zmenšení 
sa tam určité veci zlejú, alebo 
tam chýba dominantný tvar, 
a už to nie je tip-top známka.

Zbierali ste niekedy 
známky?

Ako chlapec som samo-
zrejme zbieral známky – za-
ujímalo ma najmä umenie, 
zvieratá a  šport. A  to sú ob-
lasti, ktoré mám stále veľmi 
rád, takže z  tohto hľadiska 
sa človek asi veľmi nemení. 
Ale ešte mi pribudla jedna 
oblasť, a  to sú krásy prírody. 

Známka, ktorú som dokončil 
a ktorá by mala vyjsť na bu-
dúci rok, je venovaná práve 
krásam prírody a  je na nej 
vyobrazená Demänovská jas-
kyňa slobody.

S  Japonskom vás viaže aj 
iná spojitosť, než motívy 
známok. Boli ste tam pred 
časom ako výtvarník...

Pri pekinskej olympiáde 
som vyobrazoval čínsky múr 
a  ten som naozaj mal mož-
nosť vidieť na vlastné oči. 
Tento raz som zasa namaľo-
val horu Fudži a na nej som 
zbieral huby matsutake – vy-
zerajú ako naše bedle, ibaže 
sú robustnejšie.

Ako k tomu došlo?
V  Japonsku panuje zvlášt-

ny zvyk, že zamestnanec fir-
my netrávi víkend so svojou 
rodinou, ale ide so spolu-

pracovníkmi hrať golf, tenis, 
alebo idú zbierať huby. Počas 
svojho pobytu v  Japonsku 
som bol s takouto skupinou, 
ktorá išla zbierať huby na ho-
ru Fudži. Vyzeralo to asi tak, 
že skupina dvadsiatich ľudí 
sa na autách dopravila na 
miesto, kde si spravili krát-
ke stretnutie, potom hodinu 
zbierali huby. Po hodine sa 
vrátili a  niekto ich namieste 
na panvičke a  na rasci uro-
bil – a hneď sme ich aj zjedli. 
A to sa asi trikrát zopakovalo. 
Varovali ma aj pred smutný-
mi okolnosťami, že Japonci 
na tieto miesta chodia páchať 
samovraždy. Našiel som asi 
dve huby, ale  našťastie žiad-
neho samovraha.

Venujete sa aj knižným 
ilustráciám. Čo pripravujete 
pre čitateľov?

Na vianočný trh by sa ma-
li dostať dve knihy prvého 
kompletného vydania Slo-
venských rozprávok a povestí 
Boženy Němcovej. Dva diely 
obsahujú každý po tridsať 
rozprávok a vyjdú vo vydava-
teľstve Tatran. Pracoval som 
na ilustračnom sprievode celý 
posledný rok. Ilustrácii je do-
kopy dvesto v oboch knihách 
a  sú pomerne výpravné. Bo-
žena Němcová pôvodne vy-
dala rozprávky v českom pro-
stredí skôr, než sa to podarilo 

na Slovensku, pričom jej pô-
vodný text bol napísaný tak, 
že rozprávač hovorí v češtine, 
ale dialógy boli v slovenčine. 
Bol som týmito rozprávkami 
nadšený, sú tam klenoty ako 
Popolvár, Soľ nad zlato, Po-
poluška... Viaceré známe roz-
právky sú v  Němcovej inter-
pretácii trochu pozmenené, 
napríklad Dlhý, Široký a Bys-
trozraký tu vystupujú ako Dl-
hý, Široký a Žiarooký. Známa 
rozprávka Kráska a  zviera je 
tu uvedená ako Ružový puk. 
Mnohé mená sú iné, aj prí-
behy sú občas modifikované. 
Literárne charaktery v  tex-
toch sú však veľmi plastické, 
menej schematické v  porov-
naní s  Dobšinským a  najmä 
ženské hrdinky pôsobia oveľa 
aktívnejšie. Sú skutočným 
hýbateľom deja a  posúvajú 
ďalej aj mužských hrdinov. Sú 
to navyše drsné príbehy, roz-
hodne nejde o rozprávky pre 
deti. Ani pri ilustráciách som 
sa nevyhýbal expresivite či 
temným motívom. Chcel 
som, aby som postihol všetky 
vône a  významové rôznoro-
dosti. 

Na akých výstavách vás 
môžu vidieť návštevníci? 
Čomu sa venujete popri ilu-
stráciách?

V  posledných dvadsiatich 
rokoch sa dominantne venu-

jem maľbe a len občas si od-
skočím k  ilustráciám, najmä 
ak je s nimi spojená zaujíma-
vá výtvarná príležitosť.  Boli 
sme aj s  manželkou, výtvar-
níčkou a s ďalšími výtvarník-
mi na maliarskom sympóziu 
na Orave, kde sme sa cítili 
vynikajúco a  vznikol tam aj 
cyklus obrazov. V kežmarskej 
galérii U anjela bude výstava 
venovaná práve ilustráciám 
Němcovej rozprávok. V  ok-
tóbri by sme mali mať výstavu 
s  ďalším pezinským výtvar-
níkom Petrom Uchnárom 
v  Rožnove pod Radhoštěm 
na Morave. A  ak to situácia 
okolo koronavírusu dovolí, 
budú sa Němcovej ilustrácie 
vystavovať v  pražskej galérii 
La Famme. Grafiky by som 
mal vystavovať aj v Tatranskej 
Lomnici. A v roku 2021 sa má 
konať výstava v  Hlohovci na 
zámku – mala byť už tento 
rok ale takisto sa kvôli koro-
navírusu preložila.

Ovplyvňuje vás ako vý-
tvarníka to, čo vidítr, alebo 
sa obrazy rodia vo vašom 
vnútri?

Asi som od prírody vizuál-
ny typ. A existuje aj typ ima-
ginatívny. Ale človek pracuje 
zrejme s  oboma polohami. 
V  mojej tvorbe sa dvojdo-
mosť vizuálneho a  imagi-
natívneho typu stretáva asi 
takým spôsobom, že robím 
podklady, ktoré sú abstraktné 
– čo je vec extatického prí-
stupu. Trvá to krátko, človek 
si zašantí a nahádže na plát-
no farbu,  ide teda o  prácu s 
imagináciou podvedomia aj 
náhody. Podklad pre mňa 
predstavuje základnú impro-
vizačnú energiu. Rád si pri-
pravujem veľa podkladov na-
raz. Napríklad pri ilustráciách 
Němcovej som si ich pripravil 
deväťdesiat – s rôznou atmo-
sférou, s  rôznymi energiami 
a  náladami. A potom, keď 
som robil realistickú ilustrá-
ciu, vyberal som si podklady, 
ktoré mi sedeli náladou k ďal-
šej vrstve. Rád tiež pracujem 
na viacerých maľbách naraz. 
Nedá sa pritom povedať, že 
by som videl vopred ako bude 

Známka I. Piačku venovaná 
XVI. paralympijským hrám 
v Tókiu.
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ZÁHRADNÉ CENTRUM  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

JESEŇ - ČAS PRE TVOJU ZÁHRADU

Polícia v Kežmarku začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, nakoľko došlo k tra-
gickej dopravnej nehode, ktorej okolnosti sú predmetom nasledujúceho intenzívneho vyšet-
rovania.

V nedeľu 20. 9. 2020 nadránom 22 ročný vodič z Huncoviec, viedol osobné motorové vo-
zidlo zn. VW v smere do Kežmarku, pričom z doposiaľ nezistených príčin zišiel s vozidlom 
mimo vozovku kde na okraji priľahlého svahu potoka 
narazil do stromu. S vozidlom ,,preletel“ ponad potok a 
narazil do svahu. Pri náraze sa vozidlo otočilo na stre-
chu  a  jeho časť ostala v  potoku. Pri dopravnej nehode 
vodič ako aj 18 ročný spolujazdec (taktiež z  obce Hun-
covce) utrpeli zranenia nezlučiteľné zo životom. Škoda 
na vozidle bola odhadnutá na  3 000 eur. Na mieste tejto 
udalosti bol prítomný aj znalec z odboru doprava ako aj 
znalec z odboru súdneho lekárstva.  (red)

Pri dopravnej nehode vyhasol život dvoch mladých mužov

Vysoká hodnota nášho prírodného dedičstva je autenticky zachytená naozaj nevšednou for-
mou,  ktorá je vhodná pre všetky vekové skupiny. Na návštevníkov čaká prehliadka hôr na veľ-
koplošných projekciách, rozhovory s hrdinami Tatier, virtuálna realita či fi lmy a fotografi e s tat-
ranskou tematikou. Pre najmladších návštevníkov sú pripravené hravé detské atrakcie, svištia 
nora, lezecká stena a mnoho ďalšieho. 

Výstavu Tatry vnútri môžete navštíviť počas víkendov od 10:00 do 18:00 hodiny. Nájdete ju 
v Starom Smokovci. Viac informácií na www.tatryvnutri.sk.

Navštívte unikátny projekt
Tatry vnútri 

Radi by ste si dopriali rodinný výlet do prírody za každého počasia? Pochopiteľne, 
rodinka s deťmi musí poriadne zvážiť náročnosť cieľovej destinácie, ako aj vhodnosť 
terénu. Preto máme pre vás tip, ako si užiť naše veľhory bez väčšej námahy. Urobte si 
výlet do zážitkovej galérie Tatry vnútri, ktorá spája čaro tatranskej prírody s najmo-
dernejšími technológiami. 

Pozor, teraz môžete vyhrať rodinnú vstupenku (2 dospelí + 2 deti) do zážitkovej galérie 
Tatry vnútri. Stačí, ak nám napíšete, ktoré miesto vo Vysokých Tatrách je vaše najobľúbenej-
šie. Svoje odpovede posielajte na e-mailovú adresu info@podtatransky-kurier.sk a do pred-
metu napíšte „Súťaž – Tatry vnútri“. Čas máte do konca októbra, kedy 31.10. 2020 bude 
prebiehať zlosovanie.
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0919 205 521  

HROBOV 

www.cisteniehrobu.sk 

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

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

Pred Po 

Ing. Miroslav Greisiger 

POSLEDNÁ AKCIA 
pred Dučičkami 

 Cena platí do 31.10. 
Do Dušičiek stíhame! 

Jednohrob 80€ 65€    Dvojhrob  120€  100€ 
Ochranný náter ZDARMA Doprava ZDARMA 
Obnova písma 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma: Do 10 znakov 60€ 
                                 11 a viac znakov 6€/znak 
                                  

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

rezervácie KURTOV  0918 07 03 28
5 kurtov, šatne, sprchy, požičanie  

a predaj rakiet a košíkov.

BEDMINTON GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA

 Vpoobedňajších hodinách minulý ponde-
lok prijala Horská záchranná služba žiadosť 
o  pomoc pre 79 – ročnú turistku slovenskej 
národnosti. Počas túry zo Skalnatého plesa 
smerom na Zamkovského chatu sa vyčerpala 
a nedokázala ďalej pokračovať. Nachádzala sa 
pri Lomnickej vyhliadke, kde jej odišli na po-

moc záchranári HZS z  Oblastného strediska 
Vysoké Tatry. Po príchode turistku vyšetrili, 
poskytli jej medikamentóznu liečbu a pomo-
cou nosidiel Kong ju následne transportovali 
k Rainerovej chate. Odtiaľ bola terénnym vo-
zidlom HZS na vlastnú žiadosť dopravená do 
ubytovacieho zariadenia.

Pomoc turistke pri Lomnickej vyhliadke
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SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

Alena Stevens atakovala hranicu 9 hodín!

V náročných klimatic-
kých podmienkach obsadila 
v celkovom poradí úžasné 3. 
miesto a taktiež sa jej podari-
lo vylepšiť slovenský ženský 
rekord na tratiach ironmanu 
o výrazných 23 minút na 9 h 
6 m 29 s!

V tomto roku prekonala 
slovenské maximum už po 
druhýkrát a tešíme sa, čo pri-

V Rakúskom  Podersdorf am See  sa 5. septembra 2020 
uskutočnili majstrovstvá Rakúska v dlhom triatlone s vynika-
júcou medzinárodnou účasťou pod názvom Austria Poders-
dorf Triathlon (železný muž/IRONMAN - 3,8 km plávanie, 

180 km bicykel, 42,2 km beh (maratón), ktorých sa zúčastnila 
aj naša najúspešnejšia slovenská triatlonistka v dlhom triatlone 
Alena Stevens, rodáčka z Tatranskej Lomnice žijúca v Po-
prade.

Organizátori z AOS klubu 
Poprad už začiatkom apríla 
oznámili, že kvôli pandémií 
koronavírusu a opatreniam 
Vlády Slovenskej republiky 
padlo rozhodnutie o odlo-
žení 47. Rallye Tatry 2020 
v pôvodnom termíne 5. - 7. 
júna. Rallye pod Tatrami sa 
bohužiaľ neuskutoční ani 
v náhradnom termíne v sep-
tembri. Za súčasných naria-
dených opatrení nie je mož-
né uskutočniť divácky veľmi 
populárny mestský okruh 
v Poprade, slávnostný štart, 
cieľ súťaže a rad ďalších sprie-
vodných akcií vrátane obľú-
benej autogramiády. Tieto 
udalosti každoročne sledovali 
tisícky fanúšikov, čo v súčas-
nosti nie je možné a nechce-
me divákov o tieto atrakcie 
v programe tatranskej rallye 

47. ročník Rallye Tatry sa v roku 2020 nepôjde!
Organizačný výbor 47. Rallye Tatry 2020 

prijal veľmi ťažké rozhodnutie. 47. ročník 
najstaršej automobilovej súťaže na Sloven-
sku sa v tomto roku neuskutoční. Hlavným 
dôvodom odvolania tejto medzinárodnej 
súťaže je nepriaznivý vývoj situácie ohľa-
dom pandémie a sprísnené odporúčané 
opatrenia zo strany vlády SR pre konanie 

hromadných akcií. V súčasnej dobe aj vzhľa-
dom k predpokladanému nárastu chorých s 
koronavírusom, kedy denné prírastky dosa-
hujú rekordné počty, nie sme schopní splniť 
napriek všetkému úsiliu všetky požiadavky 
na konanie súťaže z hygienického hľadiska, 
aby sme neohrozili zdravie všetkých účast-
níkov pretekov a prítomných divákov.

pripraviť. Robíme rallye pre 
divákov a nie bez nich!

Vedľa hlavného dôvodu 
zrušenia rallye v Poprade je 

potrebné sa zmieniť aj o ne-
záujme fi nančne podporiť 
tatranskú rallye zo strany ve-
rejnej správy, či už na úrovni 

štátu, vyššieho územného cel-
ku a samosprávy. V neposled-
nom rade sme predpokladali 
tiež väčší počet prihlásených 
posádok. Záujem nebol taký, 
aký sa avizoval v prázdnino-
vých mesiacoch. Všetkým 
prihláseným posádkam sa 
ospravedlňujeme za zrušenie 
podniku dva týždne pred sa-
motným štartom a oznamu-
jeme, že prihlásené vklady 
budú všetkým súťažiacim 
vrátené v najbližších dňoch 
v plnej výške. Zároveň je zru-
šený aj FIA Európsky pohár 
v rallye pravidelnosti histo-
rických vozidiel (regularity) 
a 3. ročník Green Rallye Tat-
ry, jazdy pravidelnosti vozi-
diel s elektrickým a hybrid-
ným pohonom.

Radi by sme na záver poďa-
kovali všetkým našim fanúši-
kom, partnerom za podporu. 
Pevne veríme, že zostáva-
me všetci na spoločnej lodi 
a stretneme sa pri konaní 
Rallye Tatry v roku 2021!

Ing. Stanislav HANZELI,
predseda 

organizačného výboru 
a riaditeľ  47. Rallye Tatry 

Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) spolu so svoji-
mi zmluvnými dopravcami 
(SAD Prešov, SAD Poprad, 
SAD Humenné a  BUS Kar-
paty) sa tento rok zapája do 
Európskeho týždňa mobility 
súťažou Zberaj zelené kilo-
metre. Zapojiť sa môže každý 
cestujúci, ktorý zaregistruje 
svoju dopravnú čipovú kar-
tu prímestskej autobusovej 
dopravy (PAD) alebo štu-
dentskú kartu cez aplikáciu či 
web ubian.sk. Hlavnou myš-
lienkou je zbierať tzv. zelené 
kilometre a šetriť tak životné 
prostredie. 

Do súťaže je zaradený kaž-
dý cestujúci, ktorý zaregistru-
je identifi kačné číslo svojej 
dopravnej čipovej karty vy-
danej dopravcami PSK alebo 
študentskej karty vydanej 
školou (napr. ISIC) s menom 
a priezviskom na www.ubian.
sk. Rovnako tak môže uro-
biť aj cez mobilnú aplikáciu 
Ubian. 

Identifi kačné číslo karty 
nájde cestujúci na cestov-
nom lístku, ktorý mu vydá 
dopravca pri platení alebo 
na svojej dopravnej karte. 
Cestujúci sa môže zapojiť do 
súťaže len so svojou doprav-
nou kartou. Meno v  profi le 
Ubian totiž musí byť totož-
né s menom držiteľa karty, 
v opačnom prípade sa zelené 
kilometre nezaznamenávajú.  

Následne stačí, aby cestu-
júci aktívne využíval PAD 
a  platil dopravnou/študent-
skou kartou. Počas každej 
jazdy autobusom tak bude 
zbierať zelené kilometre, kto-
ré sa na základe defi nované-
ho koefi cientu prepočítavajú 
na ušetrený oxid uhličitý 
(CO2). Zelené kilometre 
môže cestujúci zbierať od 

PSK sa zapája do 
Európskeho týždňa mobility

Počas Európskeho týždňa mobility, ktorý sa konal od 16. 
do 22. septembra, spúšťa Prešovský samosprávny kraj súťaž 
Zberaj zelené kilometre. Potrvá až do konca roka. 

16. septembra až do 31. de-
cembra tohto roku. 

Kto nazberá najviac zele-
ných kilometrov u  doprav-
cov PSK, získa hodnotné 
ceny. Hrá sa napríklad o bi-
cykel, elektrickú kolobežku 
či kredit na dopravnú čipovú 
kartu. 

Cieľom Európskeho týž-
dňa mobility je motivovať 
jednotlivcov, aby využívali na 
prepravu iné prostriedky ako 
auto. Namiesto toho si volili 
udržateľné spôsoby dopravy, 
ako sú verejná hromadná do-
prava, chodenie či cyklistika. 
Témou ročníka 2020 je Čis-
tejšia doprava pre všetkých! 
Téma naráža na ambiciózne 
ciele uhlíkovo neutrálneho 
kontinentu do roku 2050, s 
ktorým prišla Európska ko-
misia. Lea Heilová

Oddelenie komuni-
kácie a propagácie

Austria Triathlon-Ironman 2020 

nesie ďalšie podujatie.
Alena Stevens si v Piešťa-

noch na M-SR v dlhom triat-
lone stanovila jednoznačný 
cieľ - bez ohľadu na umiest-
nenie pokoriť slovenský žen-
ský rekord. To sa jej síce po-
darilo, ale kvôli defektu, kde 
stratila viac ako desať minút, 
to bolo iba v sekundách. 

Priamo v Piešťanoch sa 

vyjadrila, že tvrdú prípravu a 
vysokú výkonnosť by chcela 
zúročiť čo najskôr a stanoviť 
slovenský ženský rekord pod 
hranicu 09:20. V Piešťanoch 
dosiahla čas 09:29:13. V ra-
kúskom Podersdorfe doká-
zala, že jej výkonnosť je vý-
razne vyššie. Alena v Poder-

sdorfe nielen, že prekonala 
slovenský rekord, prekonala 
hranicu 09:20 ale aj výrazne 
prekonala dokonca hranicu 
09:10. Dosiahla čas 09:06:29 a 
slovenský ženský rekord po-
sunula presne o priepastných 
22 minút a 44 sekúnd!!!

 Foto: Tomáš Bachratý


