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Tatranský ľadový dóm nebude 
chýbať na Hrebienku ani tento rok. 
Jeho tvorcovia sa inšpirovali Chrá-
mom Kristovho vzkriesenia v Pet-
rohrade a prví návštevníci ho mohli 
obdivovať už 20. novembra.

Autorom Tatranského ľadového 
domu je Adam Bakoš a pri tvorbe 
mu pomáhalo 18 sochárov a 12 po-
mocníkov z Česka a Slovenska. Na 
stavbu vysokú 12 metrov použili 
1 880 kusov ľadových blokov, ktoré 
vážili 225 ton a vytvorili kópiu nád-
hernej fasády, ktorej dominuje šesť 
hlavných veží chrámu, zvýrazne-
ných materiálmi, ktoré mali v Tat-
ranskom ľadovom dóme premiéru.

Chrám Kristovho vzkriesenia 
je umiestnený v kupole s prieme-
rom 25 metrov. Jednotlivé kupoly 
vytvorili Mia Bujňáková s Petrom 
Klímom. „Pompéznosť a tvarovú 
čistotu kupol sme sa po intenzívnej 
úvahe rozhodli stvárniť kombináciou 
moderných technológií a ručnej re-
meselnej práce. Jednotlivé časti boli 
vyrezané z polykarbonátu pomocou 
vodného lúča v Prešove,“ informova-
la Mia Bujňáková.

„Autorom Tatranského ľadového 
domu bol pred ôsmimi rokmi Martin 
Čabla, ktorý ho vymyslel a pripravil 
niekoľko úspešných ročníkov. Ja som 
mal tú česť prebrať po ňom žezlo 
a riadiť tento projekt až do dnešných 
dní,“ povedal manažér projektu Lu-
káš Brodzanský a doplnil, že na prvý 
ľadový dom použili 30 ton ľadu a bol 
v štýle pražskej gotiky. Pokračovali 
štylistickým stvárnením chrámov, 
druhý ročník bol k téme „Keď lesy 
spievajú“, dvakrát po sebe bolo ba-
roko. „Potom sme sa preorientovali 
na svetové stavby, mali sme krásnu 
stavbu Sagrada Familia, Baziliku 
sv. Petra z Ríma a minulého roku 
francúzsku katedrálu Notre-Dame. 
Tento ročník patrí starému ruskému 
štýlu a inšpirovali sme sa Chrámom 
zmŕtvychvstania Krista hlavne preto, 
že Rusi vedia veľmi dobre stvárniť de-
tail a farbu. Dlho sme sa borili s myš-
lienkou, ako tie ruské farby, tú mieru 
detailu, toľko ikon a znakov, ktoré na 
chráme majú pretaviť do ľadu, ktorý 
je jednofarebný a priehľadný,“ priblí-
žil Brodzanský, ale zhodnotenie prá-
ce už necháva na návštevníkov, ktorí 
do Tatranského ľadového domu za-
vítajú. 

Z  dôvodu aktuálnej situácie 
a preventívnych opatrení pristúpili 
organizátori k  viacerým zmenám 
smerujúcim k zvýšeniu bezpečnos-
ti. „Prvou a najdôležitejšou bude 
vytvorenie vstupných koridorov tak, 
aby návštevníci mohli plynule a bez 
zhlukovania Tatranský ľadový dóm 
navštíviť. Čas strávený obdivovaním 
ľadovej krásy bude zároveň limito-
vaný rovnako ako počet osôb, ktoré 
budú môcť naraz do dómu vstúpiť, 
samozrejme iba s  prekrytím dýcha-
cích ciest,“ povedal manažér stredis-
ka Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.

Ku kupole, v ktorej je dóm umiest-
nený, je možné dopraviť sa pozem-
nou lanovkou zo Starého Smokov-
ca alebo pešo po turistickej trase. 
Chrám bude otvorený denne od 
9.00 do 16.00 h. Počas hlavnej zim-
nej sezóny a vianočných sviatkov sa 
otváracie hodiny ešte predĺžia. 

Pozývame 
na Hrebienok

Prechádzka nespokojných občanov aj v Poprade

Aj keď sa premiér, ministri vnút-
ra a obrany za posledné týždne ob-
čanom, ktorí sa zúčastnia protes-
tov, neustále vyhrážali, aj Poprad-
čania pochopili, že teror súčasnej 
vlády, páchaný na občanoch, ktorí 
týchto príživníkov platia zo svojich 
daní, je už neudržateľný. Práve po-
kojný protest, akým bol aj ten 17. 
novembra, nazvaný prechádzkou, 
ako reakcia na vyhrážky vlády, mal 
upozorniť tých, ktorí nerešpektujú 
Ústavu SR a zákony tohto štátu, že 
pohár trpezlivosti pretiekol a ak sa 
nespamätajú a neprestanú neustále 
obmedzovať nielen ľudské práva, 
ale aj práva ľudí na dôstojný život, 
nespokojnosť sa bude ďalej stupňo-
vať a nemusí skončiť tak pokojne, 
ako počas tejto prechádzky. 

Popradčania i ľudia z bližšieho 
okolia sa pred 15. hodinou stretli 
na námestí v Poprade a prechádz-
kou po meste prejavili svoj postoj 
k nezmyselnému a nekonečnému 
testovaniu, ktoré bolo podmien-
kou, že vôbec mohli pracovať. Tes-
tovaniu, ktoré vedie k obmedzova-
niu osobnej slobody zdravých ľudí, 
k zatváraniu škôl, obmedzovaniu 
podnikania, ktoré predstavuje jedi-
ný príjem mnohých rodín bez akej-
koľvek kompenzácie, obmedzova-
nia plánovaných zdravotníckých 
výkonov v nemocniciach... 

Protest v Poprade vznikol cel-
kom spontánne, na základe poz-
vánky na prechádzku mestom. 
Spočiatku ľudia v očakávaní chodili 
po námestí, ale bolo vidieť že čaka-
jú na iniciáciu protestu. Z malého 
diskutujúceho hlúčika medzi kos-
tolmi sa postupne stala masa 150 
až 200 ľudí, neskôr narástla podľa 
odhadu na 400 až 500 ľudí. Obča-
nia prejavovali veľkú nespokojnosť 
s opatreniami vlády. Tí najiniciatív-
nejší vyzvali ľudí na umiernenosť 
a slušnosť, bez vulgarizmov a nási-
lia. Táto výzva sa stretla s potleskom 
a pochopením. Ozvalo sa skando-
vanie „hore hlavy dolu rúška“ mož-
no dva razy. Ľudia z davu poprosili 
účastníkov, aby ľuďom, ktorí chcú 
mať rúško, v tom nebránili, ani im 
nič nevyčítali. To, že okrem iného 
zaznelo - hore hlavy dolu rúška - si 

„objektívna“ televízia TA3 všimla 
ako jediné heslo celého protestu. 

Keď sa námestie zaplnilo, nikým 
nemenovaní organizátori vyzvali 
účastníkov, aby si zaspievali slo-
venskú hymnu. Ľudia medzi sebou 
diskutovali a hovorili svoje príbe-
hy, ktoré zažili vďaka vláde Igora 
Matoviča a skandovali heslá ako 
„Slovensko si nedáme“, „odstúpiť“ 
a podobne. Je zaujímavé, že tieto 
heslá už spomenutá televízia ne-
zaregistrovala a nemala najmenšiu 
snahu vypočuť si smutné príbehy 
občanov, ktorých osudy ich privied-
li 17. novembra na námestie.  Všetci 
prítomní vyjadrovali nielen nesú-
hlas s protipandemickými opatre-
niami, ale aj so všetkými doterajšími 
krokmi vlád od 1989 roku. Potom 
sa spontánne vybrali mestom okolo 
námestia k Forumu. Cestou zaznela 
hymna a nad masou ľudí sa vznášali 
slovenské zástavy. Pred Forumom sa 
zhromaždilo odhadom 600 až 800 
protestujúcich, opäť zaznela hymna 
a s prísľubom ďalšej „prechádzky“ 
sa ľudia rozišli. Už v sobotu 21. no-
vembra sa na námestí opäť stretlo 
pár desiatok ľudí a ako sa dohodli, 
protesty budú pokračovať. Ako celý 
tento „cirkus“, iniciovaný rozhod-
nutiami premiéra, pandemickej 
komisie a krízového štábu nakoniec 
skončí, ťažko predvídať, pretože títo 
menia názory z hodiny na hodinu. 

Na záver treba povedať, že 
v prípade protestu v Poprade nešlo 
o politickú akciu, ani sa tu nepre-
zentovali predstavitelia politických 
strán, ako to zúrivo vykrikuje vlád-
na elita, len aby zakryla svoju ne-
schopnosť plniť predvolebné sľuby 
a konečne sa začať zaujímať aj 
o život ťažko skúšaných občanov 
Slovenska. Práve zapredané politic-
ké strany, ktoré od roku 1989 robia 
všetko preto, aby zničili Sloven-
sko sú tie, ktoré by mali zmiznúť 
z nášho života. A nevidí to len ten, 
kto to vidieť nechce. Na námestí 
v Poprade sa stretli ľudia, ktorí 
protestovali proti bezohľadnému 
systému, ničiacemu život normál-
nych ľudí a v krajine pod Tatrami 
zavádza bezbrehý fašizmus a otro-
kárstvo.  Ľ. Rešovská, (dmý)

17. november 2020. Napriek ďalšiemu núdzovému stavu, ktorý bol 
vyhlásený po skončení prechádzajúceho 45 dňového núdzového stavu 
už 15. novembra, do ulíc slovenských miest vyšli desiatky tisíc nespo-
kojných občanov. Na Slovensku totiž pokračuje dráma slovenského ná-
roda, ktorá sa začala písať v rovnaký deň presne pre 31 rokmi. S tým 
rozdielom, že ľudia vtedy boli v uliciach preto, aby získali slobodu. Te-
raz ich do ulíc Bratislavy, ale aj ďalších asi 15 miest Slovenska vyhnal 
strach, chaos, panika, prehlbujúca sa chudoba, ohrozenie živobytia 
tisícok rodín, likvidácia akýchkoľvek sociálnych istôt, úpadok malých 
a stredných podnikateľov, kolabujúce zdravotníctvo, školstvo a okrem 
ďalších nedostatkov, opäť aj boj za slobodu Slovákov, pretože tu si už 
pred 31 rokmi uzurpovali disidenti, elita komunistov, ale aj darebá-
ci, podvodníci, mafi áni a ďalší a ďalší príživníci, ktorí sa rozhodli žiť
a hromadiť svoje majetky na úkor väčšiny tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí 
dnes majú problém vyžiť zo svojich platov. 
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TIP NA 
VIANOČNÝ 

DARČEK

Najvyšší čas vyhlásiť na Slovensku lockdown 
– generálny štrajk!

   Ján Bendík sa narodil 25.  
decembra 1903 v Spišskej 
Teplici. V roku 1924 absol-
voval odbornú hospodársku 
školu. Pracoval v Zväze slo-
venských zemedelcov a v Ná-
rodohospodárskom zbore v 
Spišskej Novej Vsi. V bur-
žoáznej ČSR bol reprezen-
tantom ideológie agrarizmu 
a politiky Agrárnej strany,  

Odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Bendíkovi

S príhovorom vystúpil aj syn Jána Bendíka, Ján Bendík 
mladší.

   17. novembra 2020 bola pri príležitosti Dňa boja za slo-
bodu a demokraciu odhalená na budove Okresného úra-
du v Poprade pamätná tabuľa politikovi Demokratickej 
strany, povojnovému predsedovi Okresného národného 
výboru a politickému väzňovi Jánovi Bendíkovi. Pamätnú 
tabuľu odhalil syn Jána Bendíka a jeho vnuci.  Vence k pa-
mätnej tabuli položili prednosta okresného úradu Dr. Jo-
zef Bednár, predseda Slovenského zväzu bývalých politic-
kých väzňov v Poprade František Bednár, zástupca Ústavu 
pamäti národa Mgr. Endrödi a Ján Bendík ml.

neskôr krajským tajomní-
kom Republikánskej strany 
poľnohospodárskeho a ma-
loroľníckeho ľudu v Liptov-
skom Mikuláši, ale pracoval 
aj ako redaktor časopisu 
Podtatranská Slovač. V roku 
1940 sa stal obchodným zá-
stupcom fi rmy Baťa vo Svite. 
V období Slovenského štátu 
spolupracoval s občianskym 

odbojom a aktívne sa zapojil 
do príprav SNP ako spoluza-
kladateľ Ilegálneho revoluč-
ného národného výboru v 
Poprade. 

Po oslobodení bol ako 
funkcionár Demokratickej 
strany zvolený do Národ-
ného zhromaždenia ČSR a 
Slovenskej národnej rady. 
Od volieb v roku 1946 až 
do 18. marca 1948 bol pred-
sedom Okresného národ-
ného výboru v Poprade. 
Po Februári 1948 a zrušení 
Demokratickej strany pra-
coval ako skladový robotník 
vo Svite. V septembri 1949 
bol zatknutý a odsúdený vo 
vykonštruovanom procese 
vojenským súdom spolu k 
13-tim rokom za vlastizradu. 
V roku 1956 bol prepustený 
na amnestiu a s podlome-
ným zdravím zomrel 25. feb-
ruára 1970.
   Ak niekto prežil život v naj-

ťažších časoch 2. svetovej 
vojny a povojnovom období 
a zachoval si ľudskosť a čisté 
svedomie, tak to určite platí 
o Popradčanovi Jánovi Ben-
díkovi, na ktorého naše deji-
ny zabudli. Pritom si plným 
právom zaslúžil, aby bola na 
budove Okresného úradu 
v Poprade zachovaná pamä-
tá tabuľa s jeho odkazom: 
„Od rokov mladosti som sa 
usiloval o to, aby sa ľudia 
znášali, aby si navzájom po-
máhali, aby boli skutočnými 
ľuďmi. Snažil som sa chovať 
slušne a sám byť príkladom 
slušného človeka.“
   Osadenie pamätnej tabule, 
ktorej návrh spracoval Ing, 
arch. Juraj Bačkora, inicioval 
Slovenský zväz bývalých po-
litických väzňov v Poprade a 
Okresný úrad v Poprade aj 
vďaka sponzorom a darcom.
 Snímky: Branislav Bednár, 
 (red)

Darujte svojim blízkym 
kúsok Tatier  

Ak máte doma cestovate-
ľov, ktorým sa tento rok nepo-
darilo schladiť cestovateľskú 
horúčku, máme pre vás skve-
lý tip. Darujte im na Vianoce 
darček v podobe vstupenky 
do zážitkovej galérie TATRY 
vnútri. Toto jedinečné miesto 
predstavuje unikátnu pre-
hliadku Vysokých Tatier pod 
jednou strechou a za každého 
počasia.

Čo všetko tam môžete vi-
dieť a zažiť?  „Vyšplháte sa“ 
na náš druhý najvyšší štít, kde 
sa pomocou virtuálnej reality 
premiestnite na symbolický 
mostík, odkiaľ sa Vám naskyt-
ne neskutočný výhľad na ští-
ty našich Tatier. Po náročnej 
turistike si môžete oddýchnuť 
v zážitkovom kine s filmom 
od Erika Baláža s názvom 
Nesmrteľný les. Na ceste ob-
javov sa stretnete s náučnými 
videami o ochrane prírody 
a ekológií, spoznáte tatran-
skú prírodu pomocou moder-
ných prvkov, porozprávate 
sa s horskými záchranármi 
a vodcami.

A čo viac? Dotkli ste sa 
niekedy srsti vlka? Viete akú 
vôňu má borovica limba? Vie-
te aké máte rozpätie rúk v po-
rovnaní s krídlami orla? Toto 
všetko a omnoho viac sa do-
zviete a zažijete v neobyčaj-
nej galérií v TATRY VNÚTRI.

A určite nás navštívte aj 
s vašimi ratolesťami. Pre naj-
mladších návštevníkov sú pri-
pravené hravé detské atrak-
cie, svištia nora a lezecká 
stena, kde sa budú cítiť ako 
skutoční horolezci.

Vstupenky do zážitkovej 
galérie TATRY vnútri kúpite aj 
online na našom webe www.
tatryvnutri.sk.

Širšie centrum Popradu sa 
už desiatky rokov pýši mo-
zaikou, ktorá zobrazuje ra-
dosť zo skončenia druhej 
svetovej vojny. Pamätník po 
rokoch zrekonštruovali.

„Na základe nášho pries-
kumu i  podnetov občanov 
sme vedeli, že mozaika je 
v zlom stave a preto sme sa 
ju rozhodli znovu zrekon-
štruovať,“  uviedol primátor 
Anton Danko.

Stavebné práce sa začali 
27. júla a rekonštrukcia trva-
la 90 dní. Predmetom stavby 
bola sanácia múru pri okres-
nom úrade, na ktorom je 
umiestnená mozaika, nakoľ-
ko dochádzalo k poškodzo-
vaniu omietky v dôsledku 
vzlínania vody.

„Odstránený bol starý od-
kvapový chodník, odkopané 
základy múru, prebehlo vysu-
šenie muriva, následne injek-
táž, úprava základu, muriva 
a omietky. Okolitý terén bol 
vyspádovaný od múru a bol 
zrealizovaný nový odkvapový 
chodník”, vysvetlila vedúca 
odboru výstavby MsÚ Po-
prad Kristína Horáková.

Cena stavebných prác pred-
stavuje sumu zhruba 29 000 
eur. Mozaika s názvom Vítanie 
Sovietskej armády s  rozmer-
mi 6×4 metre bola odhalená 
9.  mája 1957  pri príležitosti 
12.výročia oslobodenia Čes-
koslovenska a zobrazuje radosť 
zo skončenia druhej svetovej 
vojny a oslobodenia.  (red)

Opravili 
mozaiku

Od 1. októbra 2020 sa v Po-
prade zmenila MHD, pribudli 
nové linky, vozidlá a techno-
lógie.  Primátor mesta Anton 
Danko sa rozhodol napriek 
pandemickým opatreniam spl-
niť svoj záväzok obyvateľom 
mesta a jeho návštevníkom 
v skvalitnení MHD. Cieľom 
novej koncepcie bolo motivo-
vať obyvateľov k využívaniu 
jej služieb. Do vozového par-
ku MHD pribudlo 6 úplne naj-
modernejších autobusov. 

Keďže zmeny v MHD Po-
prad výrazne zmenili ponu-
ku služieb pre cestujúcich 
k lepšiemu, bol to impulz pre 
tvorbu nového loga symboli-
zujúceho moderný a otvorený 
prístup mesta k cestujúcim 
a nový trend v mestskej mo-
bilite smerujúci k udržateľnej 
a ekologickej doprave.

„ S A D  v  s ú č a s n o s t i 
s Mestom Poprad vynikajúco 
spolupracuje a máme spolu 
jednotný záujem, a to aby ľu-
dia cestovali MHD v perfekt-
ných autobusoch a aby boli 
spokojní s celým systémom,“ 
povedal primátor. 

Nové logo sa používa od 
1. novembra. Zatiaľ sú ním 
označené všetky vozidlá, kto-
ré ponúkajú cestujúcej verej-
nosti vyšší štandard cestova-
nia v MHD.  (red)

Zmena MHD
 v Poprade

Odkedy sa aj na Slovensku 
objavil vďaka WHO (Sveto-
vá zdravotnícka organizácia) 
koronavírus Covid 19, ne-
mala som na túto chorobu 
názor, pretože žiadny človek, 
ale ani politici či samotní le-
kári nemali dosť informácií, 
aby vôbec nejaký názor mať 
mohli. Ten môj sa formoval 
až postupne a musím po-
vedať, že najväčšiu zásluhu 
na tom malo jednostranné 
spravodajstvo našich televízií, 
ktoré okrem strachu, paniky, 
počítania mŕtvych v štátoch, 
ktoré majú miliardu či stov-
ky alebo desiatky miliónov 
obyvateľov, nepriniesli ani je-
den oponujúci názor. Pre 5,5 
mil. Slovákov boli tieto počty 
mŕtvych čistá katastrofa, keď 
videli tisícky zomierajúcich 
v Číne, Taliansku, Francúz-
sku a ďalších štátoch sveta. 
Úplnú nedôveru k pandémii 
som nadobudla po diskus-
ných reláciách v zapredaných 
médiách, kde zásadne vystu-
povali len takí „odborníci“, 
ktorí mali úplne rovnaké 
názory, smerujúce k jedné-
mu – všetci tu zomrieme, 
ide o smrteľný vírus, treba 
všetko zastaviť, ľudí izolo-
vať v karanténe, nosiť rúška, 
nevychádzať, nekomuniko-
vať, nestretávať sa. A pritom 
mŕtvych na Slovensku, ktorí 
vraj zomreli na koronavírus, 
bolo v jarných mesiacoch ešte 
menej, ako ľudí, ktorí zomreli 

v predchádzajúcich rokoch 
na komplikácie spojené 
s chrípkou a na zápal pľúc. 
Veď aj môj otec, ktorý mal 
rakovinu lymfatických uzlín, 
mal na úmrtnom liste napí-
sanú príčinu smrti – zápal 
pľúc.  Ale to zomrel v roku 
1975, kedy sme o Covide 
ani nechyrovali. Na sezón-
ne  chrípky, ale aj na chrípku 
H1N1 zomierali tisíce ľudí 
na celom svete, ale nikto ne-
hysteričil, že je tu pandémia 
a musíme zničiť ekonomiku 
a  zavádzať lockdowny. 

Kvôli absolutnej neobjek-
tívnosti médií som preš-
la na internet a tam som 
hľadala iné, najmä objek-
tívnejšie informácie, kto-
ré mainstreamové média 
dodnes ignorujú a do-
okola točia svoje – panika, 
strach, počty mŕtvych, poč-
ty pozitívnych. Všetko na 
základe pofi dérnych testov, 
o ktorých viacerí tvrdia, že 
nie sú presné, dokonca ani 
nedokážu spoľahlivo odhaliť 
Covid 19. A to sa nám ešte 
niekto opováži tvrdiť, že ná-
zor svetových kapacít, ktoré 
nezdieľajú rovnaké názory 
ako mainstream, je hoax. 

Veď sa len zamyslime. Na 
jar ešte tieto testy premiér 
hádzal do Dunaja a čuduj 
sa svete – o pár mesiacov, 
keď sa Slováci dosýta vydo-
volenkovali a pán premiér 
si užíval svadby bez rúška 

a dvojmetrových odstupov, 
si už bez nich nevie pred-
staviť svoj život. Vydal sa na 
„lov“ covidu a všetci ľudia sa 
bez milosti musia testovať! 
Zdraví, chorí, „vsjo rovno.“ 
Vnucuje nám ich plošne - 
raz, dvakrát, trikrát a ako vi-
dieť, on ani nemieni prestať. 
A ak sa nedáš „dobrovoľ-
ne“ testovať, budeš zavretý 
doma nepustia ťa do práce, 
do banky, na poštu pre svoje 
vlastné peniaze. Netvrdím, 
že tu žiaden vírus nie je, veď 
ľudia naozaj zomierajú. Ale 
čo je to za smrteľný vírus, keď 
tisícky ľudí sa z tejto hnuso-
by vyliečili doma bez liekov 
a len u niektorých sa vyskytli 
komplikácie, najmä u tých, 
ktorí majú iné závažné cho-
roby. Pán premiér, naozaj si 
myslíte, že nejaký podivný 
test, ktorý vyrobil bohvie kto, 
vie lepšie ako ja, či som cho-
rá alebo zdravá? Naozaj sú 
všetci ľudia tupí a nevedia či 
sú chorí, kým im to nepovie 
test?

Ale vráťme sa ku koníčku 
pána premiéra – obľúbeným 
antigénovým testom, ktoré aj 
obyčajné mlieko z hypermar-
ketu otestovali ako covid po-
zitívny. No čo už si o takýchto 
testoch myslieť? A to ich mu-
seli Slováci absolvovať dobro-
voľne-nasilu, za cenu poruše-
nia Ústavy SR, zákonov SR, za 
cenu porušenia medzinárod-
ných dohovorov! Dokonca 

sa aj vedci a epidemiológovia 
zhodli, že antigénové testova-
nie má zmysel v špecifi ckých 
situáciách, nie plošne. Kým 
doteraz mal premiér možnosť 
kritizovať hlasy týchto odbor-
níkov ako nepodložené, 18. 
novembra sa situácia zmenila 
– proti Matovičovým názo-
rom sa postavila aj Európska 
komisia. Ale, náš premiér aj 
tak vie svoje a v decembri ide 
ďalšie „kolečko“ dúfam dob-
rovoľne – povinných testov. A 
ak sa nedáme otestovať, bude 
lockdown rovno cez Vianoce!

Neviem, či sme už celkom 
prestali myslieť a táto hysté-
ria nám pomútila mozgy, ale 
je predsa nemysliteľné, aby 
premiér a spol. míňali stovky 
miliónov zo štátneho rozpoč-
tu na úplne zbytočné testy a 
ešte sa aj vyhrážali! Čo je toto 
za vláda,  parlament, kde je 
prezidentka? Núdzové stavy, 
hoci na ne nie je dôvod, anti-
génové testy, ktoré sú zbytoč-
né, zavretie škôl, psychické 
problémy detí, rodičov, dô-
chodcov, uzatváranie hotelov, 
gastro, stredných a malých 
prevádzok, odkladanie plá-
novaných operácií, odmiet-
nutie ošetrení - lebo premiér 
má fi xnú ideu, že hnusobu 
zničí. Nie pán covidobijec, 
vírus sa nedá zničiť, on skôr 
zmutuje (možno aj v biolabo-
ratóriách). 

Čo keby sme prestali s hys-
tériou a vrátili sa k normál-

nemu životu – hlavne, aby tí, 
ktorí majú akékoľvek prízna-
ky, vyhľadali lekára a peniaze 
za testy a testovanie by sme 
presunuli lekárom a nemoc-
niciam, v ktorých by v prípa-
de potreby liečili chorých? 

Keďže nám za celých, po-
maly už 9 mesiacov nevy-
mreli robotníci v montov-
niach a ani predavačky v hy-
permarketoch, ktoré denne 
navštevujú státisíce ľudí, nao-
zaj si myslíte, že nám vymrie 
všetok personál v reštaurá-
ciách, hoteloch, malých pre-
vádzkach? Alebo to urobme 
tak, že občania prestanú sle-
po poslúchať nelogické záka-
zy, vyhrážky a - vyhlásia loc-
kdown! Teda generálny štrajk 
so všetkým, čo k tomu patrí, 
aj s odchodom súčasnej vlá-
dy. Som zvedavá, čím sa ľu-
ďom bude premiér vyhrážať 
potom. Ale nie cez Viano-
ce, keď väčšina fi riem bude 
zavretá, ale pred nimi, keď 
budú fi rmy fi nišovať. Kto vie, 
čo nášmu covidobijcovi na to 
povedia zahraniční investori, 
ktorí mu pomáhali až tak, že 
bez modrého bezcenného 
zdrapu do fi rmy nepustili ani 
nohu? Myslím, že to by bolo 
celkom spravodlivé a milióny 
na testovanie by sa rozda-
li štrajkujúcim. Ľudia, viete 
si predstaviť tu úľavu, keby 
ste čo len dva dni nepočuli 
o koronavíruse vôbec nič? 
  Ľ. Rešovská
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Jesenná hospodárska prognóza 
Európskej komisie

Oživenie hospodárstva sa očakáva v rokoch 2021 a 2022

Očakáva sa, že pan-
démia COVID-19 vtlačí 
hospodárstvo Slovenska 
do hlbokej a širokej rece-
sie v roku 2020. Investície, 
súkromná spotreba a čistý 
vývoz sa výrazne zníži-
li. Oživenie vo všetkých 
zložkách sa očakáva v ro-
koch 2021 a 2022. Očaká-
va sa, že verejné fi nancie 
sa dostanú v roku 2020 
do značného defi citu a to 
v dôsledku straty príj-
mov a značných fi škál-
nych podporných opat-
rení, ktoré sa zavádzajú 
na zmiernenie sociálno-
-ekonomických vplyvov 
pandémie, ale s oživením 
hospodárstva by sa mali 
postupne zlepšovať. Slo-
venské hospodárstvo by 
malo v 2020 klesnúť o 7,5 
% HDP a oživenie by malo 
prísť v roku 2021 na úrov-
ni 4,7 % HDP. Nezamest-

nanosť by mala tento rok do-
siahnuť úroveň 6,9 % a 7,8 % 
v roku 2021. Saldo verejné-
ho rozpočtu sa odhaduje na 
úrovni -9,6 % v roku 2020
 a -7,9 % v roku 2021, pričom 
by sa mal hrubý verejný dlh 
vyšplhať na úroveň 63,4 %
v tomto roku a na 65,7 %
v roku 2021.

V jesennej hospodárskej 
prognóze 2020 sa predpo-
kladá, že hospodárstvo eu-
rozóny v roku 2020 klesne o 
7,8 %, následne v roku 2021 
vzrastie o 4,2 % a v roku 
2022 o 3 %. V prognóze sa 
predpokladá, že hospodár-
stvo EÚ v roku 2020 klesne 
o 7,4%, pričom následne 
dôjde k obnove a nárastu o 
4,1 % v roku 2021 a o 3 % v 
roku 2022. Prognózy rastu 
eurozóny a EÚ sú v porov-
naní s hospodárskou prog-
nózou z leta 2020 mierne 
vyššie na rok 2020 a nižšie 

na rok 2021. Neočakáva 
sa, že sa produkcia v eu-
rozóne a v EÚ v roku 2022 
dostane na svoju úroveň 
pred pandémiou. Neisto-
ta a riziká ovplyvňujúce 
hospodársku prognózu 
z jesene 2020 zostávajú 
mimoriadne veľké. Existu-
je tiež riziko, že jazvy, kto-
ré pandémia zanechala na 
hospodárstve – napríklad 
bankroty, dlhodobá neza-
mestnanosť a prerušenia 
dodávok – by mohli byť 
hlbšie a ďalekosiahlejšie. 
Silný impulz hospodárstvu 
EÚ poskytol program ob-
novy NextGenerationEU 
vrátane Mechanizmu na 
podporu obnovy a odol-
nosti. Pozitívny vplyv by 
malo aj dosiahnutie ob-
chodnej dohody medzi EÚ 
a Spojeným kráľovstvom.

Hospodárska činnosť v Európe utrpela v prvej polovi-
ci roka v dôsledku pandémie koronavírusu závažný šok. 
V treťom štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, keďže 
opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu boli postupne 
zrušené. Tento trend však narušila druhá vlna pandémie 
ochorenia COVID-19, počas ktorej krajiny zavádzajú 
nové opatrenia v oblasti verejného zdravia s cieľom ob-
medziť jeho šírenie. Európska komisia revidovala prog-
nózu aj pre Slovensko.

Ocenenie Travellers’ Choi-
ce sa udeľuje už od roku 2002 
a je najväčšou poctou, ktorú 
môže turistická destinácia 
alebo atrakcia dosiahnuť. 
Ocenenia sú ako jediné na 
svete založené na miliónoch 
recenzií a názorov cestovate-
ľov z celého sveta. Vyberá sa 
spomedzi hotelov, atrakcií, 
ubytovacích zariadení, desti-
nácií aj reštaurácií.  Získanie 
Travellers’ Choice je tak me-
dzinárodným uznaním a po-
tvrdením spokojnosti náv-
števníkov. Portál Tripadvisor 
zaradil Tricklandiu medzi 
10 percent výnimočných 
atrakcií na svete.

Marián Bizub, spoluza-
kladateľ a  tvorca myšlienky 
Tricklandia, hovorí: „Nes-
mierne si vážime zisk tohto 
prestížneho ocenenia. Od 
začiatku fungovania dbáme 
o  to, aby sa u  nás ľudia cí-
tili príjemne. Chcel by som 
poďakovať kolegom, ktorí 
dennodenne komunikujú 
s návštevníkmi, sprevádzajú 
ich po galérii a veľkou mie-

Slovenská Tricklandia 
získala prestížne svetové ocenenie

Zážitková galéria Tricklandia získala prestížne ocenenie 
Travellers’ Choice 2020 – Best of the Best awards, ktoré raz 
ročne udeľuje celosvetová cestovateľská platforma Tripadvi-
sor. 

rou prispievajú k celkovému 
zážitku z Tricklandie. Veľké 
ďakujem patrí samozrejme 
samotným návštevníkom, 
ktorí  pri návšteve Tatier ne-
obídu ani Tricklandiu.“ 

Marián Aštáry, spoluzakla-
dateľ galérie, dodáva: „Zís-
kanie ocenenia Traveller’s 
Choice 2020 je pre nás  zá-
väzkom voči ľuďom a hovo-
rí nám, aby sme nepoľavili 
a  nezaspali na vavrínoch. 
Tento rok sme pre návštev-
níkov pripravili úplne novú 

expozíciu, ktorá sa mení 
priamo pred ich očami. Ako 
prví na svete sme prepojili 
metódu dvojitej expozície 
s  trick-artom. Verím, že aj 
vďaka neustálym inováciám 
sme si získali srdcia ľudí.“ 

Galéria Tricklandia uvied-
la v  júni 2020 novinku pod 
názvom Tajuplná expozícia. 
Jej tajuplnosť spočíva v  tom, 
že príbeh obrazu sa mení 
priamo pred očami diváka 
v  závislosti od svetla, ktoré 
dielo osvetľuje. Kúzlo spočíva 
vo využití dvojitej expozície. 
Ten istý obraz vidíte inak pod 
červeným a  inak pod mod-
rým svetlom.

Vlastne sa ani nečudujem, 
prečo si výskumníčka potre-
buje vyčistiť hlavu. Prečo ale 
rovno próza?

Písanie je pre mňa ventil, 
je to také to popustenie pary. 
Môžem vo svojich textoch 
povedať aj to, čo by som na-
hlas nikdy nepovedala. Keď 
ma niekto veľmi naštve, spra-
vím z neho v príbehu negatív-
nu postavu.

Písanie si vyžaduje citli-
vú a vnímavú dušu. Si aj ty 
taká?

Myslím, že niekedy 
som až precitlivená. Nie-
kedy akoby som doslo-
va vedela prečítať, čo sa 
v iných ľuďoch odohráva. 
Zdá sa to byť dar, ale je to zá-
roveň veľká ťarcha. A tak som 
sa naučila z   emócií vypísať. 
Funguje to senzačne. Veľmi 
sa mi uľaví.

Ešte sa ti nestalo, že by 
niekto na tvoju tvorbu rea-
goval nepríjemne len pre to, 
že si niečo napísala, že máš 
na to iný názor? V  dnešnej 
dobe vedia ľudia obrazne 
druhého ukameňovať len 
pre to, že si myslia niečo iné 
a  nemusí to byť rovno len 
opačné, stačí iné... 

Ale áno, pravdaže. Reak-
cie na moje blogy boli rôzne. 
Anonymita dáva komentá-
rom krídla. Teraz už ich rad-
šej nečítam. 

Ktosi múdry raz povedal,  
že len hlupákov a  bláznov 
majú všetci radi. Nemusí ma 

  „Viem byť poriadne sebecká“ hovorí o  sebe spisovateľka 
Gréta Fábryová, vyštudovaná vedkyňa, ktorá však dvere la-
boratória, aj svet klinických štúdií za sebou zatvorila a roz-
hodla sa venovať písaniu. Dnes prozaička a blogerka vyštu-
dovala molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave. Je vydatá, žije s manželom, dcérou 
a dvoma synmi v Poprade. Kniha Do neba ma nevezmú je 
jej literárnym debutom.

Gréta Fábryová: Do neba ma nevezmú

mať každý rád a  nemusí so 
mnou každý súhlasiť. Ak môj 
príbeh prinúti ľudí zamyslieť 
sa, tak je to fajn.

Veľa ľudí si mylne myslí, 
že napíše autobiografi ckú 
knihu, teda skutočný prí-
beh, ktorý podľa nich musí 
automaticky zaujať. Ty si sa 
však rozhodla ísť inou ces-
tou. 

Ani autobiografi a sa nedá 
napísať bez určitej štylizá-
cie. Čitateľ sa chce dozvedieť 
niečo zaujímavé, chce byť 
unášaný príbehom, ktorý je 

vzrušujúcejší a kľukatejší ako 
jeho vlastný život. Preto som 
sa   snažila vytvárať drama-
tické zápletky a  zaujímavé 
postavy. Môj skutočný život 
by na papieri vyznel asi dosť 
nudne.

V tvojej knihe riešiš dosť 
závažné témy. Všetky hlav-
né hrdinky si nesú traumu 
z detstva. 

Táto téma ma vždy trápila. 
Nie všetky deti majú rovna-
kú štartovaciu čiaru a  nie-
ktoré si v  sebe nesú hlboko 
ukryté traumy. Myslím, že so 
závislosťami rôzneho druhu 
sa vo svojom okolí stretáva-
me všetci.

Názov tvojej knihy evoku-
je až akési osobnostné poká-
nie.  

Jedna z  postáv knihy má 
pocit, že by mala odčiniť hrie-

chy svojich predkov, z  tohto 
pramení aj názov mojej kni-
hy Do neba ma nevezmú. 
Myslím si, že nikto nie je len 
dobrý alebo len zlý. A také sú 
aj moje postavy v knihe. Aj ja 
viem byť niekedy poriadne 
sebecká. Inak by som popri 
troch deťoch asi ani nemohla 
písať. Bola by som zahrabaná 
v kuchyni a v domácnosti.

Hovoríš, že písanie je tvr-
dá a  poctivá práca. Ťažšia 
ako veda?

Sú to diametrálne odlišné 
činnosti, takže ich nemôžem 
porovnávať. Keď ich však 
chce človek robiť poctivo, 
musí vynaložiť veľa vôle, pra-
covitosti aj invencie.

Písanie je takisto remeslo, 
ktoré sa treba naučiť. Tak ako 
do všetkého, aj do vytvárania 
umeleckého textu je potreb-
né vložiť úsilie. Neverím na 
talent, ktorý všetko zachráni. 
Talent je len malá časť, na 
ktorej možno stavať. 

Prekvapilo ťa, aké ťažké je 
sa písaním kníh či spuste-
ním portálu uživiť? A dá sa 
tým podľa teba uživiť?   

Ja sa písaním zatiaľ uživiť 
nedokážem, ale aj na Sloven-
sku existujú autori, ktorým 
sa výborne darí. Za ich úspe-
chom je skrytej veľa práce, 
o  tom netreba pochybovať. 
Takže ak sa písaniu budem 
intenzívne venovať, raz sa 
možno ním budem vedieť 
aj uživiť. Ktovie. A  to, aké je 
to ťažké na internete, to som 
zistila až keď som sama začala 
vytvárať obsah svojho webu. 
(www.gretafabry.sk)

Za dobrým obsahom sa 
vždy skrýva veľa práce. Čím 

Popradčanka Gréta Fábryová.

viac sa písaním zaoberám, 
tým viac si prácu novinárov 
a  spisovateľov vážim. Nie je 
to vôbec ľahká cesta. Ale po 
vede a  klinických štúdiách 
sa mi už žiadna práca nejaví 
ako naozaj ťažká. Všade je to 
rovnaké: treba len napnúť sily 
a ísť za svojím cieľom.  (jhá)

Kniha  Do neba ma 
nevezmú rozpráva prí-
behy troch žien, ktoré si 
nesú vo svojom vnútri 
traumy spôsobené alko-
holizmom rodičov. 

Čitatelia môžu sledo-
vať, ako hlavné hrdinky 
Hana, Tereza a  Nitka 
prekonávajú mnohé pre-
kážky i  vlastné vnútor-
né limity, aby dosiahli 
uspokojenie a  naplne-
nie vo svojich životoch. 
Snažia sa bojovať o svoje 
šťastie, ale nevyhnú sa 
sklamaniam a  pádom, 
čím sa však  mimovoľne 
stávajú zrelšími a silnej-
šími osobnosťami.

Knihu je možné za-
kúpiť v  kníhkupectvách:  
Christiania, v sieti Pan-
ta Rhei a Martinus
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sme v nových priestoroch a máme OTVORENÉ

OBKLADY & DLAŽBY
široký sortiment rôznych značiek

Na úseku cesty II/534 Po-
prad – Starý Smokovec 1. eta-
pa opraví Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho 
kraja (SÚC PSK)   vďaka ne-
návratnému fi nančnému prí-
spevku z MPaRV SR vo výške 
takmer 4,6 mil. eur   spolu 
3,077 km ciest. Súčasťou stav-
by bude rekonštrukcia mostov 
nad Velickým a  Červeným 
potokom a  tiež rekonštrukcia 
dláždených priekop a  kanali-
zácií. 

Realizáciou projektu sa za-
bezpečí eliminácia nebezpeč-
ných  prvkov, a tým skrátenie 
doby premávky na  cestnej 
komunikácií. Rekonštrukcia 
prispeje k úspore času, zlepše-
niu plynulosti a tým aj bezpeč-
nosti dopravy.

Projekt všeobecne predpo-

kladá zlepšenie podmienok 
cestnej dopravy   pre obyvate-
ľov  a  návštevníkov funkčného  
regiónu Prešov, Poprad  a  Vy-
soké Tatry. Zvýši sa tým atrak-
tivita regiónu, mobilita i  eko-
logická doprava a  tiež  kvalita 
životného prostredia  dotknu-
tej  krajiny.

Rekonštrukcia cesty II/534 
Poprad - Starý Smokovec 
1. etapa je významná z dôvo-
du, že slúži k  napojeniu pri-
ľahlých miest Poprad, Vysoké 
Tatry  a  obcí v  západnej časti 
PSK. Taktiež sa na  ňu pripá-
jajú návštevníci Vysokých Ta-
tier  na  cesty D1 a  I/18, ktoré 
smerujú na súhrnnú sieť TEN-
-T. 

Začiatok rekonštrukčných 
prác sa predpokladá v  lete 
2021.  Ivana Ondriová

S modernizáciou ciest začne 
PSK v lete 2021

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrekonštruuje vďa-
ka eurofondom ďalšie úseky ciest. Modernizáciou prejdú 
úseky Poprad – Starý Smokovec 1. etapa, okresná hranica 
Svidník – Mičakovce a Hudcovce – Topoľovka. Prešovská 
župa na tento účel získala nenávratnú fi nančnú podporu   
z  Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 
(MPaRV SR) vo výške cca 7,6 mil. eur.
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Zlatá horúčka sa nevyhla 
ani Tatrám, ľudia od nepa-
mäti túžili po žltom kove, 
a tak prví baníci skúšali svo-
je šťastie pod Kriváňom už 
v  15. storočí. Najvyššie po-
ložená štôlňa Tereza sa na-
chádza tesne pod vrcholom 
Kriváňa a  najnižšie polože-
ná pri Troch studničkách. 
Obetaví baníci v  neľahkých 
podmienkach hľadali zlato, 
striebro, ale týchto kovov tu 

Babie leto spriada svoje pavučiny jesene a  slnko presvitá cez kosodrevinu, aby od-
krylo nádherný pohľad na Kriváň. Skôr ako sa vyberieme po stopách starých otcov, na-
čriem do studničky Žofk a, umyjem sa v Marke a Zuzka mi zažblnká na cestu. Tri krásne 
studničky, ktoré nesú mená po važeckých dievkach, ma vyzbrojili silou i spomienkami. 
Kedysi to bolo útočište pastierov i lesných robotníkov i baníkov.

Dobrodružstvo pod Kriváňom

bolo málo a  ťažba bola ne-
rentabilná. Určite sa baníci 
vyšplhali aj na samý vrchol 
Kriváňa, veď z  bane Tereza 
to bolo len 50 metrov, ale za 
prvého, kto Kriváň ofi ciálne 
zdolal a  zdokumentoval, sa 
považuje podnikateľ a evan-
jelický farár Jonáš A. Czir-
besz. Keď v  auguste 1773 
bol v  baniach na inšpekcii, 
urobil si výlet na Kriváň. 
Ku štôlňam si vybudovali aj 

banskú cestu, ktorú dnes ko-
píruje turistický chodník pri 
výstupe na Kriváň z  Troch 
studničiek a Štrbského Plesa 
cez Jamské pleso a okolo nej 
skúsené oko nájde staré zasy-
pané štôlne. Ruda z Kriváňa 
sa vozila na spracovanie až 
do Štrby. Ten, kto sa nieke-
dy vybral po tejto trase pešo, 
musí baníkov obdivovať.

Spomienkou na zašlú ban-
skú slávu sú aj doteraz platné 
názvy ako Banský žľab a Kri-
vánske bane a  názov obce 
Podbanské a  jej erb. O  tom, 
že zlato sa tu naozaj nachá-
dza sa môžete presvedčiť na 
vlastné oči, pretože pozor-
né oči aj dnes nájdu zlatin-
ky v  blízkom Kôprovskom 
potoku, v  rieke Belej alebo 
v Hybici.

Kriváň (2495m) sa aj na-
ďalej majestátne týči v  zá-
padnej časti Tatier a  vraj je 
preto krivý, že ho podkopali 
baníci. Tento nádherný tat-
ranský štít sa kedysi považo-
val za najvyšší vrchol Tatier 
a  stal sa  hrdým symbolom 
Slovákov a  Slovenska. Pod-
net na organizovanie národ-
ných výstupov vznikol 24. 
septembra 1835, keď miku-
lášsky vydavateľ, divadelník, 
spisovateľ a  osvetár Gašpar 
Fejérpataky- Belopotocký so 
šiestimi druhmi  zdolal tento 
nádherný kopec. Túto uda-
losť pripomína na vrchole 
pamätná tabuľa. V  auguste 
1841 sa takéhoto výstupu zú-
častnili aj Ľudovít Štúr a Jo-
zef Miloslav Hurban. O  tri 
roky neskôr Jozef Miloslav 
Hurban, Janko Kráľ  i  Jan-
ko Francisci. Oči každého, 
kto pokorí tento štít,  padnú 
na cyrilo-metodský dreve-

ný  kríž a  nádhernú krajinu 
okolo.

Dnes je už všetko predpi-
sovo označkované a  dovo-
lené či zakázané, ale kedysi 
sa dalo nádherne vybehnúť 
aj na Krivánsku kopu alebo 
do Važeckej doliny a načrieť 
si zdravej vody z  ligotavé-
ho Krivánskeho Zeleného 
plesa. Aj napriek tomu však 
okolie Kriváňa skrýva mno-
ho krásnych zaujímavostí. 
Napríklad  vo výške 1787m 
na konci Krivánskeho žľabu 
nájdete Krivánsky vodopád. 
Z  trinásťmetrovej výšky pa-
dá studená priezračná voda 
do Belianskeho potoka a  ak 
sa vydáte od vodopádu na 
opačnú stranu pozdĺž  po-
toka a máte bystré oči i chuť 
objavovať, nájdete pod spad-
nutým stromom vchod do 
Palcmanovej bane. Otvor je 
nenápadný, ale po pár kro-
koch sa rozdvojuje a  ktovie, 
možno tu nájdete aj striebro, 
ktoré sa tu kedysi ťažilo.

Všetko je už akési iné, tak 
trochu čierno-biele a  pod 

rúškom demokracie poma-
ly strácame nielen vlastnú 
identitu, ale aj slobodu, kto-
rú sme si tak priali. V  no-
vembri 1989 sme sa chceli 
otvoriť svetu, aby sa aj svet 
otvoril nám. Dnes sedíme 
uväznení vo virtuálnej reali-
te a nasávame rady, odporú-
čania a nariadenia vládnych 

a  múdrych ako žiť vlastný 
život. Strácame sa v nezmy-
selnosti virtuálnych právd, 
aby sme sa každý deň znova 
a  znova museli skryť pred 
zrkadlom vlastného svedo-
mia. Neraz je ťažké nadých-
nuť sa, a nieto ešte prehovo-
riť.  Text a snímky:

 Valéria Ovšáková

Krivánsky vodopád. Krivánske zelené pleso. 

Tvár Tatranského lesa sa 
zmenila, ale na ničivú silu 
Tatranci len tak skoro neza-
budnú. 

Spomínať na starú tvár 
lesa, ale i  uctiť si pamiatku 
obetí, a  to nielen ľudských, 
sa rozhodol i primátor Mes-
ta Vysoké Tatry, Ján Mokoš. 
„Napriek tomu, že prešlo 
16 rokov od ničivej veternej 
smršti, u  nás miestnych je 
to stále rovnako čerstvé. Zo 
spôsobených škôd sa bude 
musieť tatranská príroda 
dlho spamätávať.“

Vietor besnel na celom 
území, najničivejší bol však 
práve vo Vysokých Tatrách. 

Ničivý vietor potrápil 
Vysoké Tatry, Nízke Tatry, 

16 rokov po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách
19. novembra uplynulo 16 rokov od ničivej veternej 

kalamity na Slovensku s najväčšími prírodnými stratami 
najmä vo Vysokých Tatrách. Víchrica Alžbeta narobila 
škody na lesnom poraste na rozlohe 12 600 hektároch, čo 
predstavuje takmer 3,5 milióna kubických metrov dreva. 
Priemerné rýchlosti vetra dosahovali od 55 km/h (Poprad) 
cez 170 km/h na Lomnickom štíte (2635 m. n. m.) až na 
hornú hranicu lesa, kde vietor dosiahol rýchlosť takmer 
200 km/h. O  život prišli dvaja ľudia, vodič vo Vysokých 
Tatrách, na ktorého spadol strom a český turista v Nízkych 
Tatrách. 

Hornú Oravu, Horehronie 
a  čiastočne napáchal ško-
dy i  v  Slovenskom raji a  na 
Kysuciach. Poobede a  vo 
večerných hodinách dora-
zil veľmi silný padavý vietor 
(bóra) a  spôsobil veternú 
kalamitu, ktorá zmenila tvár 
tatranských lesov. V Poprade 
dosahovala rýchlosť vetra 55 
km/h, na Skalnatom Plese 90 
km/h, no najsilnejšie nárazy 
boli zaznamenané na Skal-
natom plese 200 km/h a  na 
Lomnickom štíte  170 km/h. 
Veterná smršť kopírovala 
trasu Tatranskej magistrály 
a  stromy padli na celkovej 
rozlohe 12 600 ha. 

Prechod frontu bol spre-
vádzaný silným vetrom a na 

naše územie 19. novembra 
2004 dorazil v plnej sile. 

Ničivý vietor prechádzal 
cez rozmedzia Liptovskej 
a  Popradskej kotliny v  ob-
lasti Štrbského prahu a  zo 
severnej strany prešiel na 
južnú stranu, cez Červené 
vrchy dolu Tichou dolinou 
smerom na Podbanské. Po-
kračoval cez vyššie hrebene 
Vysokých Tatier medzi Vyš-
nými Hágami a  Tatranskou 
Kotlinou a  viditeľnú spúšť 
zanechal najmä v  podhorí. 
Zatarasené boli všetky cesty, 
poškodené boli aj elektrické 
vedenia, cestná a  elektric-
ká železničná doprava bola 
prerušená. Výška závalov na 
tatranských cestách miesta-
mi dosahovala až 6 metrov. 
Pomáhali všetci, okrem zá-
chranných zložiek a hasičov, 
sa pripájali na pomoc aj dob-
rovoľníci. 

Popri odstraňovaní ná-
sledkov ničivej víchrice 
začal proces rekonštruk-
cie, revitalizácie a  obnovy 
zničených lesných ekosys-
témov. 

V  rámci obnovy lesa sa 
vysadilo viac ako 8 miliónov 
sadeníc ihličnatých a  list-
natých stromov. Tradične 
to boli smreky, smrekovce, 
borovice, jedle, ale doplne-
né boli aj druhy ako javor, 
jaseň, jelša, buk, brest či 
jarabina. Obnova lesa po-
kračovala i  v  bezzásahovej 
zóne, kde však ťažba po-

volená nebola. O  sile, krá-
se a  neúprosnosti prírody 
však niet pochýb a  preto je 
rozvoj a  starostlivosť o  prí-
rodu takmer nevyhnutná, 
o  čom svedčí nelichotivý 
stav najmä v Bielovod-
skej doline i v údolí Meďo-
dolov.

 Mgr. Daniela Birková, 
 hovorkyňa Mesta V. Tatry

Jesenná kamzičia inven-
túra ani tento rok zoológov 
veľmi nepotešila. Na oboch 
stranách Tatier zaevidovali 
dokopy ani nie tisíc kamzí-
kov. Zatiaľ čo na slovenskej 
strane Tatier zaregistrovali 
v deň spočítania 653 kamzí-
kov, v poľskej časti zapísali do 
sčítacích hárkov 330 jedin-
cov. Celkovo tak na oboch 
stranách Tatier zaznamenali 
983 kamzíkov, z toho bolo 
69 tohtoročných mláďat. Pod 
tisíc kamzíkov zaznamenali
v TANAPe na jeseň naposle-
dy v roku 2011, naopak re-
kordným bol rok 2018, kedy 
na oboch stranách Tatier na-
rátali dokopy 1 431 jedincov, 
z ktorých bolo 121 mláďat. 

„Po skúsenosti z vlaňajška 
sme inventúru naplánovali 
o dva týždne skôr ako zvyčaj-
ne. Paradoxne, nadpriemerné 
teploty vyhnali kamzíky do 
tienistých zákutí, kde ich bolo 
ťažké spozorovať. Dá sa pred-
pokladať, že mnohé jedince 
tak unikli našej pozornosti,“ 
zhodnotil tohtoročnú jesen-
nú kamzičiu inventúru Jozef 
Hybler z TANAPu.  (mpá)

Kamzíkov 
ubudlo?
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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

Sada hrncov MANGO
nerezová, 11-dielna, 5x hrniec s pokrievkou 
a 1x kastról s rúčkou, sklenené 
pokrievky, vhodné na všetky 
typy sporákov 
aj do umývačky riadu
329400092

69 €

Noša na
drevo CUBO
plechová, ozdobná, 
rozmery 38x30x50 
cm, chromová rúčka
15903011

CENOVÝ TRHÁK
2490 €

30 €

Stojan na stromček 
HVIEZDA
liatinový, rozmery 
37x35x11,2 cm, hmotnosť 
4,5 kg, vhodný pre kmeň 
do priemeru 8 cm, stojan 
je možné naplniť vodou
19110000

Stojan na stromček
drevo, plniteľný vodou, 
kovové upínanie, rozmery 
45x45 cm, na kmene 
do priemeru 7 cm
70102377

Stojan na stromček
plastový, rozmery 39x15 cm, 
priemer otvoru 12 cm, 
možnosť naliať vodu, 
objem 1 l
318450015

33 € 1690 € 770 €

Stromček 
vianočný
smrek sibírsky

Stromček 
vianočný
borovica, 
zasnežená

44014 1,2 m 27 €
44005 1,8 m 57 €
44006 2,2 m 69 €

44015 1,2 m 34,90 €
44007 1,8 m 59 €
44008 2,2 m 73 €

Krbové kachle
EKONOMIK LUX LM
Super pomer ceny 
a výkonu.

CENOVÝ TRHÁK
99 €

120 €

6 kW

93x36x33 cm

120 mm

vrchný

37 kg

75%

203888

Krbové kachle 
TARA
Do menších priestorov, 
ktoré však vykúria 
s dostatočnou rezervou.

CENOVÝ TRHÁK
199 €

250 €

6 kW

80x43x35 cm

120 mm

vrchný

55 kg

66%

203729

Tel.: +421 52 7143 227            E-mail: info@popradske.sk

NAJVÄČŠÍ E-SHOP S KÁVOU A ČAJOM WWW.POPRADSKE.SK

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

INZERCIA



7Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.skINZERCIA

Ponuka platí od 6. 10. 2020 do 31. 10. 2020. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Uvedené maximálne zvýhodnenie sa poskytuje na vozidlo Nový Renault ZOE. Ponuka zimných pneumatík zdarma platí podľa 
rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa 
toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba 
elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+; Nový Renault CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou 
stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Špeciálny bonus až 4 000 €
Zimné pneumatiky zdarma
5 rokov záruka Renault

Ihneď k odberu. Nestrácajte čas!
Skladové vozidlá Renault

Renault odporúča 

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

Ponuka platí od 6. 10. 2020 do 31. 10. 2020. Ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Uvedené maximálne zvýhodnenie sa poskytuje na vozidlo Nový Renault ZOE. Ponuka zimných pneumatík zdarma platí podľa 
rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla pri záväznej objednávke nového vozidla v termíne platnosti akcie. Značka pneumatík závisí od aktuálnej dostupnosti a jej voľba nie je možná. Zmluvná záruka Renault 5 rokov/100 000 km (podľa 
toho, ktorá udalosť nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Nový Renault CLIO: spotreba 3,6 – 5,2 (l/100 km), emisie CO2 94 – 118 (g/km); Nový Renault ZOE: kombinovaná spotreba 
elektrickej energie 17,3 – 19,1 (kWh/100 km), žiadne emisie CO2 (g/km), trieda energetickej účinnosti A+; Nový Renault CAPTUR: spotreba 4,7 – 6,2 (l/100 km), emisie CO2 108 – 124 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou 
stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla. Vyobrazenie vozidla je len ilustratívne.

Špeciálny bonus až 4 000 €
Zimné pneumatiky zdarma
5 rokov záruka Renault

Ihneď k odberu. Nestrácajte čas!
Skladové vozidlá Renault

Renault odporúča 

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

Prístrešky zabezpečilo 
mesto prostredníctvom spo-
ločnosti, ktorá vzišla z VOS. 

Konštrukcie pre rozosta-
vané prístrešky MHD sú mo-
mentálne už vo výrobe, mali 
by byť hotové do konca tohto 
mesiaca. V  polovici decem-
bra je naplánované ich na-
montovanie a  napojenie na 
elektrickú energiu. Všetko 
však závisí od poveternost-
nej situácie.

Doteraz bolo vybudova-

Nové prístrešky MHD v Poprade
Cestujúci ocenia vyšší komfort pri čakaní na spoje novej 

MHD ako aj to, že nové prístrešky ich ochránia pred rôz-
nymi vplyvmi počasia.

ných 5 zastávok. Rozostava-
né zastávky :

• ul. Smetanova Matejovce 
• ul. Na Letisko-Veľká, pri 

detskom ihrisku 
• ul. Štefánikova pri Zim. 

štadióne smer centrum 
• pri NC Forum, ul. Fran-

cisciho 
• Hviezdoslavova - Adus 

pri parku 
Ostatné prístrešky budú 

realizované postupne v  na-
sledujúcom roku, nakoľko 

pandemická situácia zne-
možnila ich výrobu a osade-
nie kompletne v tomto roku, 
tak ako mesto plánovalo. 

Môžete pokojne spávať?
Je vaša nehnuteľnosť dostatočne zabezpečená? 
(požiar, povodeň, víchrica...), vieme ochrániť  Váš majetok
Máte zabezpečený príjem v nepriaznivých životných situáciách?
(dlhodobá práceneschopnosť)
Optimalizácia príjmov a ochrana vášho podnikania

Ušetríme Vám peniaze 

... a teraz môžete pokojne spávať!

Kontaktujte nás: 0917 984 613 
                           0949 616 510 

Do Popradu priletel anjel 
Tak, ako si zimnú sezónu vo Vysokých 

Tatrách nevieme predtaviť bez Tatranské-
ho ľadového domu, k Vianociam v Po-
prade už neodmysliteľne patrí nádherná 
vianočná výzdoba, ktorá v meste navo-
dzuje tu správnu atmosféru pre občanov 
i návštevníkov. Druhou neodmysliteľnou 
súčasťou času vianočného je dominanta 
vianočnej výzdoby, ktorá skrášľuje mesto  
- vianočný Anjel. Ten priletel v stredu 
minulého týždňa už tradične vrtuľníkom 
dopoludnia o pol deviatej do stredu kruho-
vého objazdu a to už po dvanástykrát. Po-
pradský Anjel už minulé Vianoce priletel v 
novom šate - o čosi vyšší, ťažší a ligotavejší.
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Góly: 8. Šimun (Faško-Rudáš), 32. Tamáši (Marek Slobo-
da, Vašaš) – 3. Skokan (Haščák, Drgoň), 33. Drgoň (Mešár, 
Livingston), 39. Handlovský (Ulrych, Preisinger), 50. Vandas 
(Dalhuisen, Preisinger), 59. Skokan (D. Brejčák)

Peter Mikula: Hrali sme štvrtý zápas obdeň a to sa preja-
vilo na ľade. Bola to otázka vôle. Prvé dve tretiny nebol výkon  
z našej strany nadštandardný. Záverečnú tretinu sme to stiah-
li na tri útoky a dokázali vystupňovať tempo. V tejto časti 
hry sme mali navrch a Bystričanov sme už nepúšťali pri ich 
napádaní a snahe do šancí. Teší nás, že sa nám darí a sme  
v tabuľke hore. (red)

 Snímky: Martin Krystynek

Poprad valcuje súperov doma aj vonku
Hokejistom A-mužstva HK Poprad patrí po 10. odo-

hraných stretnutiach v najvyššej hokejovej súťaži prvé 
miesto. S bilanciou 8 víťazstiev a dve prehry, s 25 bodmi 
(skóre 43:20), vedú extraligovú tabuľku o bod pred Nit-
rou a  4 body pred družstvom z Nových Zámkov, ktoré 
odohralo o dva zápasy viac. Ostatné tri zápasy hrali s tý-
mi silnejšími. Najbližší zápas odohrajú „Kamzíci“ v pia-
tok 27. novembra v Miškovci. 

HK Nitra - HK Poprad 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
Domáci mohli výhrou v dnešnom zápase vyrovnať rekord 

Slovana zo sezóny 1997/98 v počte víťazstiev v úvode súťaže. 
Tento cieľ začali napĺňať v 4. minúte po presilovkovom góle 
Tvrdoňa. Poprad vyrovnal pred koncom prvej tretiny gólom 
Handlovského. V polovici druhého dejstva prišla trojgólová 
smršť Kamzíkov, na ktorú dokázal v tretej tretine jedným zá-
sahom reagovať počas presilovky opäť Tvrdoň. Víťazná séria 
Nitry sa zastavila na počte sedem. Debut v Tipos extralige 

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Poprad vstúpil do zápasu 

výborne, už po 66 sekundách 
hry nahodil puk na bránku 
hostí Brejčák a  Handlovský 
tečoval –  1:0. V  13. minúte 
nahodil puk od modrej Ul-
rych a  Skokan zmenil jeho 
smer –  2:0. Hostia znížili 
14 sekúnd pred prvou si-
rénou, Handlovský prišiel 
sporne o puk na modrej čia-
re, Studenič potiahol akciu 
na kruhy a  po trase Kytnár 
– Ranford nemal Vošvrda 
nárok –  2:1. V  34. minúte, 
Handlovský šikovne vystre-
lil spoza hráča a puk prepa-

dol za Durného – 3:1. Tretie 
dejstvo veľa vzruchu na ľade 
neprinieslo. Poprad umnou 
hrou nepúšťal hostí do zdr-
vujúceho tlaku. Slovan štyri 
minúty pred koncom riadnej 
hracej doby siahol po hre bez 
brankára. To po krátkej dobe 
využil Marcel Haščák, ktorý 
poslal puk z polovice klziska 
do opustenej bránky Slovana 
– 4:1. Domáci v najvyššej sú-
ťaži zdolali Slovan už ôsmy-
krát za sebou.

Góly: 2. Handlovský (Brej-
čák, Dalhuisen), 13. Skokan 
(Ulrych), 34. Handlovský 

HC’05 Banská Bystrica – HK Poprad 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

zažil gólman Popradu Roman Rychlík.
Góly: 4. Tvrdoň (Slovák, Holešinský), 41. Tvrdoň (Slovák, 

Cardwell) – 19. Handlovský, 29. Dalhuisen (Preisinger, Van-
das), 30. Bjalončík (Haščák), 32. Zagrapan (Svitana). 

Poprad: Rychlík – D. Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Drgoň, 
Repe, M. Hudec, Kramár – Vandas, Preisinger, Handlovský 
– Mešár, Skokan, Haščák – Svitana, Zagrapan, Livingston – 
Matúš Paločko, Bjalončík, Matej Paločko – Hajnik

Peter Mikula, tréner Popradu: Vedeli sme dobre čo nás ča-
ká a neminie. Myslím, že sme sa veľmi dobre pripravili. Mali 
sme lepšie nohy ako domáci. Zápas sa rozhodol v druhej treti-
ne, keď sme si vytvorili tlak a zužitkovali ho na góly. V závere 
sme už zápas kontrolovali.

(Vandas), 58. Haščák (Svita-
na, Brejčák) – 20. Ranford 
(Kytnár, Studenič)

Peter Mikula:  Nám po-
mohli dva góly po tečova-
ných strelách. V náš prospech 
hrala morálna sila všetkých 

hráčov. Naozaj chceli vyhrať, 
boli obetaví, snaživí a hrali  
s rozumom. Slovan má svoju 
kvalitu, mali sme pred ním 
rešpekt. My máme hráčov, 
ktorí dokážu strieľať góly. Vy-
hrali sme zaslúžene.

Špecializované sociálne 
poradenstvo  sme posky- 
tovali v  spolupráci so psy-
chologickou pomocou pre-
važne telefonicky  a v nevyh- 
nutných prípadoch aj osob-
ne. Od začiatku roka 2020 
k  dnešnému dňu sme pos- 
kytli poradenstvo v  počte  
1 850 hodín, telefonicky, 
osobne a  v  teréne, priamo 
v  prirodzenom prostredí 
klienta. V poradenskom pro- 

Občianske združenie Familiaris aj v  mimoriadnej si-
tuácii naďalej poskytuje sociálne služby pre občanov 
bývajúcich v okrese Poprad a Kežmarok. Domáca opat-
rovateľská služba priamo v byte klienta, je  azda najviac 
vyťaženou sociálnou službou. V teréne pracuje 17 opat-
rovateliek ktoré manažuje jedna koordinátorka. Počas 
pandémie naše opatrovateľky pracovali síce za prísnych 
hygienických opatrení, ale boli naporúdzi každému 
klientovi a často sanovali rodinných príslušníkov, ktorí 
boli v karanténe mimo Slovenska.

cese sme zaznamenali zvý-
šený výskyt depresívnych 
syndrómov, úzkostné pocity 
a strach z budúcnosti o seba 
a svoju rodinu. Spoločným 
menovateľom je  dlhodobý 
stres plynúci z  pandemické-
ho vplyvu na človeka, ktorý 
každý klient vníma inak. 
Preto sme aj na stránke náš-
ho o. z. uverejnili krátke vi-
deo o tom, ako si vedieť po-
môcť v tomto čase.

V komunitnom centre Bo-
num pokračujú aktivity  pre 
deti a  mládež, len v  pred-
písanom počte 6 osôb, lebo 
skupinové aktivity sú zakáza-
né. Individuálne aktivity pre 
mladých Sviťanov prebieha-
jú  v  kategóriách: záujmová 
činnosť, príprava na školskú 
dochádzku, preventívne akti-
vity, vzdelávanie a  nízkopra-
hové činnosti. V  spolupráci 
s  firmou Lidl sme rozbehli 
akciu „Potravinová zbierka“ 
s cieľom poskytnúť ľuďom v 
núdzi pravidelnú potravino-

vú pomoc. Naše šikovné pra-
covníčky KC podali projekt 
na nákup a  pripojenie note-
bookov  a  tlačiarne pre deti, 
ktoré nemajú doma vytvo-
rené podmienky pre on line 
vzdelávanie. Nadačný fond 
Kaufland pri Nadácii Centra 
pre filantropiu, v rámci gran-
tovej výzvy    „Nízkoprahové 
programy pre deti a mládež 
2020“, nás vybral ako úspeš-
ných záujemcov o  projekt  
a  poslal financie na jeho  rea- 
lizáciu. Úprimne a  zo srdca 
ďakujeme!

Aj v  tomto roku tak, ako  
po minulé roky, organizuje-
me zbierku a  výdaj šatstva, 

 František Drozd, 
 riaditeľ sociálnych služieb

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

za presne stanovených pod-
mienok, o  ktorých sa účast-
níci dozvedia osobne alebo 
prostredníctvom oznamu na 
dverách KC, telefonicky či na 
web.stránke OZ Familiaris.

Chcem úprimne poďako-
vať všetkým zamestnancom 
sociálnych služieb a dobro-
voľníkom za ich prácu v sna-
he pomôcť prijímateľom 
sociálnych služieb prekonať 
v zdraví pandemické ochore-
nie COVID-19. 

Viac sa o  našej činnosti, 
prevádzkových hodinách, 
pracovníkoch i  obmedze-
niach  dozviete na stránke pos- 
kytovateľa www.familiaris.sk

Sociálne služby Familiaris pomáhajú počas mimoriadnej situácie
Spoločensko - ekonomický 
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Iniciatíva sprístupniť po-
žičiavanie elektronickej lite-
ratúry vznikla ešte minulý 
rok. Po testovacej prevádz-
ke je v  týchto dňoch už na-
plno k  dispozícii čitateľom 
ôsmich knižníc v pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho 
kraja  -  v Prešove, Poprade, 
Levoči, Svidníku, Bardejove, 
Vranove nad Topľou, Hu-
mennom a v Starej Ľubovni. 

„Som rád, že sa nám službu 
podarilo zrealizovať, už teraz 
registrujeme veľký záujem.  
Čitatelia si jednoducho môžu 
požičiavať knihy online, čo je 
veľkou výhodou najmä v  tej-
to komplikovanej covidovej 
dobe, kedy nemusia fyzicky 
knižnicu navštíviť a  všetko 
funguje v online priestore. Ve-
rím, že poteší aj to, že počas 
pandémie ponúkame elektro-

Župné knižnice požičiavajú e-knihy, počas pandémie zdarma
Prešovský samosprávny kraj zaviedol vo svojich regio-

nálnych knižniciach novú službu -požičiavanie elektronic-
kej literatúry. Takzvané e-knihy môžu čitatelia využívať 
počas pandémie úplne zadarmo. 

nické knihy zdarma,“ uvie-
dol predseda Prešovského 
samosprávneho kraja Milan 
Majerský.   

Pred spustením tejto služ-
by bolo potrebné prejsť na 
nový informačný systém 
DAWINCI, ktorý by napĺňal 
požiadavky čitateľov, pra-
covníkov knižníc a umožňo-
val online výpožičky. Župné 
knižnice si museli zakúpiť 
novú, modernú výpočtovú 
techniku a zrealizovať kon-
verziu dát z predchádzajúce-
ho systému do nového. 

„Na tento účel sme z  roz-
počtu kraja poskytli financie 
vo výške viac ako 142- tisíc 
eur a ako sa ukazuje, sú to 
dobre vynaložené finančné 
prostriedky. Ak chceme mať 
moderné kultúrne inštitú-
cie, je potrebné postupne sa 

približovať vzoru knižníc 
v zahraničí a maximálne vy-
chádzať v ústrety našim čita-
teľom,“ spresnil M. Majerský. 

Platforma sprístupňuje  
užívateľom knižníc  takmer 
desaťtisíc titulov. Čitatelia si 
môžu požičať na mesiac ma-
ximálne tri e-knihy, ktoré po 
dosiahnutí časového limitu 
z  ich účtu zmiznú. Postup, 

ako získať elektronické tituly 
do mobilu, tabletu alebo čí-
tačky majú knižnice uvedené 
na svojich webových portá-
loch.  

„Podmienkou je mať platný 
čitateľský preukaz a  zaplate-
né ročné členské. Čitateľ musí 
byť zaregistrovaný nielen na 
portáli palmknihy.cz, ale ná-
sledne si musí nainštalovať aj 

potrebnú e-readingovú apli-
káciu. Služba je prepojená 
s  online katalógom jednotli-
vých knižníc, v ktorom si zá-
ujemca knihy vyberá a vypo-
žičiava,“ informovala vedúca 
Odboru kultúry Úradu PSK 
Emília Antolíková. Podľa jej 
slov, aj keď e-knihy celkom 
nemôžu nahradiť klasické 
printové výtlačky, nová služ-
ba poskytuje istý komfort, 
prispieva k zlepšovaniu čita-
teľskej gramotnosti i prístu-
pu ku knihám. 

 „Aj keď možno väčšina 
z  nás knihovníkov má rad-
šej knihu klasickú, jej vôňu 
a  šušťanie papiera, vyhoveli 
sme novým trendom a  zá-
ujemcom z  radov čitateľov 
i  širokej verejnosti a službu 
poskytovania e-kníh sme 
sprístupnili čitateľom od 28. 
októbra 2020. Táto služba 
nám chýbala už v  prvej vlne 
pandémie. Počas leto sme ro-
bili všetko preto, aby sme na 
požiadavku našich čitateľov 

zareagovali čo najskôr. Veľmi 
nám pomohol fakt, že sme 
od septembra prešli na nový 
knižničný systém. V  spolu-
práci s  jeho prevádzkovate-
ľom, firmou SVOP, sa táto 
myšlienka dala realizovať 
bez problémov. Od spustenia 
služby neubehlo veľa času, ale 
napriek tomu sme už získali 
veľa pozitívnych ohlasov. Či-
tatelia sú spokojní a na novú 
službu si určite rýchlo zvyk-
nú,“ konštatovala Monika 
Naštická, riaditeľka Podtat-
ranskej knižnice v Poprade.

Prešovský samosprávny 
kraj na skvalitňovaní kniž-
ničných služieb pracuje sys-
tematicky. Svojim ôsmim 
knižniciam na území kraja 
prispieva aj na nákup kníh. 
V  posledných troch rokoch 
na tento účel župa poskytla 
zo svojho rozpočtu už vyše 
290-tisíc eur.  

 Daša Jeleňová
 hovorkyňa PSK


