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Situácia sa zmenila 16. októbra, 
keď minister Marek Krajčí vyme-
noval nové vedenie Nemocnice Po-
prad, a. s. Predsedom predstaven-
stva a súčasne generálnym riadite-
ľom sa stal MUDr. Erik Chorvát, 
MBA. Za podpredsedu predsta-
venstva bol menovaný Ing. Michal 
Neuwirth, členom predstavenstva 
sa stal MUDr. Pavel Pelikán. Všet-
ci noví členovia predstavenstva sú 
dlhoroční zamestnanci Nemocnice 
Poprad, a. s.

Nové predstavenstvo bolo zvole-
né dočasne, do uskutočnenia nové-
ho výberového konania, najdlhšie 
však na dobu šiestich kalendár-
nych mesiacov.

Šéf rezortu zdravotníctva roz-
hodol dnešným dňom o  odvolaní 
MUDr. Antona Hanušína, MPH, 
MHA  z  funkcie generálneho ria-
diteľa a  predsedu predstavenstva 
nemocnice. Z  funkcie podpredse-
du predstavenstva minister odvolal 

Popradská nemocnica má nové vedenie
Od polovičky júna, keď minister zdravotníctva Marek Krajčí vyme-

noval do funkcie nového riaditeľa a predsedu predstavenstva MUDr. 
Antona Hanušína, sa jeho kroky, vedúce k reštrukturalizácii Nemocni-
ce Poprad, a. s. stretávali s nevôľou zamestnancov nemocnice a výpove-
ďami odborníkov. Situáciu začala riešiť aj Slovenská lekárska komora 
a hoci MUDr. Hanušín sa pred približne mesiacom vzdal funkcie, mi-
nister ho kvôli práceneschopnosti neodvolal, rovnako ako neodvolal 
členov predstavenstva nemocnice v Poprade. Ignoroval tak tiež pochod 
občanov mesta a okresu Poprad, ktorí žiadali odvolanie riaditeľa.

Ing. Máriu Turjaníkovú a z funkcie 
člena predstavenstva MUDr. La-
dislava Brugoša. 

Počas tlačovej besedy Erik 
Chorvát, nový generálny riaditeľ 
a predseda predstavenstva povedal: 
„Menovanie sme prijali s pokoru 
rešpektom, zároveň s odhodlaním 
posunúť túto nemocnicu tam, kam 
si myslím, že patrí. V prvom kro-
ku chceme situáciu stabilizovať 
a upokojiť, aby zamestnanci mohli 
plniť svoju funkciu, a to je posky-
tovať kvalitnú zdravotnú starost-
livosť pre ľudí ako z nášho regió-
nu, tak aj z okolia, ktorí v našom 
regióne často trávia prázdniny 
a dovolenky.“ 

Okrem iného tiež spresnil, že od-
delenia traumatológie a ortopédie, 
ktoré boli predchádzajúcim vede-
ním zlúčené, budú od 1. novembra 
opäť samostatné, a že sa uskutočnia 
výberové konania na vedúce funk-
cie.  (red)

Zľava Ing. Michal Neuwirth, podpredseda predstavenstva; 
MUDr. Erik Chorvát, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstaven-
stva; MUDr. Pavel Pelikán, člen predstavenstva.

 Bilanciu 42. ročníka akcie Čisté 
hory vylepšili tzv. potermíny. Keď-
že nepriaznivé počasie, ktoré na ce-
lom Slovensku panovalo v predpo-
slednú septembrovú sobotu, odra-
dilo mnohých záujemcov, niektorí 
si to vynahradili v  nasledujúcich 
dňoch. Vďaka 112 dobrovoľníkom 
tak v tohtoročnej štatistike poduja-
tia počas ďalších dní pribudlo ešte 
224 kilogramov neporiadku. 

Do zbierania odpadu sa pustili 
hľadači kešiek, horolezci, manželia 
z  Novej Lesnej i školáci zo Svitu 
a Ždiaru. „Síce nás veľmi neteší, že 
aj po rokoch trvania akcie je stále 
čo zbierať, osobne som veľmi rád, 
že i dnes sa nájde ešte dosť ľudí, 
ktorí majú srdečný vzťah k Tatrám 
a  všeobecne k  prírode, čo doku-
mentuje aj záujem o  túto tradičnú 
akciu,“ konštatoval Igor Stavný, dl-
horočný koordinátor Čistých hôr, 
ktorých organizátorom sú Štátne 
lesy TANAP-u. 

Zatiaľ čo hľadači kešiek sa tento-
krát zamerali na oblasť Zverovky, 
školáci spoločne s  učiteľmi vyčis-
tili okolie Sliezskeho domu a úsek 
Monkova dolina – Strednica. Šes-
tica horolezcov si vzala na mušku 
Batizovskú a  Zlomiskovú dolinu, 
odkiaľ vyniesli dokopy 51 kilo-
gramov odpadu. Posvietili si pre-
dovšetkým na bivaky a  ich okolie, 
kde už vlani nachádzali množstvo 
neporiadku. Vo vreciach končili 
najmä hrdzavé konzervy, rozbité 
sklenené fľaše, staré batérie i  rôz-
ne igelity. Zatiaľ čo v  Zlomiskovej 
doline, kde vyzbierali celkovo 41 
kilogramov odpadu, pochádzali 
smeti predovšetkým z  okolia bi-
vakov pod Zlomiskovou vežou, 
v Batizovskej doline najviac nepo-
riadku objavili v blízkosti Batizov-
ského plesa. Okrem odpadkov po 
horolezcoch a turistoch natrafi li aj 
na opustený ruksak a turistické vy-
bavenie výrazne poznačené časom. 
Manželská dvojica sa zamerala na 
okolie cesty k Popradskému plesu, 
kde vyzbierali 30 kilogramov rôz-
neho odpadu, ďalších 15 kilogra-
mov odtiaľ vyniesli ešte v poslednú 
septembrovú sobotu, teda v hlavný 
deň konania akcie. 

Spoločne s  tzv. predtermínmi 
a  hlavným dňom sa tak tento rok 
do Čistých hôr zapojilo 480 dobro-
voľníkov, ktorí na území Tatranské-
ho a Pieninského národného parku 
vyzbierali dokopy 355,5 kilogramu 
odpadkov. Celková bilancia za vyše 
štyri desaťročia predstavuje približ-
ne 64 ton neporiadku, ktorý z prí-
rodného prostredia vynieslo viac 
ako 46-tisíc dobrovoľníkov.  (mpá)

Čisté hory 2020

Predminulý týždeň bol na trans-
fuziologickom oddelení výnimočný. 
Špeciálny deň darovania krvi bol 
vyhradený pre členov Zboru väzen-
skej a justičnej stráže, ktorí Nemoc-
nici AGEL Levoča prispeli svojou 
kvapkou krvi. Medzi skúsenými 
darcami sa objavili aj takí, ktorí boli 
krv darovať po prvýkrát. 

Za bežných okolností môžete 
v  levočskej nemocnici krv darovať 
v utorok a štvrtok od 7. h. V súčas-

Špeciálny deň darcov krvi
nej situácii spojenej  s pandémiou 
koronavírusu je darcov o  čosi me-
nej. To však nemení nič na situácii, 
že každá kvapka je potrebná. Každý 
jeden darca je pre nás mimoriad-
ne dôležitý a je u nás vítaný. Krv je 
v zdravotníctve nenahraditeľnou te-
kutinou, preto aj napriek tomu, keď 
sa darovanie krvi nepodarí vzhľa-
dom na nevhodný krvný obraz, sa 
cení aj každá snaha. 

 Pokračovanie na 3. strane
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Vážený pán Matovič, 
prosím, dajte obyvateľom 
SR návod, ako majú prežiť 
v týchto krutých časoch, kto-
ré nám pripravujete pre bu-
dúcnosť. Občan je povinný 
odvádzať pre štát odvody 
a dane naďalej. Z toho ste 
neupustili!!! Viete ale o tom, 
že niet z čoho tú kasu plniť, 
keďže likvidujete podnikanie 
vo veľkom štýle? Viete aj 
o tom, že ľudia okrem toho, 
aby platili do štátnej kasy, 
potrebujú platiť hypotéky, 
energie, poplatky spojené 
so službami nevyhnutnými 
k životu, ktoré sa neustále 
zvyšujú? Banky tiež neustú-
pia zo svojich extrémnych 
poplatkov a pokuty dávajú 
ako na bežiacom páse za 
vašej podpory. „Vybavili“ ste 
vraj odklad splátok bankám, 
ale žiaľ, namiesto toho, aby 
ľudia mohli chodiť do prá-
ce a zarábať, aby na splát-
ky mali, opäť sa zahrávate 
s lockdownom!

A to sme sa dostali až te-
raz k jedlu. Ceny potravín 
reťazce nenápadne dvíhajú, 
tiež za vašej podpory. Lebo 
naše malé predajne krachu-
jú, resp. sú pred krachom. 
Ostatné potreby pre život ani 
nespomínam! 

To ste naozaj presvedče-
ný, že každý na Slovensku 
sa z minimálnych miezd mo-
hol stať milionárom a stačí 
len chodiť do banky a tie mi-
lióny míňať? 

Pán premiér, kedy urobíte 
ústretový krok a plošne oby-
vateľom tejto našej malebnej 
krajiny prerozdelíte určitú 
sumu EUR, aby mohli prežiť?

V USA prezident ihneď kaž-
dému občanovi dal 1 200 $. 
Ako nám viete pomôcť vy? 
Budeme sa donekonečna 
kŕmiť pandemickými číslami? 
Budeme žiť v strachu z mŕt-
vych? Budeme počúvať dnes 
a denne len hrôzostrašné 
čísla, ako dohľadávate pozi-
tívnych? Pretože to už dávno 
nie je o tom, že ak je niekto 
chorý, vyhľadá lekára. To nie 
je o pomoci chorým. Vy tých 
chorých hľadáte. Presvied-
čate ľudí, že sú chorí a to je 
podstatný rozdiel. Nič pozi-
tívne, odkedy ste vo vláde, 
ste obyvateľstvu nepovedali 
a ani pre obyvateľstvo ne-
urobili. Naopak, vaša vláda 
obyčajným pracujúcim, ale 
aj deťom a dôchodcom len 
berie a rozdáva tým, ktorí po-
moc štátu nepotrebujú. Nie 
je to dobré a iste mnoho va-
šich voličov to už pochopilo. 
Iste, sú aj skalní, slepí, ktorí 
sa aj nezobudili. Sú vašimi 
prívržencami. Ale myslím si, 
že len preto, lebo sú neinfor-
movaní. Ale verte, informo-
vaných je už viac ako dosť 
v celom svete a pomaly sa 
to bude meniť. Pravda, láska 
a zdravý rozum zvíťazí!

Ešte doplnenie. Kým sa 
premiér na svojom FB statu-
se dojíma nad fotkami z do-
volenky a rozmýšľa, ako jeho 
„baby” doma trpia, lebo sa 
nemôžu vykúpať v mori, tak 
by sa mohol aj zamyslieť, že 
občania, ktorí mu dali man-
dát, sa nebudú môcť vykúpať 
ani vo vlastnej vani! 

 Janka Hriňáková

Pánovi 
premiérovi

Vybrali sme 
z pošty

JUDr. Štefan HARABIN

Obhajoba podvodnej ad-
vokátky v tom smere, že síce 
podpísala Matovičov koróno-
vý paškvil, ale nič sa nedeje, 
lebo pre jeho neústavnosť ho 
napadne na Ústavnom súde, 
je rovnakého charakteru, ako 
v tejto spojitosti obrana poli-
cajta, že síce mohol zabrániť 
spáchaniu vraždy, ale neu-
robil tak len preto, lebo veď 
podá za túto vraždu trestné 
oznámenie.

Iba sa pýtam, či Čaputová 
je príčetná? 

Zhoršujúca sa pandemická 
situácia v  Prešovskom kraji, 
ktorý sa v počte infi kovaných  
v  posledných dňoch drží na 
popredných priečkach v rám-
ci Slovenska, aktivizovala aj 
krajskú samosprávu. Tá v po-
lovičke októbra iniciovala 
stretnutie zástupcov nemoc-
níc na území kraja, aby sa in-
formovala o aktuálnej situácii 
a  možnej forme pomoci pre 
ústavné zdravotnícke zaria-
denia. 

„Situácia druhej vlny je 
neporovnateľná so situáciou 
na jar tohto roku.  Nápor na 
nemocnice je značný a  urči-
te zosilnie. Intenzívne vní-
mame naplnenosť jediného 
infekčného oddelenia v  kraji 
vo Fakultnej nemocnici v Pre-
šove,  problémy s chýbajúcim 
personálom v takmer každom 
zariadení i   reprofi lizáciou 
lôžok. Aj keď to nie je naša 
priama kompetencia, hľadá-

Nemocnice v kraji reprofi lizujú lôžka, 
očakávajú nápor pacientov

Nemocnice na území Prešovského samosprávneho kraja 
zažívajú pri silnejúcej vlne pandémie veľký nápor. Župan 
Milan Majerský na stretnutí zástupcov ústavných zdravot-
níckych zariadení ich preto vyzval k spolupráci pri posky-
tovaní zdravotnej starostlivosti, reprofi lizovaní lôžok pre 
pacientov s ochorením na Covid -19 a zabezpečení perso-
nálnych kapacít. Apel smeruje aj na ministerstvo zdravot-
níctva. 

me možnosti, ako pomôcť,“ 
uviedol po stretnutí predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský. Ako 
informoval, župa pripravu-
je vyčlenenie karanténneho 
ubytovania pre zdravotníkov, 
ale aj ostatných príslušníkov 
integrovaného záchranného 
systému, ktorí sú v prvej línii 
v boji s pandémiou. Zdravot-
níckym zariadeniam ponú-
kol  kraj dobrovoľníkov z  ra-
dov  študentov štvrtých roč-
níkov  stredných zdravotníc-
kych škôl, ktorí by mohli byť 
k dispozícii v prípade výpad-
ku personálu. Na spoluprácu 
chce zároveň osloviť Fakultu 
ošetrovateľstva Prešovskej 
univerzity. Za samosprávu 
župan deklaroval, že zachová 
prímestskú dopravu, aby sa 
neskomplikovalo cestovanie 
zamestnancov do práce. 

„Ako sa totiž ukazuje, zdra-
votníkom najviac sťažujú si-

tuáciu chýbajúci lekári a  ses-
try, ktorí sú sami nakazení 
alebo v  karanténe. To mô-
že podstatne ovplyvniť chod 
nemocníc a  sťažovať prístup 
k zdravotnej starostlivosti nie-
len pre covid pozitívnych pa-
cientov, ale aj pri poskytovaní 
akútnych výkonov nesúvisia-
cich s koronavírusom,“ dodal 
M. Majerský. Podľa jeho slov 
viac ako inokedy je dôležitá 
spolupráca štátnych, samo-
správnych i  súkromných ne-
mocníc. 

Zdravotnícke zariadenia 
okrem personálu riešia aj 
lôžkové kapacity a aktuálne 
už pristupujú k reprofi lizá-
cii lôžok a  ich rozšíreniu pre 
covid pozitívnych pacientov 
. V zmysle nariadenia minis-
terstva zdravotníctva s  vý-
nimkou nemocníc v  Levoči 
a Kežmarku tak museli urobiť 
všetky okresné nemocnice 
a  vyčleniť minimálne 10 % 
zo svojej   celkovej lôžkovej 
kapacity. Okresné nemocni-
ce potvrdili, že sú pripravené 
zvládnuť svoju úlohu v systé-
me ústavnej zdravotnej sta-
rostlivosti, avšak apelujú na 

ministerstvo zdravotníctva, 
aby pomohlo Fakultnej ne-
mocnici v Prešove plniť úlo-
hu koncovej nemocnice v tej-
to pandémii. Všetky sa zhodli 
na tom, že v záujme pacien-
tov a na ochranu zdravotníc-
kych pracovníkov je žiadúce, 
aby ministerstvo vydalo štan-
dardný diagnosticko-terape-
utický postup pri invazívnej 
ventilácii covid  pozitívnych 
pacientov.  

 „V tejto vážnej situácii vi-
díme prioritnú úlohu štátu 
práve v  dostatočnej pripra-
venosti štátnych nemocníc – 
personálnej i  technickej -   na 
túto masívnu vlnu pandémie. 
Z pozície krajskej samosprávy 
vieme pomáhať v rámci našich 
kompetencií, no už teraz vidí-
me, že je potrebné prehodnotiť 
súčasne platný pandemický 
plán Vlády SR. Hlavne pres-
ne zadefi novať, ktoré nemoc-
nice budú a  s akým druhom 
pacientov a  s  akým počtom 
covidových a  necovidových 
lôžok, v ktorej fáze pandémie 
pracovať,“ dodal predseda M. 
Majerský.  Daša Jeleňová,
 hovorkyňa PSK

Prešlo len tridsať rokov od 
vtedy, ako sme na námestiach 
štrngali kľúčami a „bojovali“ 
za slobodu slova, myslenia, 
demokraciu, ľudské práva… 
Väčšinu z tohto sfanatizova-
ného davu 17. novembra 1989 
ani nenapadlo, že celá hra na 
tzv. demokraciu bola dopre-
du pripravená farebná revo-
lúcia, ktorá na úkor národov 
strednej a východnej Európy 
predĺžila agóniu západných 
štátov. Zotročovanie našich 
národov západnými elitami 
nabralo nebývalú rýchlosť 
a rovnako tak rýchlo sa im 
podarilo rozkradnúť a spri-
vatizovať všetko, čím sme sa 
ešte donedávna hrdili a kon-
kurovali Západu. Všetko, čo 
nám dodávalo sebavedomie 
a suverenitu. Oni totiž nezni-
čili len priemysel, poľnohos-
podárstvo... Zničili a sústavne 
ničia hlavne vedomie ľudí 
a do čela nám, v mene vir-
tuálnych hesiel o slobode 
a demokracii, postavili sko-
rumpovaných a podplate-
ných politikov, ktorí túto ich 
hru nehanebne podporovali 
a hrajú ju dodnes. Človek 
s úžasom pozerá, ako nás po-
stupne ničia nielen zahranič-
ní multimilionári, ale hlavne 

slovenskí oligarchovia, za-
predanci a vlastizradcovia. 
A mnohí z nás im ešte tlies-
kajú. Bodaj by nie, keď dnes 
majú v našej spoločnosti 
hlavné slovo rôzni príživníci, 
menšiny, podvodníci, mafi -
áni, nikým nevolené politic-
ké mimovládne organizácie 
platené zo zahraničia, súk-
romné spoločnosti platené 
z daní pracujúcej chudo-
by, ale aj tzv. mienkotvorné 
médiá, ktoré v spolupráci s 
tými skôr menovanými vy-
tvorili ústredný výbor ko-
munistickej strany s jedinou 
správnou ideológiou. Tou 
ich, liberálnou, ktorej cieľom 
je prevychovať spoločnosť a 
prispôsobiť ju potrebám elít. 
Keď na akýkoľvek ich hlása-
júci nezmysel človek poukáže 
a povie nahlas svoj názor, 
teda pravdu, okamžite z ne-
ho urobia konšpirátora, 
nacistu, extrémistu, za-
čnú ho zosmiešňovať, po-
dávať trestné oznámenia 
s následným mediálnym lyn-
čom. Sloboda sa dnes týka už 
len cestovania, pretože Západ 
potrebuje lacnú pracovnú si-
lu, ale v žiadnom prípade sa 
netýka normálnej diskusie, 
plurality názorov a skutoč-

nej slobody, ak nezapadá do 
presne defi novaného rámca 
klamstiev, ktoré pre nás vy-
mýšľajú stupídne americké 
a európske elity. O slobode 
slova a myslenia sa dnes už 
nedá hovoriť a už vôbec ne-
smiete povedať pravdu a svoj 
názor. Musíte buď klamať 
alebo mlčať. Pravdu môžete 
povedať len v hlbokom lese, 
kde vás nik nepočuje, pretože 
dnes si už tieto zrudy platia aj 
„bonzákov“ a tí vás dostanú 
pred „vraj“ spravodlivý súd 
s podplatenými sudcami a 
prokurátormi. Ukážková cen-
zúra, ktorá priam prekvitá aj 
na internete.

A to sa týka aj tzv. demok-
racie, pretože to, čo tu má-
me dnes, je všetko iné, len 
nie demokracia a ak, tak iba 
virtuálna. Ako sa niekto ešte 
opováži hovoriť o demokracii 
v tomto štáte, keď tu žiadna 
demokracia nikdy nebola!? 
Demokracia z pohľadu Eu-
rópskej únie je jediné – dovo-
liť chudákom raz za štyri roky 
ísť k volebným urnám a zvoliť 
si ešte väčších vlastizradcov, 
sústredených v desiatkach 
politických strán, pričom 
takmer všetci sú skorumpo-
vaní zahraničnými elitami 

a musia plniť len ich príkazy. 
Keby ľudia viac čítali a počú-
vali, určite by si urobili vlast-
ný názor. Nič vám nehovoria 
vyjadrenia typu: „Príliš počú-
vate svojich voličov. Chovajte 
sa radšej ako Európania na 
plný úväzok“., alebo „Keď ide 
do tuhého, musíte klamať. 
(Jean Claude Juncker).“ Ešte 
lepší bol Martin Schulz: „Po-
trebujeme ducha európskeho 
spoločenstva. A v prípade 
potreby to musí byť vynú-
tené silou“, či „Nie je fi lozo-
fi ou EÚ, aby dav rozhodoval 
o svojom osude.“ V duchu 
týchto názorov sa vlastne for-
mujú národy súčasnej Európy 
a ak sledujete našich politi-
kov, tí sú snáď ešte horší. To čo 
predvádzajú posledný polrok, 
je azda tou povestnou posled-
nou kvapkou, keď trpezlivosť 
ľudí skončí. Pre našich politi-
kov sú voľby len možnosťou 
zabezpečiť svoj blahobyt, nie 
blahobyt svojim voličom. 
A ak by náhodou ľudia pred-
sa len našli politickú stranu, 
ktorej úprimnou snahou je 
pomôcť pracujúcemu člove-
ku, tak sa voľby buď sfalšu-
jú alebo neuznajú a zahra-
ničné elity si nájdu bábku, 
ktorá ich bude počúvať. 

K tomu nastupuje, okrem elít, 
„piata kolóna“ podplatených 
neziskových organizácií, kto-
rá dielo skazy dokončí. Nako-
niec, videli ste, že by sa dnes 
naša vláda čo i len jediný raz 
pri dôležitých rozhodnutiach 
opýtala formou referenda ob-
čanov na ich názor? Pritom 
všetci vieme, že naši „demo-
kraticky“ zvolení predstavi-
telia porušujú ústavu vo veľ-
kom a zavádzajú tu diktatúru 
s bezbrehým obmedzovaním 
práv vlastných občanov. 

Pozrime sa aj na ľudské 
práva v podaní svetových 
a európskych elít. Namiesto 
toho, aby v momente, keď vy-
slovia slová ľudské práva ho-
vorili aj o povinnostiach, len 
donekonečna omieľajú man-
try o diskriminácií menšín, 
migrantov a ďalších priživ-
níkov, ktorí o povinnostiach 
prispievať svojou prácou 
k blahobytu celej spoločnosti 
v živote nepočuli a ani počuť 
nechcú. Obchodovaniu s ľuď-
mi sa venuje celá vyspelá Eu-
rópa a vôbec ich nezaujíma, 
že migračný cirkus si „odne-
sú“ len ľudia, ktorí pracujú, 
pretože oni sú jediní, ktorí 
majú byť solidárni. 

 Pokračovanie na 3. strane

Sloboda, demokracia, ľudské práva,

K 16. októbru 2020 bolo 
v Nemocnici Poprad a. s. po-
zitívne testovaných 11 leká-
rov, 35 sestier a praktických 
sestier, 7 sanitárov a 10 zdra-
votníkov bolo v karanténe. 
Podľa vyjadrenia hovorky-
ne nemocnice PhDr. Sylvie 
Galajda, pozitívne testovaný 
zdravotnícky personál nevy-
žadoval hospitalizáciu. 

20. októbra sa z karantény 
vrátilo na pracoviská 10 za-
mestnancov a postupne oča-
kávajú návrat ďalších.  (red)

Pozitívne testovaní, 
bez hospitalizácie
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Reakcia politiky súdržnosti EÚ 
na koronakrízu

Európska komisia zverejnila dňa 12. 10. 2020 prvé 
predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy 
v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy 
v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Od začiatku krí-
zy a vďaka fl exibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ 
na riešenie dôsledkov pandémie koronavírusu zmobi-
lizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu 
(ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac 
ako 13 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ pomohli 
celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám 
v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vply-
vu pandémie  koronavírusu.

Celkovo bolo na zdravotnú starost-
livosť rozdelených 4,1 miliardy EUR 
na nákup nevyhnutných prístrojov 
a osobných ochranných prostriedkov na 
záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 
miliardy EUR prostredníctvom posky-
tovania grantov, úverov a súboru perso-
nalizovaných fi nančných nástrojov na 
podporu hospodárstva, a najmä malých 
a stredných podnikov (MSP), s cieľom 
prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade 
sa prostredníctvom ESF poskytlo približ-

ne 1,4 miliardy EUR na pomoc ľuďom 
a záchranu pracovných miest. 

Investičná iniciatíva v reakcii na ko-
ronavírus (CRII) a Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) 
umožňujú členským štátom využívať do-
časné zvýšenie spolufi nancovania EÚ až 
do výšky 100 % a využívať fi nančné pro-
striedky politiky súdržnosti na podporu 
najviac ohrozených sektorov v dôsledku 
pandémie, ako je zdravotný systém, MSP 
a trhy práce.

„5. ročník súťaže, určenej pre 
rodiny s deťmi, sa od ostatných 
líšil samotnou situáciou v ces-
tovnom ruchu. Ponuku výletov 
sme postavili na individuálnej 
turistike. Súťažiaci tak mohli 
počas leta spoznať 15 prírod-
ných lokalít v  Prešovskom 
kraji od Novej Sedlice až po 
Vysoké Tatry a  Zamkovského 
chatu,“ opísal priebeh súťaže 
výkonný riaditeľ KOCR Se-
verovýchod Slovenska Mar-
tin Janoško. 

Napriek epidemiologickej 
situácii sa do kampane za-
pojil rekordný počet 1 349 
súťažiacich, ktorí pochádzali 
zo všetkých krajov Sloven-
skej republiky. Najvyššie 
zastúpenie mali tradične do-
máci obyvatelia Prešovského 
kraja. Súťaž však tento rok 
prilákala na severovýchodné 
Slovensko aj zahraničných 
návštevníkov, napr. z  Česka, 
Talianska a  Švajčiarska. Do 
projektu boli zapojené deti 
všetkých vekových kategórií 
od 0 do 18 rokov. Najvyššie 
zastúpenie mali 7 roční „dob-
rodruhovia.“

Súťažiaci sa tento rok stali 
„hľadačmi pokladov“. Vo for-
me nálepky ich mohli nájsť 
na spomínaných 15 miestach 
v  prírode Prešovského kraja. 
Kešky boli dostupné v tre-
zoroch s  unikátnym kódom. 
Následne ich mohli umiestniť 
do animovanej Mapy pokla-
dov. Čím viac nálepiek získali, 
tým bola väčšia šanca vyhrať 
napr. nový bicykel od spoloč-
nosti Bikere a šliapacie autíč-
ko, ktoré do súťaže venovala 
Pedal Planet (Galéria šliapa-

Tradičné letné Legendárium 
s rekordným počtom účastníkov

Tradičná letná kampaň LEGENDARIUM z  dielne Kraj-
skej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska vyvrcholila koncom septembra. Vyhodnotenie 
súťaže bolo spojené s  oslavami Svetového dňa cestovného 
ruchu a 3. narodeninami Chodníka korunami stromov.

Dokončenie z 2. strany
A táto pracujúca väčšina 

žiadne práva nemá? Videli, 
alebo počuli ste už o tom, že 
naši bohatí priatelia z Európy 
alebo USA boli, alebo sú zo 
svojich peňazí solidárni s na-
šimi mladými rodinami, deť-
mi, dôchodcami a prispievajú 
im na ich živobytie pravidel-
ne napríklad 500 eurami? Aj 
to som veľmi skromná, pre-
tože na migrantov idú tisícky 
eur a ešte nás nútia z nášho 
rozpočtu, ktorý sa tvorí väč-
šinou z daní pracujúcich ot-
rokov, prispievať prišelcom. 
O našich menšinách radšej 
ani nepíšem, všetci to dôver-
ne poznáme a povedať prav-
du je prísne zakázané. 

Ešte pár slov o voľnom trhu 
a korupcii. O akom voľnom 
trhu nám tu ktosi tára, keď 
najfrekventovanejšie slová 
dnešného voľného trhu sú 
sankcie? Nie sútaž, nie šikov-
nosť, nie vzdelanie, nie vyu-
žívanie vedeckých poznatkov 
pre rozvoj celého ľudstva
a trvalý mier, ale sankcie, ako 
„zatočiť“ s tými, ktorí sa nech-
cú podriadiť svetovládcom. 
Oni poznajú len jediný voľný 
trh – voĺne ožobračovať ďalšie 
a ďalšie národy, aj za cenu ne-

konečných vojen a obrovskej 
chuti zmocniť sa ich prírod-
ného bohatstva a svoj blaho-
byt si budovať na ich úkor. 

Nuž a korupcia? Keďže 
vieme, že bez korupcie česko-
slovenských politických špi-
čiek by sme tu kapitalizmus 
nemali, tá tu jednoducho byť 
musí, aby najväčší príživníci 
– elita sveta bola ešte bohat-
šia a mala ešte väčšie zisky. 
Korupcia je systémový prvok 
kapitalizmu, ale neustále po-
čúvať, že korupcia je len v no-
vých štátoch únie, je už hnus. 
Korupcia je vo svete od ne-
pamäti. Spomeňme si len na 
taliansku mafi u, prepojenú na 
najvyššie politické špičky Ta-
lianska (keď už nečítate, pri-
pomeniem Corrada Cattani-
ho z Chobotnice), spomeňme 
si na korupciu vo Francúzsku, 
veľmi dobre spracovanú vo 
fi lme Smrť darebáka, spo-
meňme si na korupciu ame-
rických špičiek, ale aj na tie 
novšie prešľapy v západných 
štátoch Európy – španielský 
kráľ, francúzsky prezident, lo-
bisti v Európskom parlamen-
te. To nie je korupcia? Veď 
títo sa nechávajú korumpovať 
stovkami miliónov a naše po-
litické špičky zase korumpujú 

eurofondami – ibaže na tie 
musia vyrobiť občania Európ-
skej únie, pretože Európsky 
parlament počas celej svo-
jej existencie ešte nezarobil 
svojou vlastnou prácou ani 
jediné euro. Rovnako, ako 
naša vláda a náš parlament. 
Nikoho z nich nezaujíma, ako 
„stupiť na krk“ najbohatším 
korporáciám, ktoré dane vô-
bec neplatia, ani ako zabez-
pečiť rozvoj nášho priemyslu 
a poľnohospodárstva, ktorých 
zisky by napĺňali našu štátnu 
kasu, ale len to, ako daňami 
a odvodmi zodrať z našich 
ľudí aj kožu a nič im za to ne-
dať – zrušiť aj to, čo je garan-
tované ústavou. O povinosti 
pracujúceho človeka vie vláda 
všetko, ale o svojej zodpoved-
nosti ani netuší. 

A to už nemám priestor 
písať o zadĺženosti Slovákov 
v cudzích bankách, na exe-
kúcie a podobné vychytávky 
kapitalizmu. Jedno je ale isté, 
to čo zvládli vyspelé západné 
krajiny za storočia svojej exis-
tenie – od kolonializmu, ma-
fi í, zotročovania národov až 
po stále narastajúcu chudo-
bu, na Slovensku sme zvládli 
za tridsať rokov! 

 Ľudmila Rešovská

voľný trh, korupcia...

cích áut v  Novej Polianke). 
Svoju šancu vyhrať niektorú 
z cien mohli znásobiť aj zbie-
raním pečiatok v  43 kultúr-
nych zariadeniach rozmiest-
nených po celom regióne.

„Týmto spôsobom podpori-
li návštevnosť múzeí, galérií, 
detských ihrísk, športovísk 
a pamiatok po celom Prešov-
skom kraji. V niektorých čas-
tiach kraja dokonca miestni 
prevádzkovatelia zaznamena-
li najvyšší počet návštevníkov 
za celé obdobie ich existencie,“ 
dodáva Janoško. Medzi ne 
patrí Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola, 
vojenské pamiatky v  regióne 
Svidníka a  Dukly, Astrono-
mické observatórium na Ko-
lonickom sedle, ale aj Kaštieľ 
vo Finticiach. 

Spomedzi všetkých súťa-
žiacich bolo vyžrebovaných 
38 výhercov, ktorí získali rôz-
ne víkendové pobyty, vstupy 
do aquaparkov, digitálnych 
galérií a kultúrnych inštitúcií 
v  Prešovskom kraji. Víťazi 
si svoje ceny prevzali z  rúk 
predsedu Prešovského samo-
správneho kraja Milana Ma-
jerského. (red)

V referende hlasovalo 255 
voličov, z toho 165 obyvate-
ľov bolo za odvolanie staros-
tu Pucciho a len štyri hlasy 
za jeho zotrvanie vo funkcii. 
90 hlasov bolo neplatných. 

Poslanci obecného za-
stupiteľstva berú výsledok 
referenda ako záväzok, voči 
takmer 1/4 občanov, ktorí si 
našli v sobotu čas a vyjad-
rili svoj názor na zotrvanie 
starostu Pucciho vo funkcii. 
V referende hlasovalo za od-
volanie Pucciho viac voličov 
ako tých, ktorí mu udelili 
mandát stať sa starostom 
(148 hlasov), a to i napriek 
starostovej klamlivej referen-
dovej antikampani v obec-
ných novinách. Výsledok 
referenda názor poslancov 
na starostu obce nezmenili, 
práve naopak. 

Na výzvu starostu, aby 
odstúpili mu odkazujú, že 
to nie oni, ale on stratil ich 
dôveru i pomyselný mandát 
voličov a zaujíma ich, ako 
si starosta predstavuje ďal-
šie fungovanie obce bez ich 
podpory, ako to bude s čis-
tičkou odpadov, keď už teraz 
je o 70 % predimenzovaná? 
Kde sa pripoja občania zo 
ulice Záhradníckej, a najmä 
ako bude riešené vypúšťanie 
zo septikov do okolitej príro-
dy občanov, ktorí sa nemajú 
ako pripojiť k odpadu.

Poslanci tiež upozornili na 
fakt, že referendová komisia 
odmietla ísť s prenosnými 
urnami približne k 20 se-

Referendum vo Veľkom Slavkove bolo neplatné, 
ľudia hlasovali za odvolanie

Prvé referendum v histórii obce Veľký Slavkov za odvo-
lanie starostu Slavomíra Pucciho sa uskutočnilo 17. ok-
tóbra 2020 a zúčastnilo sa ho 22,7 % z 1 150 oprávnených 
voličov. Výsledky referenda boli teda neplatné, keďže sa ho 
nezúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a roz-
hodnutie nebolo prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 
hlasov jeho účastníkov. 

niorom, ktorí o to požiadali 
z dôvodu obavy pred CO-
VID-19 a na ďalšie obštruk-
cie referendovej komisie. 
„Vieme minimálne o dvoch 
voličoch, ktorí nestihli odvo-
liť, a to aj napriek tomu, že 
na volebný okrsok dorazili 
pol hodinu pre uzatvorením 
volebnej miestnosti. Mnohí 
ďalší čakali na uplatnenie 
svojho hlasovacieho prá-
va vonku na daždi, čo ich 
mohlo odradiť,” uzatvárajú 
poslanci.

Poslanci pre uvedené sku-
točnosti zvažujú právne kro-
ky v súvislosti s možným 
marením referenda zo strany 
starostu obce a volebnej ko-
misie.  

Referendum podporilo se-
dem z deviatich poslancov 
obecného zastupiteľstva z dô-
vodu, že starosta zanedbáva 
svoje zákonné povinnosti 
vyplývajúce z jeho mandátu 
a zámerne brzdí rozvoj obce. 

Podľa slov iniciátorov 
referenda, obci pre nečin-
nosť a nekompetentnosť 30. 
novembra minulého roku 
prepadlo právoplatné sta-
vebné povolenie na „Rozší-
renie čističky odpadových 
vôd ČOV“,ktorá je pre  ďalší 
rozvoj a rast obce kľúčová. 
Rovnako nepožiadal ani o 
predĺženie stavebného po-
volenia v stanovenej lehote 
a z dôvodu nedostatočnej 
kapacity ČOV obec nevy-
dáva stavebné povolenia a v 
obci nastala pomyselná „sta-
vebná uzávera“. Medzi ďalšie 
dôvody miestneho referenda 

uvádzali tiež neschopnosť 
starostu viesť dialóg, obme-
dzovanie činnosti poslancov 
obecného zastupiteľstva, ne-
dodržiavanie schváleného 
harmonogramu termínov 
zasadnutí ObZ a ďalšie. Ako 
nekompetentné uviedli tiež 
realizáciu kanalizácie za viac 
ako 100 tisíc eur, ktorú obec 
nemá kam zapojiť v dôsled-
ku havarijného stavu ČOV, 
ale aj rekonštrukciu požiar-
nej zbrojnice bez existencie 
dobrovoľného hasičského 
zboru obce. 

 Radka Novotná, 
 PR manažérka Public Space

Špeciálny deň darcov krvi

Dokončenie z 1. strany
„Sme veľmi vďační, že sa 

podarilo členom Zboru väzen-
skej a justičnej stráže v Levoči 

zmobilizovať svoje sily a no-
váčikov a prišli na naše odde-
lenie s  odhodlaním pomôcť.  
Prispejú tak svojou kvapkou 

krvi tým, ktorí to budú potre-
bovať pre záchranu života,“ 
hovorí MUDr. R. Osif, pri-
már HTO oddelenia.  (mpá)
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ZĽAVA PRI DOHODE
SPOLUPRÁCE

DODÁVKA KURIÉROM
DO 48 HODÍN

ČERSTVÁ KÁVA
PRAŽENÁ NA SLOVENSKU

DARČEKOVÉ
BALENIA

FAKTÚRA S ÚDAJMI 
PRI NÁKUPE

100%
GUARANTEEGUARANTEE

PRIAMY NÁKUP
OD VÝROBCU

V rámci akcie Čisté vody 
v oblakoch vyčistili potápači 
tento rok trinásť tatranských 
plies, z ktorých vytiahli do-
kopy 53,5 kilogramov odpa-
du. Počas leta sa postupne 
zanorili do vytypovaných 
vysokohorských jazier nielen 
vo Vysokých Tatrách, ale ta-
kisto aj v Roháčoch. Okrem 
množstva starých hrdzavých 
konzerv, fl iaš od alkoholu či 
igelitov vylovili napríklad aj 
zvyšky rôznych železných 
konštrukcií. „Medzi kurióz-
ne úlovky možno zaradiť 
rozbitý solárny panel, nachá-
dzajúci sa v sedimente jed-
ného zo Žabích plies, fľašu s 

Čisté vody tento rok na individuálnej báze
Sprísnené celoštátne opatrenia súvisiace s pandémiou 

koronavírusu dali stopku aj tradičnej akcii Čisté vody, v 
rámci ktorej sa potápači vždy na jeseň ponárali pod hladi-
nu vybraných tatranských plies, aby ich zbavili odpadkov 
po letnej turistickej sezóne. Vysokohorské jazerá však ne-
ostali nevyčistené, dobrovoľníci ich upratovali na indivi-
duálnej báze.

petrolejom, ktorá si odležala 
v Malom Hincovom plese 
asi pol storočia a tiež dron z 
Popradského plesa,“ konkre-
tizuje Pavol Kráľ, dlhoročný 
koordinátor akcie Čisté vo-
dy, ktorej súčasťou sú aj Čisté 
vody v oblakoch. 

Potápači nevynechali ani 
niektoré z plies, ktoré upra-
tujú rok čo rok v rámci akcie 
Čisté vody. Uplynulý víkend 
sa členovia Potápačského 
klubu Piccard Senec zanorili 
aspoň pod hladinu Velické-
ho, Popradského a Nového 
Štrbského plesa, odkiaľ vy-
tiahli dokopy šesť kilogra-
mov neporiadku. Od roku 

Vyšetrovateľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zbo-
ru v  Poprade začal v polo-
vici októbra trestné stíhanie 
vo veci zločinu nedovolenej 
výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a 
obchodovanie s  nimi. Na 
základe dôkaznej situácie 
z  uvedeného 
zločinu vzniesol 
obvinenie dvom 
osobám z okresu 
Poprad a  to  24 
ročnému mu-
žovi a  20 ročnej 
žene.

Za marihuanu tri až desať rokov
Muž od ženy kupoval  

omamnú látku Cannabis, 
ktorú u  seba prechovával. 
Polícia túto látku zaistila pri 
prehliadke priestorov vo-
zidla zn. Volkswagen.  Mladá 
žena si zase neoprávnene kú-
pila od ďalšej osoby omam-
nú látku Cannabis (konope), 
ktorú prechovávala u seba 

s úmyslom ju 
predávať ďalším 
osobám.  Ob-
vinená u  seba 
prechovávala aj 
plastové vrecko 
s  obsahom tejto 
látky a to vo väč-

šom množstve. Cannabis je 
látka ovplyvňujúca psychiku 
užívateľa, zaistené látky boli 
zaslané k  znaleckému skú-
maniu. V  pondelok (12. 10. 
2020) popoludní boli obaja 
podozriví zadržaní a  po vy-
konaní potrebných proces-
ných úkonov boli z uvedenej 
trestnej činnosti obvinení. 
Momentálne sú umiestnení  
v cele policajného zaistenia. 

Okresný vyšetrovateľ spra-
coval podnet na podanie ná-
vrhu na vzatie obvinených 
do väzby. Ak sa im vina pre-
ukáže, hrozí im trest odňatia 
slobody na tri až desať rokov. 1994, kedy sa do čistenia tat-

ranských plies pustili dobro-
voľníci po prvýkrát, sa z ich 
dna podarilo vyloviť celkovo 
7 028 kilogramov odpadu. 

Akcia Čisté vody, ktorej 
organizátorom sú od roku 
2005 Štátne lesy TANAP-u, 
mala byť podobne ako každú 
jeseň súčasťou Medzinárod-
ného festivalu potápačských 
fi lmov. Ten mal však pre 
sprísnené protipandemické 
opatrenia tento rok iba virtu-
álnu podobu. Od spomína-
ného roku sú v réžii Štátnych 
lesov TANAP-u aj Čisté vody 
v oblakoch, v rámci ktorých 
potápači čistia odľahlejšie a 
vyššie položené plesá formou 
pravidelných individuálnych 
akcií. Zostrihy z jednotlivých 
ročníkov sú zverejnené aj vo 
video galérii na www.lesyta-
nap.sk. 

 Martina Petránová
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V Národnom parku Slovenský raj 
dominuje ochrana prírody, spolupráca a ústretovosť k návštevníkom

Hovoríme s Ing. Tomášom Dražilom, PhD., riaditeľom Správy Národného parku Slovenský raj

Národný park Slovenský raj je vlastne veľmi kontrastný. Kým severu 
dominujú rokliny, či Tomášovský výhľad, západ, teda Vernár, je oáza 
pokoja a dovolenka úplne iná. Pokojné, ale krásne prechádzky lesnou 
či lúčnou krajinou s pokračovaním na Prednú a Kráľovú hoľu. Juh, 
teda Dedinky, zase patria vode, ale nájdete tam aj najmenšiu roklinu 
Slovenského raja – Zejmarskú či nádherné túry v okolí Stratenskej píly, 
ktoré môžete spojiť s návštevou Dobšinskej ľadovej jaskyne. Spolu má 
Slovenský raj 11 náučných chodníkov a 100 informačných tabúľ v teré-
ne. A na doplnenie, veľmi dobrú a prehľadnú webovú stránku, na kto-
rej získate mnoho zaujímavých, poučných informácií, ale aj množstvo 
aktualít. 

Hoci prvoradou úlohou Správy 
Národného parku Slovenský raj 
je ochrana prírody, náš rozhovor 
začneme návštevnosťou. Aký bol 
tento rok a tohtoročná sezóna vo 
vzťahu k verejnosti?

- Rok 2020 bol aj pre našu or-
ganizáciu taký zvláštny, ako aj pre 
celú spoločnosť. Všetci sme zasiah-
nutí koronou, ktorá nám vstúpila 
do životov. Paradoxne, pre prírodu 
to bolo spočiatku aj prínosné. Ak si 
dobre pamätám, 10. marca vstúpili 
do platnosti obmedzenia a tak prí-
roda v marci a apríli dosť odpočíva-
la. V tej dobe bolo ľudí v národnom 
parku výrazne menej.  Prepad se-
zóny bol kontinuálny až do konca 
júna a čísla prepadu sme registro-
vali až na tretinu resp. štvrtinu mi-
nuloročnej návštevnosti. Nárast bol 
tiež veľmi pozvoľný a paradoxne, 
júl – august, keď sme videli tie pre-

 

Čistenie rieky Hornád v NP od 
naplaveného odpadu.

Vrecia s odpadom vytiahnutým  
z rieky Hornád.

Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil  v pralese Slovenského raja.

Otvorenie náučného chodníka k Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Pracovníci Správy NP Slovenský raj s ministrom J. Budajom na tohtoroč-
ných oslavách 150. výročia objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne.

plnené Tatry, aj nám padol rekord 
v návštevnosti. My robíme sčítanie 
návštevnosti v letnej sezóne dva-
krát. V júli, počas prvého sčítania, 
nám vyšiel slnečný deň, tak sme 
mali absolútny rekord - približne 
7 tisíc ľudí za deň na turistických 
chodníkoch.  V národnom parku 
máme 14 stanovíšť a nás nezaujíma, 
či niekto  príde na kávu, do hotela, 
alebo wellnes, ale spočítavame len 
návštevníkov priamo v prírode a v 
Dobšinskej ľadovej jaskyni. Za celú 
éru sčítavania sme nemali dennú 
návštevnosť vyššiu ako tých 7 tisíc. 
Bolo by chybou sa domnievať, že 
celá sezóna bola taká dobrá. Nao-
pak, keď sme si tie dáta korigovali 
so sčítačom v Suchej Belej, ktorý 
zaznamená každého návštevníka, 
napriek tomu, že boli niektoré dni v 
sezóne špičkové, tak aj júl – august 
dosiahol len dve tretiny z minulého 
roka. Ale sezóna nebola tragická, 
ale ani nie je stratená. Kým jar bola 
poznačená koronou, leto zase po-
znamenalo počasie.  Ak je trochu 
daždivejšie, hneď sa to prejaví aj 
na návštevnosti v horách. Septem-
ber je už zase slabší, zase sú ľudia 
opatrnejší kvôli korone. Ak to teda 
môžem zhodnotiť, je to taký zvlášt-
ny rok vo vzťahu k verejnosti.

Aj tohto roku sme ponúkali tu-
ristom naše dva produkty ekoturiz-
mu, ktoré sa tešia veľkej obľube. Sú 
to – ferrata Kyseľ a splav Hornádu. 
Tieto dva produkty majú svoj re-
žim, preto sú eko, teda sú nastavené 
tak, aby prírode neškodili.  Naprí-
klad môžete ich vykonávať len v 
určitom období roka. Ľudia o tie-
to služby majú záujem a napríklad 
splaviť Hornád môžu od Hrabušíc 
až po Čingov. V tomto období kon-
číme aj so splavom Hornádu, čo 
opäť urýchlili povodne spred dvoch 
týždňov. Ako tradične, pozornosti 
návštevníkov sa tešila Suchá Belá, 
kde sa opäť tvorili dlhé rady, ale 
žiaľ, nikto nevie Suchú Belú nijako 
„zväčšiť“. A keď ju chcú návštevníci 
vidieť, musia byť na to pripravení a 
počkať si niekedy aj v radách. Su-
chá Belá je najvyťaženejšia, ale v 
Slovenskom raji sú aj iné nádherné 

túry, o ktorých návštevníci ani ne-
tušia.

Môžete zvýrazniť slabé, ale aj 
silné stránky Národného parku 
Slovenský raj vo vzťahu k verej-
nosti a ako sa prejavili v tomto 
roku?

- Z tohto pohľadu sa návštevní-
ci jednoducho, tak ako každý rok, 
museli obrniť trpezlivosťou, preto-
že Slovenský raj je veľmi malý, má 
len 20 tisíc hektárov a problémy za-
čínajú už pri príchode. Zastávame 
názor, že nech návštevníci počas 
špičky napríklad na Podlesku rad-
šej parkujú na vyznačenej lúke, ako 
by sme začali betónovať. Príroda 
tých napr. dvadsať dní skôr znesie 
parkovanie na tráve, akoby tam boli 
mŕtve asfaltové plochy. Vysoké Tat-
ry majú oveľa väčšiu návštevnosť, 
ale tam už vidíme vybetonované 
či vyasfaltované parkovacie plochy, 
autá stojace popri ceste tak, že sa po-
maly nedá ani prejsť… Návštevníci 
Slovenského raja musia pochopiť, 
že autá je lepšie nechať v blízkych 
obciach a nástupných rekreačných 
centrách, pretože chodiť na autách 
po prírode, prípadne vstupovať na 
lesné a poľné cesty, sa jednoducho v 
národnom parku nedá. Práve tento 
nešvár sa nám tohto roku opäť roz-

mohol. S pešími turistami  nejaké 
veľké problémy neboli, skôr možno 
občas s cyklistami. Hoci v Sloven-
skom raji máme takmer 150 km 
cyklistických trás, čo je myslím si 
dosť, napriek tomu ľudia s obľubou 
z týchto trás schádzajú a idú po les-
ných chodníkoch. Sú presvedčení, 
že nič nepoškodia, neuvedomujú si 
ale, že ohrozujú živočíchy v ich pri-
rodzenom prostredí. NP Slovenský 
raj je malý a ak tu chceme mať aj vl-
ka, aj rysa, aj medveďa, jednoducho 
oni musia mať svoj životný priestor, 
kde človek nechodí. A keď tam idú 
s bicyklom, je to zlé.

Prekvapilo vás v súvislosti  
s cyklistami niečo obzvlášť bez-
ohľadné až ignorantské?

- Napríklad, pri Vernári, doslova 
v divočine, sme mali fotopasce, kto-
rými sme sledovali zvieratá a zrazu 
sa nám tam začali objavovať cyklisti! 
Zistili sme, že sa  tam začal „pesto-
vať“ až extrémny spôsob cyklistiky – 
vybudovali adrenalínovú zjazdovú 
trať downhill s rôznymi prekážkami, 
vysekávanými do skál a podobne.  
V divočine, mimo turistických 
chodníkov! Keď sme tam dali tabu-
le, ktoré túto činnosť zakazovali, tak 
nás „porozvláčali“ po fejsbuku, že 
im tam zakazujeme chodiť, lebo oni 
si môžu chodiť, kde chcú. Nehovo-
ríme, že nikde nemôžu, ale keď raz 
idú do národného parku a je jedno 
akého, mali by rešpektovať pravidlá, 
ktoré tam platia.  Mrzí nás to, pre-
tože naša správa sa vyznačuje práve 
tým, že je veľmi ústretová k požia-
davkám turistov, ale k rozumným. 
Títo cyklisti sú absolútna minorita  
a takéto športové „vyšantenie“ už 
musí ísť úplne inde, v národnom 
parku to nemá miesto.

Ktorým ďalším úlohám ste ve-
novali pozornosť v tomto roku?

- Okrem korony bol tento rok 
poznačený starostlivosťou o  čistotu 
rieky Hornád, ktorému sme sa ten-
to rok  venovali enormne. To už bol 
takmer výkrik zúfalstva, pretože to 
nie je úplne práca ochrany prírody, 
aby sme to riešili my. Na to sú iné 
zložky, aby riešili čistotu vôd a od-
pady. Nechcem povedať, že by sa k 
tejto činnosti správali macošsky, ale 
minimálne nedostatočne. Aj pre-
to sme do toho vstúpili my a po tej 
minuloročnej katastrófe, ktorá na-
stala, keď Hornád bol najšpinavší, 
zanesený komunálnym odpadom 
za posledných x-rokov. Robili sme 
veľké čistenie na konci minulého 
roka a na jar sa ešte dočisťovalo 
dobrovoľníkmi. To boli stovky vriec 
odpadu. Chceli sme sa trochu po-
zrieť aj na príčinu toho neutešeného 
stavu. Samozrejme, aj predtým sme 
upozorňovali Inšpekciu životného 
prostredia na porušovanie zákonov 
a neraz z toho vzišli aj pokuty. Žiaľ, 
tento stav je už neúnosný a všetci by 

sme mali pracovať na tom, aby sme 
ho zmenili. Veď z Hornádu, rieky 
pretekajúcej národným parkom, 
sme mali jednu špinavú stoku. 

Príčinou tohto stavu bol ko-
munálny odpad, ktorý riečky a rie-
ky „spláchli“ z priľahlých obcí. Na 
akej úrovni je spolupráca s obcami 
v NP SR a znečisťovania vodných 
tokov. Čo by sa dalo v tejto oblasti 
zlepšiť?

- Na tento problém sme sa po-
zreli od základu a zamestnanci NP 
Slovenský raj zmapovali v priebe-
hu jari kompletný tok, ako sa mení  
Hornád z potôčika na riečku, až po 
vstup do národného parku. Prešli 
sme komplet celú nivu, mŕtve rame-
ná, všetky prítoky a urobili presné 
mapy výskytu komunálneho odpa-
du. Jasne sme vedeli, ktorá obec sa 
ako podieľa na znečisťovaní toku. 
Takže Hranovnica sa nemôže vyho-
várať, že to prichádza zo Sp. Bystré-
ho, keď Sp. Bystré má pod dedinou 
ešte 500 metrov neporiadok, ale po-
tom je 10 km čistý tok. Potom sme 
si zvolali starostov dotknutých obcí 
z Vikartoviec, Kravan, Spišského 
Bystrého, Hranovnice, Sp. Štiavni-
ka, Betlanoviec a Hrabušíc, ukázali 
sme im mapy, chceli sme od nich 
vysvetlenie situácie, požiadali sme 
o súčinnosť, teda aby upratali odpad 
na katastroch svojich obcí.. Venova-
li sme sa aj druhej časti čistoty riek, 
pretože, čo ma obzvlášť mrzí, nej-
de len o znečisťovanie odpadom z 
rómskych osád, ale aj čistota rieky je 
fatálne zlá vplyvom neexistujúcich 
čistiarni odpadových vôd (ČOV), 
alebo ich zlej funkcie. Žiaľ, treba si 
priznať, že tie ČOV boli stavané tak, 
že začali niekedy dávno v akcii Z a 
boli dokončené ani nevieme kedy. 
Čiže častokrát  technológie už nie 
sú kompatibilné, niečo prakticky 
zlyháva, vždy je k dispozícii nejaká 
výhovorka prečo to nefunguje a pre-
čo ČOV nejde na 100 percent. To-
to ma veľmi mrzí, pretože tu rieku 
neotravujú len tie viditeľné odpady, 

ale celý Hornád je biologický dosť 
mŕtvy  prakticky kvôli tomu, že  
ČOV nefungujú, ako by mali, resp. 
sú prípady, keď kanalizáciu majú, 
ale nemajú ČOV.

Takže takáto je východisko-
vá základňa a zistené fakty. Ako 
v tejto oblasti postupovať ďalej, 
hoci špinavé rieky nie sú celkom 
vašou „parketou“?

- Aj tieto problémy môžeme riešiť, 
ale len úzkou spoluprácou so štát-
nou správou a samosprávou. Dali 
sme priestor starostom, aby prišli s 
nejakými riešeniami a aby sme im 
mohli pomôcť aj z titulu osobných 
kontaktov so zodpovednými pra-
covníkmi v štátnych úradoch a po-
dobne tak, aby sa prednostne riešili 
tieto ich problémy.  Lebo, trúfam si 
povedať, že je to nielen národná, ale 
aj európska hanba, keď v národnom 
parku je Hornád špinavý, zapácha a 
je v ňom množstvo komunálneho 
odpadu.

V akých oblastiach ešte spolu-
pracujete s obcami, resp. čo máte 
v pláne v najbližšom období?

- V súčasnosti začíname hovoriť 
o situácii v správe rebríkov v Slo-
venskom raji, ktorá je veľmi, veľmi 
komplikovaná. Momentálne je to v 
rukách obcí a obce vyberajú popla-
tok, každá vo svojom katastri. 

 Pokračovanie na 7. strane
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POPRAD
Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň)

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

NÁRADIE
DOMÁCNOSŤ
ZÁHRADA
VYKUROVANIE

1090 €
721135 antracit

721136 bronz

721138 slonová kosť

721137 striebro

SPOMEŇTE SI NA ZOSNULÝCH

ŠIROKÝ PODSTAVEC

Váza na hrob ETNA
plastová, s podstavcom, 
hranatý tvar

Váza na hrob

19352711 biela perleť 30 cm 1,70 €
19352811 40 cm 1,99 €
19352700 čierna 30 cm 1,70 €
19352800 40 cm 1,99 €
19352710 sivá 30 cm 1,70 €
19352810 40 cm 1,99 €
19352714 zlatá 30 cm 1,70 €
19352814 40 cm 1,99 €

Kytica
chryzantéma

069 €
JC=0,1725€

Vklady do kahancov
náplne do kahancov W2 4U, 
parafínové, balenie 4x40g,
cena za 4ks

Aranžmán betón
s gladiolou a ružami

aa
490 €

Čajové sviečky ADESSO
50ks

50 ks

179 €
JC=0,0358€

299 €

390 €
JC=0,39€

Vklady do kahancov 
olejové
10x100g, v predaji len balenia, 
cena za balenie

Kahanec
Z 380
náhrobný 
kahanec,
biela lucerna
s anjelom, vklad 
100g, výška 
24,5cm

CENOVÝ TRHÁK
159 €

Ikebana náhrobná
plastová, priemer 25 cm, ihličie vo farbách zelená, 
hnedá a čierna, zdobené kvetiny v rôznych farbách

330 €

Kahanec Z 409
v tvare diamantu, výška 21cm,
vklad 45g

CENOVÝ TRHÁK
085 €
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Slovenské speciality
Obedové menu
Donáska jedál

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

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

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

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

V Národnom parku Slovenský raj dominuje ochrana prírody, spolupráca...

Dokončenie z 5. strany
Nie všetky obce ale chodníky 

promptne opravujú a návštevní-
ci to logicky berú, že je to v správe 
národného parku. Chceli by sme to 
zjednotiť my, pričom máme „požeh-
nanie“ od ministerstva, že by sme tie 
chodníky zobrali do svojej správy. 
Práve v týchto dňoch navštevujem 
obecné zastupiteľstva a vysvetľujeme 
si, o čo vlastne ide. Prvé kolo rozho-

K starostlivosti o chránené územia patrí aj výrub náletových drevín.
vorov sa už uskutočnilo, vysvetlil 
som naše predstavy a idey a teraz 
začíname prichádzať z konkrétnymi 
ponukami, aby si technické zaria-
denia zobrala Správa NP Slovenský 
raj do prenájmu a starala sa o ne. 
Malo by to jedného pána a sľubuje-
me si od toho, že bude zabezpečený 
komfort, zjednotenie technických 
zariadení a ich značenia, lepšia a 
rýchlejšia starostlivosť a bezpečnejší 

prechod návštevníkov. Stretávame 
sa aj s tým, že  vizuál turistických 
chodníkov mnohí kritizujú – jedna 
obec má takú stúpačku, druhá inú. 
Mnohým sa zdá, že sú to už len de-
taily, ale aj ja osobne si myslím, že sa 
začína meniť charakter chodníkov, 
ale aj celého Slovenského raja, keď 
tých drevených rebríkov je čoraz 
menej a prevládajú kovové stúpač-
ky, ktoré vydržia oveľa viac.  Ale tá 
romantika je práve v tom dreve, tak 
aj my sa musíme rozhodnúť, čo je 
pre prírodu lepšie, ak s ňou chceme 
žiť v symbióze. Ak sa podarí a obce 
budú súhlasiť, na budúci rok by sme 
išli do tohto konceptu.

Vráťme sa však k vašej hlavnej 
úlohe - ochranárskej činnosti...

- Vo vzťahu k našej ochranárskej 
práci sa toho veľa nemení. V pod-
state neodpočívame ani v zime, 
kedy spracovávame získané dáta 
z leta. Aby sme robili našu prácu 
poriadne a na odbornom až vedec-
kom základe musíme mať dáta. Ta-
kže naša činnosť funguje nielen vo 
vzťahu k verejnosti, ale aj smerom 
k prírode, z ktorej získavame dáta 
počas celého roka, ale hlavne v lete, 
kedy sme zameraní na faunu a flóru. 

Práve v lete ro-
bíme rôzne mo-
nitoringy, ktoré 
vyhodnocujeme 
v zime a skoro 
na jar začíname 
„manažmentmi“, 
starostlivosťou  
o prírodu. Máme 
prírodné rezer-
vácie, kde je v 
podstate potreb-
né odstraňovať 
kry, náletové 
dreviny, nie-
len na lúkach, 
kde sa kosí, ale aj 
tam, kde sa robí 
pastva a našou 
činnosťou tak 
trošku pomáha-
me kravičkám.
Teší nás tiež, že 
sa nám síce ťaž-
ko, ale predsa 
len darí riešiť 
hromadný zber 
lesných plodov v 
spolupráci Sprá-
vy NP Slovenský 
raj, vlastníkmi 

lesov, miestnymi horármi a polí-
ciou. Nemáme nič proti tomu, ak si 
návštevník turistických chodníkov 
nazbiera lesné plody do hrnčeka,  
ale nájazdy zberačov, ktorí potom 
lesné plody vo veľkom predávajú, 
nemôžeme tolerovať. Som rád, že 
sa nám ich spoločne podarilo „do-
stať“ von z priestorov národného 
parku v katastrálnom území Vernár, 
kde máme vzácneho hlucháňa hôr-
neho a takýto zber lesných plodov 
ohrozuje jeho početnosť.

Čo zamestnancov správy NP 
Slovenský raj potešilo v tomto 
roku? 

- Je toho ešte podstatne viac, ale 
aspoň okrajovo by som spomenul 
návštevu ministra životného pros-
tredia Jána Budaja, ktorý sa zúčast-
nil malej oslavy 150 rokov od ob-
javenia Dobšinskej ľadovej jaskyne, 
čo je skutočne významný sviatok. 
Veď v Európe je to prvá elektricky 
osvetlená jaskyňa a bola objavená 
v roku 1870. Pri tejto príležitosti 
otvoril aj vynovený náučný chod-
ník do Dobšinskej ľadovej jaskyne 
a mali sme tiež možnosť oboznámiť 
ho s problémami, ktoré sťažujú našu 
prácu. Ako tradične, pozornosť sme 
venovali koseniu Kopanických lúk, 
ktoré je vždy sviatkom nielen pre 
nás ochranárov, ale aj pre vlastníkov 
týchto lúk, pretože toľko pokladov 
flóry nevidíte často.  Teší ma aj to, že 
z roka na rok je tu viac ľudí,  ktorí si 
uvedomujú, že prírodu treba chrániť 
a zachovať aj pre budúce generácie. 
Aj takýmito akciami vlastne prebú-
dzame hrdosť našich ľudí na to, čo 
nám zanechali naši predkovia a čo 
tu máme - prekrásnu prírodu. Hrdí 
sme aj na naše Ekocentrum v De-
dinkách, kde pri našej terénnej sta-
nici je veľmi pekný interaktívny ná-
učný chodník pre deti, zameraný na 
lúky a ich bohatstvo. Jeho súčasťou 
sú aj živé ovce s jahniatkami, pre-
tože práve tu deti môžu na vlastné 
oči najlepšie vidieť bezprostredný 
kontakt s prírodou. Nielenže ovečky 
vypásajú lúku, ale mnohé deti to na 
vlastné oči videli po prvýkrát a má 
to veľký úspech. Naše Ekocentrum 
je už dnes populárne a hodne na-
vštevované.

Ešte povinná otázka pred nastá-
vajúcou zimnou sezónou. Čo náv-
števníci v Slovenskom raji nájdu v 
zime?

- Veľa snehu, nádherné zimné, až 

rozprávkové výhľady, ale aj neprí-
jemný chlad a ešte nepríjemnejšie 
námrazy. Chodníky sú u nás celo-
ročne otvorené s výnimkou ferraty 
Kyseľ, ktorá bude uzavretá od 1. 
novembra do 14. júna. Počas zimy 
v Slovenskom raji zaznamenáva-
me len zlomok návštevnosti leta. 
Je to najmä tým, že pohyb je veľmi 
sťažený najmä pre ľad a námrazu. 
Špecifickou skupinou sú ľadolezci, 
na ktorých už myslel náš návštevný 
poriadok a vybrali sme tie najat-
raktívnejšie miesta na ľadolezenie. 
Musím ale pripomenúť, že zimný 
prechod roklín nie je pre každého 
a treba tu veľkú opatrnosť. Treba sa 
pripraviť, že od decembra do kon-
ca marca je v roklinách ľad a tomu 
prispôsobiť aj vybavenie, napr. 
mačky, horolezecký cepín a po-
dobne. Podceňovanie terénu a zlá 
vybavenosť na zimné túry sa sku-
točne nevypláca. Najmä v zime by 
mali návštevníci vychádzať na túry 
zavčasu a myslieť nato, že sa oveľa 
rýchlejšie stmieva. To sú asi tie naj-
základnejšie pravidlá, ktoré by mal 
každý návštevník dodržiavať.  

Pár viet na záver...
- Ľudia si často povedia, že národný 
park je pre ľudí. Určite, ale mali by 
brať ohľad aj na to, že  národný park 
je preto národným parkom, lebo tu 
máme na malom kúsku zeme všetky 
krásy prírody - lesy, vodu, rokliny, 
vzácne rastliny či živočíchy. Naši za-
mestnanci to všetko musia manažo-
vať veľmi jemne, aby nám nevymizli 
vzácne rastliny a aby nám odtiaľ ne-
odišiel ani vlk, ani rys a ani žiaden 
iný živočích. Pre nás, ako Správu 
Národného parku Slovenský raj nie 
sú až také dôležité počty turistov, 
skôr to, či tento náš klenot, našu 
nádhernú prírodu, udržíme v dob-
rom stave a budú ju môcť obdivovať 
aj budúce generácie.   Ľ. Rešovská

Tomáš Dražil pri dokumentácii 
chránených druhov flóry.
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Podľahneme. Zájdeme, se-
díme niekoľko hodín, vybe-
ráme autá – najvýhodnejšie, 
až po niekoľkých hodinách 
očakávaní nás s  radostným 
úsmevom osloví predajca: 
auto, ktoré ste si vybrali, bu-
de vaše, keď nemáte peniaze, 
pomôžeme vám... ponúkame 
najfantastickejšiu pôžičku, 
nemusíte ani do banky. Zapla-
títe na mieste maximálne 500 
eur a ostatné budete v  splát-
kach splácať nie ojedinele i 8 
rokov,  takmer 100 mesiacov. 

Reklamy, propagácie, letáky, ponuky až do domu
 Všetky slovenské elektronické médiá, 

televízne i rozhlasové  stanice, i tlač uverej-
ňujú reklamy. Filmové i  iné programy sú 
prerušované oznamom REKLAMA. A my 
čakáme a vidíme takzvané hviezdy, dávajú 
sa oslovovať „celebrity“. Herci, z  divadiel, 
z filmov, slovenskí i českí. Po skúsenostiach 
z praxe  ich nepovažujem  za umelcov, ale za 
tých, ktorí prinášajú do našich domácností 
nie ojedinele plač i bezradnosť. Lebo nale-
tíme nemenovanému veľkému Marošovi, 
Vladimírovi, Oľge. Propagujú v  reklame 

predajcov, tovary, služby, finančné služby, 
najfantastickejšie úvery. Autá ponúkajú tie 
obrovské takzvané hviezdy s  veľavravným 
oslovením verejnosti: MY nakupujeme au-
tá iba u .... lebo sú cenovo najvýhodnejšie, 
sú najkvalitnejšie. Úvery a  pôžičky majú 
najnižšie úročenie a takzvaná herečka, ko-
mediantka so širokým úsmevom vás ne-
priamo „núti“ zájsť do banky, do poisťov-
ní. Ponúkajú to osoby, ktorých majetok je 
i  miliónový, ale oni kupujú a  vyberajú tie 
najlacnejšie, dokonca ojazdené...

Vy ste šťastím celí bez seba. 
Dokonca vám ponúknu i do-
plnkový servis (ktorý síce 
nepotrebujete, ale keď je taký 
lacný, necelých 400 eur, alebo 
maličký spotrebič, či prijí-
mač). Predajca potrebuje už 
iba maličkosť: váš podpis. Na 
kúpnu zmluvu, na protokol 
o odovzdaní auta, o vykona-
ní skúšobnej (niekedy „až“ 2 
km jazdy), zmluvu o  spotre-
biteľskom úvere, súhlas taký 
i onaký, okrem iného, že sú-
hlasíte s  používaním vašich 
osobných údajov v  prospech 
tretích osôb. Nie ojedinele 
narátame vyše 20 strán textu, 
ktorý síce nepoznáte, lebo ste 
ho nečítali, niekedy mu ani 
po prečítaní (už doma) nero-
zumiete, ale máte nové auto, 
máte pôžičku, či úver.. 

Urobíte pár kilometrov 
z predajne a auto vám zlyhá. 
Na prvej križovatke. Odťaho-
vá služba, vrátenie auta hneď 
v druhý deň, chcete odstúpiť 
od zmluvy. Také auto nech-
cete. Ale vy ste všetko podpí-
sali, so všetkým ste vyjadrili 
súhlas. A  začne kolotoč re-
klamácií, i  ďalších právnych 
úkonov. A až potom zisťujete, 
že predajca použil klamlivé 
obchodné praktiky, neprija-
teľné zmluvné podmienky. 
Auto nevyužívate, stojí naj-
prv na parkovisku predajcu, 
potom vám ho vrátia až pred 
váš bytový dom. A  čakajú 

plnenie v  splátkach. Keď si 
porátate, koľko vlastne stojí 
to ojazdené auto, zistíte, že je 
vlastne po rokoch splácania 
drahšie než nové. Predajca 
môže reklamáciu zamietnuť, 
ale iba na základe znaleckého 
posudku. Kto ho vykonáva?  
Kto ho vykonáva? Znalec. 
Vieme však ako to dopadne? 
Nie ojedinele, ale takmer pra-
videlne vo váš neprospech. 

Je už namieste otázka: kto 
profituje na reklamách? Sa-
motní účastníci – takzvaní 
herci, elektronické, ale i tlače-
né médiá, ktoré od predajcov, 
či poskytovateľov služieb pri-
jímajú financie za poskytnuté 
služby a v konečnom dôsled-
ku, či v prvom rade predáva-
júci. Lebo získali klientov, le-
bo predali tovar. Takže toľko 
o reklamách. A ešte ako vyze-
rajú tieto texty?

Vykupujeme autá všetkých 
značiek a  modelov, Peniaze 
ihneď a  v  hotovosti, dosta-
nete najvyššiu cenu na trhu, 
Doplatíme za vás leasing 
a  úver, Auto na splátky bez 
navýšenia – Na začiatku stačí 
iba tretina, Veľké letné zníže-
nie cien, Znížili sme ceny áut 
na minimum, Zľava týždňa. 
Ušetríte 1500 eur.

Treba upozorniť aj na za-
vádzajúce sprievodné texty: 
Podmienky spotrebiteľského 
úveru sa môžu líšiť v závislos-
ti od konkrétnych vstupných 

údajov, zákazníkom využi-
tých marketingových akcií a 
individuálnych podmienok 
financovania poskytnutého 
zákazníkovi ním vybraným 
obchodným partnerom, vy- 
hradzujeme si  právo kedy-
koľvek bez predchádzajúce-
ho upozornenia zmeniť ale- 
bo odstrániť akúkoľvek časť 
obsahu týchto internetových 
stránok či mobilné aplikácie, 
nezodpovedáme za správ-
nosť, úplnosť či aktuálnosť 
obsahu internetových strá-
nok, ako aj za aktuálnosť 
ponuky vozidiel. Rozumie-
te tomu? Rozumieme tomu 
všetci?

Opatrnosti nebýva 
dosť aj pri ponukách 
dodávateľov služieb. 

Sedíme doma, obrazne 
povedané „za pecou“ a klop, 
klop, prípadne zvonček a  už 
na nás sype informáciu za in-
formáciou zástupca dodáva-
teľa energií – elektriny, plynu. 
Samozrejme s  vynikajúcou 
ponukou. Cena iste nižšia než 
u tradičného, bývalého. Skon-
troluje nám tú „zlú“ zmluvu, 
s vyššou cenou a ani si neuve-
domíme a uzatvárame zmlu-
vu. Na dobu určitú, neurčitú, 
s podmienkami takými, ona-
kými a  tak. Často sme takí 
pohostinní, že pozveme na 
kávičku a dodávateľ má dob-
rý bod, má čiarku za zmluvu 
a  za ňu i  odmenu. Nás kon-
taktuje následne predchádza-
júci, tradičný dodávateľ, že 
prečo a  my sme lepší, príďte 
k nám. Neleníme a zase pod-
pisujeme zmluvu späť. A veľa 
ráz sú tie podmienky zmluvy 
od dodávateľa, ktorý nás do-
ma navštívil postavené tak, že 
„cesta späť“ nie je možná. Iba 
za cenu tzv. deaktivačného 
poplatku alebo pokuty. Ani 
nevieme začo, ale prichádza-

jú nám výzvy na zaplatenie. 
A  to sme si ešte neužili tých 
výhod, čo nám ponúkali. Ten, 
čo nás získal naspäť sa tvári, 
že „ja nič, ja muzikant“, vy ste 
sa rozhodli sami a ten druhý 
od nás vymáha peniaze za 
zmarenú zmluvu. Opäť po-
naučenie: neprijímať nikoho 
nepozvaného, ak áno, pred 
podpisom zmluvy sa pora-
diť, zavolať kamarátovi na 
telefóne, alebo jednoducho 
pýtať od osoby, ktorú sme 
nepoznali, aby nám pone-
chal návrh zmluvy, že si ju 
preštudujeme. Je to ťažké, ale 
niekedy „raz vidieť“, ako dva 
razy počuť.  A  tak isto uro-
biť aj pri uzatváraní zmluvy 
v banke, v poisťovni. Vy, my 
všetci máme nárok nazrieť 
do textu, s  ktorým máme 
byť vopred oboznámení. Vy, 
my, musíme vedieť, koľko to 
vlastne cez úročenie preplatí-
me, či sa nám to vôbec vypla-
tí. Dva razy meraj, raz strihaj. 
Aj zákonodarca v  ustanove-
niach Občianskeho zákon-
níka hovorí, že: Za neprija-
teľné podmienky uvedené 
v spotrebiteľskej zmluve sa 
považujú najmä ustanovenia, 
ktoré  má spotrebiteľ plniť  
a s ktorými sa nemal možnosť 
oboznámiť pred uzavretím 
zmluvy a  dovetok k  tomu:  
„za individuálne dojednané 
zmluvné ustanovenia sa ne-
považujú také, s ktorými mal 
spotrebiteľ možnosť obozná-
miť sa pred podpisom zmlu-
vy, ak nemohol ovplyvniť ich 
obsah“. Vyplýva z toho, že vy 
ste nemohli ovplyvniť obsah 
zmluvy, ktorú ste nečítali.

Letáky v schránkach 
Čo je za nimi. Peniaze a eš-

te raz peniaze. Vaše peniaze. 
Preto buďme obozretní, keď  
vidíme farebné letáky s ozna-
čením kontrola a čistenie ko-

mínov, či plynových kotlov. 
Alebo „rýchla pôžička z... je 
ozajstná pecka“. Veľký mar-
ket nám ponúka peniaze, iba 
a iste aj preto, aby sme naku-
povali len u neho cez poskyt-
nutú kartu. A keď sa kolotoč 
roztočí, ťažko ho zastaviť. 
Musíme nakupovať, míňať 
peniaze, prípadne minieme 
viac, než na čo máme nárok 
a nastávajú problémy. Polož-
te si preto otázku: kto nám 
poskytoval služby doteraz, 
s kým sme  možno boli  spo-
kojní? Koľko sme to platili? 
Vy, my rozhodujeme o našich 
právach, o našich peniazoch, 
my si budeme volať, pýtať 
dodávateľov, alebo sa na vec 
spýtame najbližších. 

Záver:
Robíme aktivity, ktoré sme-

rujú k  tomu, aby sme sa my, 
spotrebitelia mohli rozho-
dovať sami, podľa vlastných 
potrieb, podľa vlastných skú-
seností a aby za nás nerozho-
dovali tí, ktorí nám vnucujú 
svoju vôľu cez poskytovanie 
nevyžiadaných služieb, tova-
rov, peňazí – cez úvery a pô-
žičky, i keď ich možno práve 
nepotrebujeme. Veríme, že sa 
nám bude dariť a konečne, že 
sa nám to aj zásluhou uvedo-
melosti každého z nás podarí. 
Že podomový predaj nebude, 
že nevyžiadané ponuky slu-
žieb osobným kontaktom vo 
svojich bydliskách nezazna-
menáme. 

 Ing. Michal Fáber, 
predseda združenia, 

mediátor, osoba 
poverená na ARS

Tel.:  0918 621 940
www.sospotrebiteľov

,,Bariatrická chirurgia, ale- 
bo dnes už správnejšie meta-
bolická chirurgia, je určená 
pacientom s výraznou až mor-
bídnou obezitou, respektíve 
s  obezitou III. a  II: stupňa. 
Sú to ľudia, ktorý majú index  
BMI ≥ 40 kg/m2,“ hovorí pri-
már Oddelenia všeobecnej 
a úrazovej chirurgie Nemoc-
nice AGEL Levoča MUDr. 
Lukáš Kokorák, PhD. Pa-
cientom, ktorí do nemocnice 
prichádzajú s prosbou zbaviť 
ich nadbytočných kilogra-
mov, rozdeľujú do dvoch 
skupín. Tú prvú tvoria muži 
aj ženy, ktorých BMI index je 
viac ako 40, teda trpia obezi-
tou III. stupňa. Ide o najvyš-
šiu, tzv. morbídnu obezitu. 
Druhou kategóriou sú pa-

Bariatrická operácia dáva šancu na nový život
Desiatky kíl pomáhajú levočskí lekári odstrániť nadmerne obéznym pacientom

Levočská nemocnica ide ruka v ruke s modernými trend-
mi. Jedným z  nich je riešenie fenoménu dnešnej doby – 
nadmernej morbidity. Touto oblasťou sa zaoberá špeciálna 
oblasť chirurgie – bariatria. Tá dnes dokáže doslova zázra-
ky. V priebehu zhruba dvoch hodín sa vďaka operačnému 
zákroku dokáže človek zmeniť tak, že doslova stráca kilá 
pred očami. V  Nemocnici AGEL Levoča liečia pacientov 
s morbídnou obezitou z celého Slovenska, doba hospitali-
zácie je priemerne len tri dni.  V čom teda spočíva princíp 
tohto zázraku? 

cienti, ktorých BMI je 35-40, 
ale zároveň majú  ochorenia 
vyplývajúce priamo z obezity 
-  vysoký krvný tlak, cukrov-
ku, metabolický syndróm, 
syndróm spánkového apnoe  
a pod. ,,Málokedy však máme 
pacientov, ktorí by boli obézni 
ale neliečili by sa na žiadne iné 
ochorenia,“ objasňuje odbor-
ník.  

A  čo vlastne operačný vý-
kon v  bariatrickej chirurgii 
znamená? Počas vývoja ba-
riatrie bolo predstavených 
viacero operačných metód. 
„V  súčasnosti  sú najuznáva-
nejšími typmi operácii sleeve 
resekcia žalúdka a  gastrický 
bypass. Dané operácie sa robia 
laparoskopicky a  ich rozdiel 
spočíva v tom, že kým pri sle-

eve resekcii žalúdka sa odstra-
ňuje cca 80 % objemu žalúdka 
v presne danom smere, pri by-
passe sa vytvorí najprv malý 
rezervoár žalúdka o  objeme 
cca 50 ml, na ktorý sa našije 
tenké črevo (ostatná časť ža-
lúdka ostáva slepo uzavretá 
a  neodstraňuje sa). Obidve 
operácie sú zložité (bypass 
vzhľadom na spojenie žalúdka 
s črevom možno trochu nároč-
nejšia), ale  výsledný efekt pre 
pacienta je vynikajúci u oboch 
typov operácií.  Je skôr na da-
nom bariatrickom chirurgovi, 
ktorú operáciu si viac osvojí,“ 
vysvetľuje primár Kokorák.

V  levočskej nemocnici sa 
bariatrickým operáciám ve-
nujú od roku 2018. Od začiat-
ku takto pomohli 50. pacien-
tom, za deväť mesiacov tohto 
roku realizovali už 30 zákro-

kov a  majú ambiciózny cieľ 
ročne zrealizovať do budúcna 
až 100 operácii.  Najčastejší-
mi sú pacienti okolo 42 rokov 
s  priemernou hmotnosťou 
155 kg, prevažujú ženy nad 
mužmi.

Keďže ide o závažný zásah 
do organizmu, každá taká-
to operácia má svoje riziká.  
,,V prípade bariatrickej ope-
rácie je dôležité, aby si pacient 
dôkladne zvážil, aký dlhý 
a  kvalitný život ho pri mor-
bídnej obezite a  ochoreniach 
z  nej vyplývajúcich čaká a  či 
to chce zmeniť. Inak sa ale pri-
stupuje u obéznych pacientov, 
ktorí majú onkologické ocho-
renia, závažné psychiatrické 
ochorenia (tie sú kontraindi-
káciou na operáciu) a  v  po-
slednej dobe sa diskutuje aj 
o vekovom strope,“ vysvetľuje 
MUDr. Kokorák základné 
predpoklady, či je pacient na 
takýto druh operácie vhod-
ný.  ,,Ak sa pacient rozhodne 
podstúpiť operačný výkon, 
výsledky sa dostávajú už po 
prvom týždni od operácie 
– upravuje sa tlak krvi, hod-

nota cukru v  krvi, redukujú 
sa lieky na dané ochorenia, 
pacienti  výrazne schudnú 
a  podstatou je, že nenastá-
va obávaný „jojo efekt“. Náš 
najťažší pacient mal pred 
operáciou  236 kg, dnes žije 
štandardným režimom a  po 
roku od operácie váži 152 
kg. Osobitosťou tejto operá-
cie je aj operačný stôl, ktorý 
je prispôsobený, aby uniesol 
tak ťažkých pacientov. 

Po absolvovaní operačného 

výkonu je pacient v  presne 
daných časových intervaloch 
sledovaný, ide o tzv. follow-
-up. ,,Pacienta si pozývame na 
kontrolu mesiac, tri mesiace, 
šesť mesiacov, rok a  dva roky 
po operácií a pri každej kon-
trole sledujeme nielen reduk-
ciu hmotnosti ale aj ovplyvne-
nie ochorení, ktorými pacient 
trpel pred operáciou,“ objas-
ňuje primár, že operáciou 
kontakt s pacientom nekončí.  

 Mgr. Martina Pavliková

Primár MUDr. Lukáš Kokorák, PhD.


