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Atmosféra Vianoc 

Nezabudnime na láskuVianoce – pre mnohých, 
najmä pre kresťanov, naj-
krajšie sviatky v roku. Čaro 
Vianoc však pôsobí asi na 
každého z nás rovnako. Všet-
ci sa tešíme, že koniec roka 
prežijeme v rodinách, v kru-
hu najbližších, ale aj prajných 
priateľov. Všetci očakávame, 
že aj tohtoročné sviatky budú 
plné pokoja, lásky, šťastia 
a radosti, ktorú do každej ro-
diny dokážu vniesť naši naj-
menší v očakávaní darčekov, 
ktoré im tajomnou cestou 
priniesol Ježiško. Neberme 
im ich ilúzie, veď aj my sme 
ich mali rovnaké.

K Vianociam ale nepatria 
len rozžiarené detské očká 
pri rozsvietenom vianočnom 
stromčeku. V našich vyluxo-
vaných domovoch, prevoňa-

ných vianočnými dobrotami 
a spokojnosťou však nachá-
dzame aj ticho, potrebné na 
zamyslenie sa nad tým, čo 
nám rok dal a čo vzal. Práve 
cez Vianoce venujeme spo-
mienky našim najbližším, 
ktorí už medzi nami nie sú 
a nezasadnú k spoločnému 
štedrovečernému stolu. Im 
posielame naše spomienky 
tam kdesi ďaleko a veríme, 
že konečne našli svoj pokoj. 
V tomto čase sa zamýšľajme  
aj nad našimi starnúcimi ro-
dičmi, u ktorých nikdy ne-
vieme, či to nie sú naše po-
sledné spoločné sviatky, pre-
tože až vtedy, keď tu už nebu-
dú, si naplno uvedomíme, čo 
pre nás znamenali. Hoci nie 
iba na Vianoce, ale neustále 
by sme sa k nim mali chovať 

vľúdne, povzniesť sa nad ich 
neraz malichernosti, ktoré 
sú pre nich veľmi dôležité 
a vychádzajú z ich hodnôt, 
v ktoré verili a ktoré sa usi-
lovali preniesť aj na nás. Veď 
celý život zasvätili nám, našej 
výchove a občas sme neveria-
co počúvali ich príbehy živo-
ta, ktoré boli úplne odlišné 
od tých našich. Vianočný čas 
je čas ideálny, aby sme si vy-
počuli ich príhody, smutné, 
ale aj zaujímavé a veselé, spo-
jené s niečím, na čo dodnes 
spomínajú. Z ich životov, pl-
ných skromnosti a skúsenos-
tí, by sme si mali brať príklad 
a konečne pochopiť, že aj pre 
nás a naše deti nie sú dôleži-

té len peniaze a majetky, ale 
to čo človek prežije, zažije 
a čo ho robí šťastným a na 
čo bude aj on spomínať celý 
život. Keď počúvate starých 
ľudí, aj keď sa neraz opakujú, 
práve z ich ľudského pozna-
nia môžete zostavovať rebrí-
ček hodnôt človeka, medzi 
ktoré patria zdravie, láska, 
spolupatričnosť, skromnosť, 
uznanlivosť a pomoc slabším. 
Práve k týmto hodnotám sa 
neustále vracajú tvrdiac, že 
dôležité je žiť a správať sa tak, 
ako chceme, aby sa aj ostat-
ní správali k nám. Máte dosť 
času svojim deťom vysvetliť, 
že vás vaši rodičia vycho-
vávali v úplne inej dobe, ale 

odkaz ich života je aj vo vás 
hlboko zakotvený, azda po-
chopia, čo bude aj pre nich 
v ich životoch to najdôležitej-
šie. Samozrejme, naše myš-
lienky práve v tomto čase by 
mali patriť aj tomu, ako vy-
chovávame naše deti, pretože 
doba sa neustále mení a svet 
nesmeruje k spravodlivosti, 
ale k vyvolávaniu nenávisti 
a znevažovaniu ľudskej dôs-
tojnosti. A to je, myslím si, to 
najhoršie, k čomu svet mohol 
dospieť. 

Hlavne preto by sme mali 
naše deti zahrnúť bezhra-
ničnou láskou, pochopením 
a viesť ich k nenápadnému 
otváraniu sa ich srdiečok, 
v ktorých sa nájde miesto 
pre každého. Čo tak v čase 
vianočnom siahnuť po knihe 

poézie a prečítať svojim de-
ťom tie najkrajšie básne, kto-
ré im otvoria cestu poznania 
a prebudia duchovný rozmer 
ľudskej bytosti. Možno aj toto 
je cesta, ako zo svojho okolia 
pomaly vytesníme smutné 
tváre a negativitu ľudí okolo 
seba a všetci sa spoločne do-
kážeme tešiť z každého dňa, 
ktorý prežijeme spolu s naši-
mi blízkymi, priateľmi, sused-
mi. Ale nie iba cez vianočné 
sviatky. Tie sú len zanedba-
teľnou časťou nášho života, 
ktorý majú pred sebou naši 
starí rodičia, rodičia i deti. 
Prebuďme svoje zatvrdnuté 
srdcia a zablokovanú myseľ, 
nech sa všetci spolu dokáže-
me tešiť zo zmysluplného zaj-
trajška. 

 Ľudmila Rešovská

Mikulášsky víkend odštartoval Vianoce v regióne. Hoci bol príchod 
Mikuláša so svojou družinou maximálne obmedzený, určite nechýbal v 
žiadnej obci ani meste. Tam, kde boli vytvorené podmienky, sa príchod 
Mikuláša konal on-line a každý a jeden Mikulášik si splnil svoju hlavnú 
úlohu – potešil všetky deti, ale aj dospelých, a rozsvietil vianočnú výzdo-
bu, čím aj tohto roku naplnil očakávania tých najmenších.

Výnimočný a čarovný bol hlavne 
príchod Mikuláša v Poprade. Spolu 
s anjelom a čertíkmi uviedol krásny 
program, vysielaný mestskou televí-
ziou on-line, ktorý spestrili svojimi 
výkonmi Zahrajko a Spievanka spo-
lu s popradskými deťmi, ale aj Sima 
Martausová a Kristína nádhernými 
piesňami. Po nich nasledoval akt 
najdôležitejší – rozsvietenie najkraj-
šej vianočnej výzdoby na Slovensku, 
ktorú môžete obdivovať práve v Pop-
rade. Mikuláš spolu s anjelom, čer-
tami a primátorom mesta rozsvietili 
nádherného 13 metrového anjela na 
veľkom kruhovom objazde v centre. 
42 tisíc svetelných LED bodov na an-
jelovi rozžiarilo široké okolie a rov-
nako aj omnoho bohatšiu svetelnú 
výzdobu, ako po minulé roky. Jeho 
brat, zlatý anjel, vysoký približne 7 
metrov pribudol na kruhovom objaz-
de pri nemocnici. „Jeho úlohou bude 
strážiť nielen zdravotníkov, ale aj 
všetkých pacientov v nemocnici,“ 
povedal primátor Anton Danko. 

Len ťažko je opísať všetky nové 

i staré prvky vianočnej výzdoby. Ur-
čite najlepšie urobíte, keď sa pred 
Štedrou večerou so svojimi najmen-
ším prejdete po Poprade a všade na-
trafíte na nádherné žiariace strom-
čeky, betlehem, vláčik, hviezdy, ze-
meguľu, letiace orly a ďalšie a ďalšie 
prvky výzdoby, ktoré spolu navodia 
tú najkrajšiu vianočnú atmosféru 
v Poprade. Tú nádheru si tak bu-
dete môcť preniesť i k vám domov, 
k vášmu vianočnému stromčeku 
a k spoločnému štedrovečernému sto-
lu. Určite vám tieto nezabudnuteľné 
pohľady pohladia dušu a rozžiaria aj 
vaše oči a srdcia.

Hoci príchod Mikuláša bol toh-
to roku netradičný hlavne pre tých 
najmenších, ktorí si ho mohli vy-
chutnať len pri obrazovkách televí-
zie alebo počítačoch, nie priamo pri 
vianočnom stromčeku na námestí, 
určite budú na neho spomínať len 
v dobrom. A ak predsa len Mikuláša 
a jeho družinu chceli vidieť „naživo“, 
umožnil im to Putujúci Mikuláš ešte 
aj v nedeľu.  (red)

	JUDr.	Gabriel	Bodnár										Mgr.	Ján	Hroboň																			Ján	Šoltis																				Martin	Hajko	
    Obec Batizovce                  Obec Gerlachov           Obec Mangusovce               Obec Štôla

Vážení občania priatelia a čitatelia našich občasníkov,
ako starostovia obcí Batizovce, Gerlachov, Mengusovce a Štôla by sme Vám 
radi spoločne popriali príjemné prežitie Vianočných sviatkov  v zdraví, pohode  
a v kruhu svojich najbližších. Radi by sme Vám aj touto cestou poďakovali  
za prejavenú dôveru a podporu v uplynulom roku, počas ktorého sme sa spo-
ločne snažili zviditeľniť náš krásny región a vytvoriť kvalitné podmienky pre 
život našich občanov. V novom roku 2021 Vám spoločne prajeme veľa zdravia, 
šťastia, úspechov v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Ďakujeme
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Mikuláš v nemocnici

Cestná komunikácia na 
hlavnom ťahu z  Popradu do 
Tatier bola  dlhodobo v ne-
vyhovujúcom stave. Jej za-
radenie do programu priorít 
kraja a  projektu IROP Mo-
dernizácie cestnej infraštruk-
túry v  Prešovskom samo-

Kraj zrekonštruoval viac ako 6 kilometrov z Popradu do Smokovca

nosti.  „Na tomto projekte sa 
menili hlavne konštrukčné 
vrstvy vozovky a  zosilňovali 
sme ich  pomocou dvojzá-
krutových oceľových sietí. 
Na celom úseku sa menil 
drenážny systém odvodne-
nia vozovky, keďže sme tu 
na začiatku objavili vysokú 
hladinu podzemnej vody. 
Pribudli tu nové odvodňova-
cie prvky, vodorovné a zvislé 
dopravné  značenie, zveľa-
dili sme  aj okolie vrátane 
samostatných autobusových 
zastávok a chodníkov,“ kon-
kretizoval riaditeľ Správy 
a  údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja Mar-
cel Horváth. Ako dodal, na 
úseku došlo aj k úpravám 
dvoch križovatiek, osvetleniu 
priechodu pre chodcov, re-
konštrukciám priekop a  ka-
nalizácií. 

Modernizácia  dopravnej 
tepny II/534 Poprad – Starý 
Smokovec ale týmto nekončí.

 „Pokračujeme ďalšou, tzv. 
1. etapou, kde Prešovský sa-
mosprávny kraj bol úspešný 

Cesta II/534 medzi Popradom a Starým Smokovcom 
prešla komplexnou rekonštrukciou. Frekventovaný úsek 
opravil Prešovský samosprávny kraj s  prispením euro-
fondov za 3,5 milióna eur.  Zo svojho rozpočtu podpo-
ril aj ďalšie súvisiace stavby na tejto dôležitej dopravnej  
tepne. 

správnom kraji podporil i jej 
dopravný význam a zvýšenie 
atraktivity tohto turisticky 
cenného regiónu. 

„Z eurofondov sa nám 
podarilo v  objeme 3,5 mi-
lióna opraviť takmer 5,3 
kilometrový úsek,  ktorý na-

ozaj nebol dobrou vizitkou 
kraja pre návštevníkov tejto 
podtatranskej oblasti.  Túto 
investíciu sme vnímali ako 
najpodstatnejšiu, keďže ide 
o priamy zjazd z diaľnice na 
Starý Smokovec a do ďalších 
častí Vysokých Tatier, hojne 
navštevovaných domácimi 
i zahraničnými turistami,“ 
uviedol pri ofi ciálnom otvo-
rení 25. novembra predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský. Podo-
tkol však, že to nebola jediná 
stavba na tomto cestnom úse-
ku. „Kvôli celistvosti investí-
cie sme zafi nancovali z vlast-
ných zdrojov dva mosty 
a  ďalšiu vrchnú časť úseku 
v dĺžke 800 metrov, na čo sme 
vynaložili takmer 640-tisíc 
eur. Vnímam to ako dôležitý 
krok pre komplexnú obnovu 
tejto vysoko frekventovanej 
cesty,“  uviedol M. Majerský.  

Vďaka  eurofondom i  fi -
nanciám župy sa zrealizova-
lo viacero stavebných úprav, 
ktoré viedli k  spevneniu vo-
zovky a  zvýšeniu jej únos-

so žiadosťou o  nenávratný 
fi nančný príspevok vo výš-
ke 4,6 milióna eur. V  rámci 
projektu zrekonštruujme 
ďalšie tri kilometre ciest 
a opravíme mosty nad Velic-
kým a  Červeným potokom. 
Sme v  procese verejného 
obstarávania, naším záme-
rom je s rekonštrukciou tejto 
poslednej časti úseku začať 
v lete budúceho roka,“ dodal 
Milan Majerský. 

Prešovský samosprávny 
kraj v oblasti Vysokých Tatier 

Modernizácia za viac ako 4,1 milióna eur

plánuje aj ďalšie investície. 
O fi nančnú podporu z euro-
fondov sa uchádza v  rámci 
troch projektov v  hodno-
te takmer 20 miliónov eur. 
Týkať sa majú ciest od Pod-
banského po Pavúčiu dolinu, 
úsekov od križovatky Tatran-
ské Matliare až po spojku na 
cestu 1. triedy a  viacerých 
mostov a  oporných múrov, 
ktoré sú v havarijnom a veľ-
mi zlom stave. 

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Od rána tak mohli ľudia 
pri hlavnom vstupe do ne-
mocnice na triáži (triedení 
pacientov) stretnúť zdravotní-
kov v mikulášskych čiapkach, 
s umelými bradami alebo 
aj čertovskými ochrannými 
štítmi. „Rovnako sme takto 
zaodeli personál pracujúci 
v mobilnom odberovom mies-
te. Denne tam pracuje pri-
bližne 18 ľudí a testujú tam 
pacientov PCR aj antigénový-
mi testami. Počty testovaných 
nám zo dňa na deň výrazne 
stúpajú, aj dnes bolo zrealizo-
vaných vyše 200 PCR testov 
a cez 220 antigénových testov. 
Táto práca je náročná ako fy-
zicky tak aj psychicky, preto 
sme sa snažili vytrhnúť perso-
nál zo stereotypu a ozvláštniť 
deň zamestnancom aj testova-
ným. K osobným ochranným 
pracovným prostriedkom im 
pribudli doplnky navyše. Rád 
by som preto poďakoval ve-
deniu Hypermarketu TESCO 
v Poprade a supermarketu 
TESCO v Kežmarku, ktoré 
nám darovali jednorazové 
mikulášske čiapky“, uviedol 
generálny riaditeľ poprad-

Zdravotníci v popradskej nemocnici sa aj napriek nároč-
nej pandemickej situácii na Slovensku a vo svete rozhodli 
priniesť medzi pacientov trošku mikulášskej radosti. Keďže 
sviatok Mikuláša bol cez víkend, kedy do nemocnice pri-
chádza menej pacientov, pripomenuli si ho už v piatok 4. 
decembra.

www.regiontatry.sk

skej nemocnice Erik Chorvát. 
Ďalšie mikulášske darčeky 
z TESCA smerovali na det-
ské oddelenie, kde už od rá-
na úradoval Mikuláš. „Sme 
nesmierne vďační všetkým 
spoločnostiam, ktoré najmä 
v posledných dvoch mesiacoch 
v pravidelných intervaloch 
podporujú nemocnicu, dar-
covsky dodávajú balené mi-
nerálne vody a džúsy, ovocie, 
mliečne výrobky a ďalšie pro-
dukty. Ide o regionálne i nad-
regionálne spoločnosti. Takto 
vieme stále niečím navyše, pre-
kvapením, ktoré je nečakané, 
opäť povzbudiť zdravotníkov a 
ukázať im, že na nich verejnosť 
myslí a podporuje ich,“ dodal 
generálny riaditeľ Nemocnice 
Poprad, a. s.   S. Galajda

Záplava krabičiek potešila organizátorku azda najviac.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Otázka z nadpisu článku 

sa už tri roky šíri interne-
tom. Samotný nápad prišiel, 
keď iniciátorka výzvy Janka 
Glatová navštevovala mamu 
v nemocnici, videla na od-
deleniach seniorov, ktorí ne-
mali návštevy a bolo na nich 
vidieť, že sú osamelí. Preto sa 
rozhodli vyzbierať krabičky 
pre seniorov práve pred Via-
nocami, aby ich aspoň niekto 
potešil. Druhý ročník tohto 
projektu sa rozrástol do celo-
slovenskej výzvy a vyzbieralo 
sa celkovo viac ako 22 000 
balíčkov. Tie pomohli skráš-
liť Vianoce seniorom vo viac 
ako 300 zariadeniach na ce-
lom Slovensku. 

Do projektu krabičkovej 
pomoci sa aj tohto roku zapo-
jil, okrem iných, aj kozmetic-

ký Salón Priness Eva Hudáko-
vá zo Svitu s cieľom pripraviť 
aspoň 90 krabičiek lásky pre 
seniorov. Pomôcť sa im roz-
hodli deti, rodičia i učiteľky 
z MŠ, ZŠ, školských klubov zo 
Svitu, Svitu Pod sklakou, Lip-
tovskej Tepličky,  Batizoviec, 
Važca, predajňa 101 drogé-
rie z Popradu a mnohí jed-
notlivci. Krabičky boli rôzne 
vyzdobené, mnohé robené 
ručne. „Ďakujeme všetkým, 
ktorí vedú naše deti k láske 
a úcte k seniorom,“ poveda-
la Evka Hudáková. Poďako-
vala tiež svojim priateľkám 
Soni Graindovej a Kataríne 
Beckovej Horvathovej, kto-
ré jej pomohli pri kontrole 
a triedení krabičiek na dám-
ske pánske a neutrálne. Ko-
nečný počet vyzbieraných 

krabičiek bol 232 čo zname-
ná,  že vyzbierali o cca 120 % 
viac, ako minulý rok. 

„Okrem zariadení DOS 
a ZOS Svit, ktoré boli prvým 
plánom, krabičky potešia 
aj seniorov ZOS v Dome 
Slovenského Červeného krí-
ža Poprad-Spišská Sobota,

Jeseň života Tatranská Po-
lianka a osamelí seniori 
v okolí Svitu. Podľa mňa je 
to úžasný  úspech a veľmi sa 
z toho teším,“ konštatovala 
E. Hudáková.

Balíčky boli po karanténe 
pripravené na distribúciu už 
v utorok minulého týždňa.
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Plány energetického systému budúcnosti 
a čistého vodíka

Stratégia EÚ pre integ-
ráciu energetického sys-
tému vytvorí rámec pre-
chodu na zelenú energiu. 
Jej súčasťou je zavedenie 
„obehovejšieho“ energe-
tického systému s dôra-
zom na energetickú účin-
nosť a masívnejšia priama 
elektrifi kácia koncových 
odvetví. Cieľom je aj pod-
pora využívania čistých 
palív vrátane vodíka z ob-

noviteľných zdrojov a udrža-
teľných biopalív a bioplynu 
v odvetviach náročných na 
elektrifi káciu. V stratégii je 
stanovených 38 opatrení na 
vytvorenie integrovanejšie-
ho energetického systému. 
Patrí k nim revízia existu-
júcich právnych predpisov, 
fi nančná podpora, výskum 
a zavádzanie nových techno-
lógií a digitálnych nástrojov, 
usmernenia pre členské štá-

ty k fi škálnym opatreniam a 
tiež postupné zrušenie dotá-
cií na fosílne palivá, reforma 
správy trhu, plánovanie in-
fraštruktúry a lepšie infor-
movanie spotrebiteľov. 

V integrovanom energe-
tickom systéme môže vodík 
podporovať dekarbonizáciu 
priemyslu, dopravy, výroby 
elektriny a jej dodávku do 
budov v celej Európe. Vodí-
ková stratégia EÚ rieši, ako 
tento potenciál využiť v praxi 
pomocou investícií, regulá-
cie, tvorby trhu a výskumu 
a inovácií. Vodík je možné 
použiť v odvetviach, ktoré nie 
sú vhodné na elektrifi káciu, 
a skladovať tak, aby sa vyvážili 
variabilné toky energie z ob-
noviteľných zdrojov. S cieľom 
pomôcť pri plnení cieľov tejto 
stratégie Európska komisia 
v spolupráci s poprednými 
predstaviteľmi priemyslu, 
zástupcami občianskej spo-
ločnosti, národnými a regio-
nálnymi ministrami a Európ-
skou investičnou bankou za-

Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrál-
nou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, 
ktorý dnes produkuje 75 % všetkých emisií skleníkových 
plynov v EÚ. Prijaté stratégie EÚ pre integráciu energe-
tického systému a vodík, založené na dvoch paralelných 
cieľoch dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, 
smerujú k vybudovaniu efektívnejšieho a vzájomne prepo-
jenejšieho odvetvia energetiky. Obe stratégie prichádzajú 
s novým investičným programom v oblasti čistej energie, 
ktorý je v súlade s balíkom Komisie na oživenie hospodár-
stva „NextGenerationEU“ a európskou zelenou dohodou. 
Plánované investície majú potenciál podporiť oživenie 
ekonomiky po pandémii koronavírusu. Vďaka nim vznik-
nú v Európe nové pracovné miesta a posilní sa jej vedúce 
postavenie a konkurencieschopnosť v strategických odvet-
viach, ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové.

kladá Európsku alianciu pre 
čistý vodík. Aliancia zriadi 
investičný portál pre rozši-
rujúcu sa výrobu a podpo-
rí dopyt po čistom vodíku 
v EÚ. S cieľom zamerať pod-
poru na najčistejšie dostup-
né technológie vypracuje 
Komisia spoločné normy, 
terminológiu a certifi káciu 
na základe životného cyk-
lu uhlíkových emisií, ktoré 
budú vychádzať z existu-
júcich právnych predpisov 
v oblasti klímy a energetiky 
a budú v súlade s taxonó-
miou EÚ v oblasti udržateľ-
ných investícií.

Prešovský samosprávny 
kraj   bol ocenený v  jednej 
zo  štyroch kategórií súťaže, 
a  to v  kategórii regionálne 
a miestne samosprávy.

Porota súťaže zložená 
zo  zástupcov seniorských 
organizácií, verejnej správy 
a  samosprávy, ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, odborníkov na seniorskú 
problematiku a  osobností 
kultúrneho a  spoločenského 
života ocenila činnosť Na-
dácie PSK pre  podporu ro-
diny, ktorá je určená osobám 
v  náročnej životnej situácii, 
vrátane seniorov. Krajská sa-
mospráva si uznanie vyslú-
žila aj za prosociálne opat-
renia podporujúce mobilitu 
najstarších občanov  v rámci 
prímestskej autobusovej do-
pravy.

„Som nesmierne rád, že 
aktivity a  projekty Prešov-
ského samosprávneho kraja 
smerom k seniorom neosta-
li nepovšimnuté.   Ocenenie 
Senior Friendly vnímam 
ako ocenenie celej našej 
práce zameranej na  staršiu 
generáciu.   V  našom kraji 
žije   takmer 119  tisíc ľudí 

PSK a plaketa Senior Friendly
Prešovský samosprávny kraj získal za mimoriadne 

aktivity pre  seniorov plaketu Senior Friendly. Prestíž-
ne ocenenie mu bolo udelené za činnosť Nadácie PSK 
pre podporu rodiny a za zvyšovanie kvality života staršej 
generácie.  

vo veku 65 rokov a viac a  je 
dôležité poukazovať na  ich 
dôstojnosť,   potreby a  záro-
veň im pomáhať a  posilňo-
vať medzigeneračné vzťahy,“ 
uviedol predseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja Mi-
lan Majerský.

Vyhlasovateľmi projektu 
a súťaže Senior Friendly, kto-
rej súčasťou je aj konferencia 
zameraná na  problematiku 
aktívneho starnutia a  me-
dzigeneračnej spolupráce, sú 
Klub Luna Senior Friendly 
a občianske združenie Bagar. 
Okrem samospráv, kde uspe-
lo aj mesto Prešov, boli me-
dzi ocenenými   spoločnosti, 
malé fi rmy vrátane živnost-
níkov, taktiež   médiá, kul-
túrne i  vzdelávacie inštitú-
cie, zdravotnícke zariadenia 
i osobnosti. Ocenenia Senior 
Friendly boli udeľované už 
po piatykrát.  OkaP PSK

V  tomto nezvyčajnom 
„koronavírusovom“ roku 
sme sa všetci museli prispô-
sobiť novým podmienkam 
a  určitým obmedzeniam. 
V Mestskej knižnici vo Svite 
sme urobili a  robíme všetko 
preto, aby sme poskytovali 
našim návštevníkom všetky 
služby. Jediným obmedze-
ním je zákaz hromadných 
podujatí. Našťastie sme nie-
ktoré stihli zrealizovať, napr. 
prednášku o  zelených po-
travinách, prezentáciu titu-
lu „Kniha o  súcite“  Milana 
Šišmiša, informačné výcho-
vy pre deti materských škôl 
mesta, hovorené bibliogra-
fi e pre deti ZŠ, slávnostné 
zápisy prvákov za čitateľov 
knižnice, besedy o prečíta-
ných knihách, zábavné čí-
tanie a  tvorivé dielne počas 
prázdninových mesiacov, 
podujatia pre tábory centra 
voľného času zamerané na 
prírodu a  environmentálnu 
výchovu a zapojili sme sa aj 
do celoslovenskej literárnej 

Rok 2020 v Mestskej knižnici vo Svite
Záujem o knihy a čítanie je tohto roku bádateľný

súťaže „Čítame s  Osmijan-
kom“. Spoločne s  druhákmi 
zo Spojenej školy Mierovej 
vo Svite sme pracovali na 
literárnych úlohách osobne 
alebo na diaľku. A o tom, že 
to deti zvládli výborne sved-
čí i  fakt, že sa dostali medzi 
ocenené kolektívy. V  súčas-
nosti sme presunuli naše 
aktivity do on-line priestoru 
- na facebook knižnice. Tou-
to formou sme uskutočni-
li medzinárodné podujatie 
Noc s  Andersenom, pripra-
vujeme rôzne súťaže a  pro-
pagujeme nové knihy. 

Vo výstavnej sieni knižnice 
naďalej predstavujeme pro-
fesionálnych i  amatérskych 
umelcov nášho regiónu. Náv-
števníci sa mohli oboznámiť 
s tvorbou významnej autorky 
úžitkovej grafi ky Heleny Su-
chej Sojákovej, talentovanej 
mladej autorky Nikoly Szabo-
vej, s prácami žiakov výtvar-
ného odboru Spojenej školy 
Mierovej – ZUŠ, s  výstavou 
o  SNP a oslobodení pod-

tatranského regiónu autora 
Marcela Maniaka, s  tvorbou 
Sviťanky Márie Habajovej, či 
s fotografi ami fotoklubu Ma-
mut.

Počas povinného zatvore-
nia knižnice sme využili čas 
a  vykonali sme úplnú fyzic-
kú revíziu celého knižnič-
ného fondu. V  tom období 
sme tiež pripravovali pre štu-
dentov rešerše a objednávali 
hľadanú literatúru prostred-
níctvom medziknižničnej 
výpožičnej služby. Hneď od 
prvého dňa po znovuotvore-
ní knižníc sme začali praco-
vať v  normálnom režime, aj 
keď s povinnými hygienický-
mi obmedzeniami. 

Tento rok nastala zme-
na aj v  našej pobočke Pod 
Skalkou. Po nástupe novej 
knihovníčky Mgr. Lenky 
Bordáčovej Chladoňovej sa
výrazne zlepšila činnosť 
v  pobočke. Sme veľmi rady, 
že sa tam prihlasujú noví či-
tatelia, vzrastá záujem o kni-
hy a čítanie. 

Musíme skonštatovať, že 
veľký záujem o  knihy a  čí-

tanie je badateľný počas ce-
lého tohto obdobia a  nás to 
samozrejme, veľmi teší. Bo-
hužiaľ, potrebovali by sme 
oveľa viacej fi nancií, aby sme 
mali dostatok nových kníh 
a  mohli uspokojiť všetkých 
záujemcov. Veľkou pomocou 
sú pre nás aj individuálni 
darcovia, okolité  knižnice, 
obce a iné organizácie, ktoré 
nám knihy darujú. Výrazne 
nám zlepšil fi nančnú situá-
ciu tiež sponzorský dar ob-
čianskeho združenia Spolku 
nezávislých donorov z  Bra-
tislavy, ktoré nám poskytlo 
1  500 EUR na nákup kníh. 
Všetkým srdečne ďakujeme.

Aj touto cestou by som 
chcela poďakovať mojim 
kolegyniam za ich prácu v 
„prvej“ línii, či už vo výpo-
žičkách alebo pri donáške 
kníh čitateľom domov. Tak-
tiež chcem poďakovať našim 
čitateľom za priazeň a dú-
fam, že sa v  zdraví budeme 
naďalej stretávať pri dobrých 
knihách. 

Mgr. Daniela Šípošová, 
vedúca  mestskej knižnice

Druháci zapojení do literárnej súťaže Čítame s Osmijan-
kom.

Letné aktivity v pobočke Pod Skalkou.

V  ankete boli v  minulosti 
ocenené viaceré osobnos-
ti a  zamestnanci pracujúci 
a  podnikajúci v  cestovnom 
ruchu, rovnako aj zariadenia 
a  produkty cestovného ru-
chu. Tradičné kategórie však 
tento rok nahradia len dve:

• Celoživotný prínos v ob-
lasti cestovného ruchu

• AntiCovid
V  prvej spomínanej ka-

tegórii môže odborná i laická 
verejnosť nominovať osoby a 
osobnosti, ktoré sa svojou dl-
horočnou prácou zasluhujú, 
resp. zaslúžili o  rozvoj ces-
tovného ruchu v Prešovskom 
kraji a  ktoré prispeli k  jeho 
pozitívnemu obrazu doma 
i v zahraničí. Tieto osobnosti 
by mali byť vzorom a inšpirá-
ciou pre ďalších a pre napre-
dovanie rozvoja cestovného 
ruchu v  jeho komplexnom 
i čiastkovom meradle.

V kategórii AntiCovid mô-
že verejnosť nominovať tie 
subjekty, ktoré v  rámci pan-
demickej situácie súvisiacej 
s  ochorením COVID-19, 
podnikli najväčšiu snahu 
o  udržanie si zamestnancov 

Najlepší v cestovnom ruchu 
Prešovského kraja

Odvetvie cestovného ruchu zažíva v  dôsledku pandé-
mie najťažšie obdobie za posledné roky. Pociťuje to aj 
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severo-
východ Slovenska, ktorá napriek neľahkej dobe vyhlásila 
7. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského 
kraja za rok 2020.

ako aj návštevníkov. „V tejto 
kategórii môžu byť nomino-
vané osoby, samosprávy, or-
ganizácie, ale aj ubytovacie 
či stravovacie zariadenia. 
Môže ísť napr. o  majiteľa 
podniku, ktorý sa v tomto ro-
ku radšej zadlžil, ako by mal 
prepúšťať, alebo zariadenia, 
ktoré prišli s  novou ponu-
kou produktov cestovného 
ruchu“ vysvetľuje myšlienku 
ocenenia výkonný riaditeľ 
KOCR Severovýchod Sloven-
ska Martin Janoško.

Na základe nominácií 
verejnosti vyberie ocenené 
osobnosti prípadne zariade-
nia a samosprávy odborná 
komisia. Nominácie je mož-
né zasielať poštou na adresu 
KOCR Severovýchod Slo-
venska, emailom na marke-
ting@severovychod.sk do 31. 
12. 2020. 

V prípade konania najväč-
šej slovenskej výstavy ces-
tovného ruchu – ITF Slova-
kiatour 2021, si víťazi svoje 
ocenenia prevezmú na tomto 
podujatí v Bratislave. Všetky 
potrebné informácie, kon-
taktný formulár a podmien-
ky nominovania sú dostupné 
na stránke www.severovy-
chod.sk.

Ocenenie Najlepší v  ces-
tovnom ruchu Prešovského 
kraja organizuje Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska už 
od roku 2014. Hlavnou úlo-
hou je oceniť a motivovať ľu-
dí, ktorí pracujú v cestovnom 
ruchu v Prešovskom kraji, po-
máhajú pri jeho rozvoji a mô-
žu byť vďaka svojim kvalitám 
vzorom pre ostatných.  

 Mgr. František Baláž

Z REGIÓNU
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Súčasťou výstavy sú aj dre-
vené betlehemy, ktoré vhod-
ne dotvárajú predvianočnú 
atmosféru. Milan Bocko 
je rodákom z  Važca a  jeho 
vzťah k tejto podtatranskej 
obci sa premietol do celej je-
ho umeleckej tvorby. Rodný 
kraj mu prirástol k srdcu a 
stal sa inšpiráciou pri tvor-
be plastík a  reliéfov, ktoré 
odrážajú život Važťanov, ich 
zvyky a folklór. Jeho veľkým 
vzorom pre spracovanie va-
žeckej tematiky sa stal maliar 
Ján Hála. Jednotlivé práce 

Múzeum Poprad pozýva
Výstavu s názvom Odhaľovanie duše rezbára a dreva, na 

ktorej prezentuje svoju tvorbu (plastiky, reliéfy, fujary, píš-
ťaly) insitný rezbár Milan Bocko pripravilo pre návštevní-
kov Múzeum v Poprade.

Milana Bocka zaznamenali 
úspechy na mnohých súťa-
žiach umelcov, na ktorých 
získal desiatky ocenení. Jeho 
diela boli vystavované doma 
aj v zahraničí. 

Výstavu môžete navštíviť 
do 31. januára 2021 vo vý-
stavných priestoroch Podtat-
ranského múzea v Poprade.

Múzeum je do 31. 12. 2020 
otvorené denne okrem pon-
delka od 9. do 16. h. 

Vstupné: dospelí 4 €, deti do 
15 rokov a dôchodeovia 2 €,
rodinná vstupenka 8 €.  (red)

V piatok 4. decembra bol uvedený do prevádzky most 
vedúci do Lopušnej doliny, takže „hrozba“ nedostupnosti 
lyžiarskych stredísk počas tohtoročnej sezóny nehrozí. Jedi-
ným ohrozením lyžiarov je premiér, ktorý sa opäť pohráva 
s myšlienkou lokdownu. Pri tomto „nápade“  musíme pre-
mýšľať, že ktorý príčetný človek s dýchacími problémami, 
horúčkou či inými príznakmi najpopulárnejšej choroby 
všetkých čias sa opováži ísť  na svahy či na bežecké trate. 

S úprimnou radosťou a snahou potešiť najstarších obyvate-
ľov mesta, pripravilo Centrum voľného času charitatívnu akciu 
pre seniorov. Do zbierky sladkosti a iných drobnosti sa zapojili 
najmä zamestnanci MsÚ, rodičia detí z CVČ, vedúci záujmo-
vých útvarov, ale aj samotní seniori.

Centrum voľného času vrchovato doplnilo sto balíčkov vlast-
nými výrobkami – mydielkami, sadrovými odliatkami, lam-
pášmi a vianočnými aranžmánmi. V balíčkoch nechýbalo ani 
v  CVČ upečené vianočné pečivo. 
V  predvianočnom čase balíčky 
distribuovali do domácnosti se-
niorov a DOS vo Svite zamest-
nanci oddelenia sociálnych čin-
ností. Veríme, že bohatá nádielka 
adresátov potešila a v čase Vianoc 
jej obsah bude pripomínať  lásku, 
vďačnosť a spolupatričnosť tých, 
ktorí akciu pripravili a  prispeli 
svojou troškou. Srdečná vďaka. 

 Mgr. Valéria Černohorská

Balíčky pre seniorov
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

rok 2020 ubehol ako voda 
a čakajú nás najkrajšie sviat-
ky roka. Je čas spomaliť, za-
myslieť sa a venovať sa rodine 
a svojim blízkym. Dovoľte, 
aby som sa Vám prihovoril 
v poslednom tohtoročnom 
čísle Batizovských novín 
a v krátkosti zhodnotil naše 
aktivity za predchádzajúce 
obdobie.

Určite sa všetci zhodneme, 
že končiaci rok 2020 bol naj-
viac ovplyvnený a do našich 
pracovných a súkromných 
životov najviac zasiahla stá-
le pretrvávajúca pandémia 
respiračného infekčného 
ochorenia COVID 19. Na 
prelome mesiacov október 
a november sa aj v našej obci 
uskutočnili dve kolá celo-
plošného testovania. Úprim-
ne sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zúčastnili 
testovania, či už ako zdravot-
níci, dobrovoľníci alebo ad-
ministratívni pracovníci. Po-
ďakovanie patrí aj členom 
ozbrojených síl SR a Polície 
SR, ale v neposlednom ra-
de aj samotným občanom 

...a zas sú tu krásne Vianoce
Vážení spoluobčania a čitatelia našich Batizovských novín, 

našej obce. Spoločne sme 
testovanie zvládli v pokojnej 
atmosfére a nezaregistrova-
li sme vážnejšie problémy 
a nedostatky. Predpokladám, 
že ochorenie COVID 19 nás 
bude sprevádzať  ešte určitý 
čas, ale verím, že vhodnými 
opatreniami a spoločným 
zodpovedným prístupom tú-
to situáciu úspešne zvládne-
me.

Aj napriek neľahkej situá-
cii sme pracovali na reali-
zácii rozpracovaných pro-
jektov. Počas roka sa nám 
podarilo zrekonštruovať 
miestnu komunikáciu na 
Ulici Jurkovičovej, na ktorú 
už netrpezlivo občania čaka-
li mnoho rokov. Vybudovali 
sme ďalšiu časť chodníka pre 
peších na ulici Oslobodi-
teľov smerom do Svitu. Na 
Školskej ulici sme vybudo-
vali ďalšiu plánovanú časť 
verejnej kanalizácie a pripo-
jili ju na obecnú kanalizačnú 
sieť. Naďalej pracujeme na 
množstve projektov pros-
tredníctvom miestnej akčnej 
skupiny Pro - Tatry, ktorej 

sme členom. Projekty sú 
v rozličných fázach rozpra-
covanosti a po ich ukonče-
ní sa výrazne skvalitní život 
v našej obci.

V rámci našich personál-
nych a fi nančných možností 
sme počas celého roka pra-
covali aj na rekonštrukcii 
bývalej evanjelickej školy, 
ktorú bude obec využívať  
ako „Batizovskú izbu“.

Vzhľadom na pretrváva-
júcu nepriaznivú situáciu 
v spojitosti s ochorením CO-
VID 19 sme museli pri tvor-
be „Návrhu programového 
rozpočtu na roky 2021 - 
2023“ počítať aj s výpadkom 
príjmu z podielových daní 
vo výške niekoľko desiatok 
tisíc eur a preto samotná 
tvorba návrhu rozpočtu bola 
mimoriadne zložitá. 

V návrhu sme sa snažili 
zohľadniť všetky najdôleži-
tejšie súčasti života a rozvoja 
v našej obci. Požiadavky na 
fi nančné zabezpečenie života 
a pripravovaných projektov 
v našej obci sme zosúladili 
s fi nančnými možnosťami 

obecného rozpočtu a pripra-
vili ich realizáciu v blízkej 
budúcnosti podľa dôležitos-
ti jednotlivých požiadaviek, 
projektov a opatrení. Verím, 
že situácia sa v priebehu ro-
kov 2021 - 2023 normalizuje 
a my budeme môcť reali-
zovať aj projekty, ktoré boli 
v tejto neľahkej situácii od-
sunuté na neskoršie obdobie.

S príchodom najkrajších 
sviatkov roka si spoločne 
poprajme hlavne veľa zdra-
via, šťastia a lásky. Skúsme 
aspoň na chvíľu spomaliť 
svoje pracovné nasadenie 
a venujme viac času a ener-
gie svojim rodinám, blízkym 
a priateľom. 

Nezabúdajme na to, že to, 
čo v živote dáme, sa nám nie-
koľkonásobne vráti v šťast-
ných pohľadoch ľudí, kto-
rých máme v našich životoch 
najradšej. Prežime vianoč-
né sviatky v pokore, zdraví 
a skromnosti, ale s obrov-
skou dávkou lásky prame-
niacej z našich sŕdc. 

Všetko dobré vám úprim-
ne praje starosta obce 

 JUDr. Gabriel Bodnár

Vážení seniori,
dovoľte, aby som sa vám 

pri príležitosti   mesiaca „Úc-
ty k starším“ v mene obce 
prihovoril úprimnými slova-
mi. Je nám nesmierne ľúto, 
že vzhľadom na nepriazni-
vú epidemiologickú situá-
ciu sme si vás nemohli uctiť 
pripravovaným kultúrnym 
programom v októbri 2020. 
Situácia sa stále nezlepšuje 
a tak sme sa rozhodli Vás 
potešiť aspoň sladkou drob-
nosťou.

Životné inšpirácie a skúse-
nosti, ktoré môžeme vďaka 

...úcta k starším
vám čerpať   sú neoceniteľ-
ným prínosom pre mladšie 
generácie. Naše rozhodnu-
tia, skúsenosti  a poznania 
sú založené na vedomostiach 
a skúsenostiach starších ge-
nerácií. Toto poznanie tvorí 
základný pilier našej spoloč-
nosti a úcta mladších gene-
rácií vám patrí oprávnene. 
Prijmite prosím poďakova-
nie za váš prínos k rozvoju 
obce aspoň touto netradič-
nou sladkou formou.

 Ďakujeme
JUDr. Gabriel Bodnár, 

starosta obce

Ako každý rok, tak aj tento 
zavítal do našej obce Miku-
láš so svojou družinou. Jeho 
návšteva prebiehala v súlade 
s platnými opatreniami - vy-
stúpenie detí zo základnej 
a materskej školy si, žiaľ, 
nemohol vypočuť osobne, 
vypočul si ho cez rozhlas, av-
šak to nič nezmenilo na jeho 
nadšení zo šikovnosti našich 
najmenších a za odmenu za-
nechal všetkým poslušným 

deťom darček doma. A keď-
-že Mikuláš uznal, že deti 
v Batizovciach (skoro) celý 
rok poslúchali, všetkým nám 
za odmenu rozsvietil vianoč-
ný stromček pred obecným 
úradom s ďalšími ozdobami 
v obci, zaprial nám pevné 
zdravie a príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov v kru-
hu najbližších a dodal, že sa 
už teší na návštevu ďalší rok. 

 Ing. Peter Hutník

Mikuláš v Batizovciach

22. februára sa konal tra-
dičný fašiangový sprievod 
obcou, ktorý bol aj tento rok 
spojený so zabíjačkou. 

25-26. februára sme boli 
pozvaní do našej družob-
nej obce Zeleneč, kde sme 
sa predviedli fašiangovým 
sprievodom po obci a  večer 
folklórnym vystúpením v do-
mácom programe - pochová-
vanie basy. Veríme, že to bol 
jedinečný zážitok pre obyva-
teľov obce Zeleneč, ale určite 
aj pre nás. Dá sa povedať, že 
to bola aj jedna z posledných 
akcií tohto roka, lebo pre ne-
priaznivú situáciu kvôli ko-
ronavírusu boli všetky akcie, 
súťaže a vystúpenia zrušené. 

Zhrnutie aktivít FSk Batizovce v roku 2020
Začiatkom januára sme boli zatancovať a  zaspievať 

v Grandhoteli Bellevue. 18. januára 2020 sa konala výroč-
ná členská schôdza v sále KD, kde sme prebrali a zhodnoti-
li činnosť folklórnej skupiny (FSk) za rok 2019. V polovici 
februára sa členovia FSk zúčastnili folklórnej lyžovačky 
v Lopušnej Doline, kde predviedli svoje zručnosti dospelí, 
ale aj deti. 

Naše ženy stihli tohto roku 
začepčiť niekoľko neviest, 
ktorým sa podarilo zorgani-
zovať svadobný deň a večer.

Pri rekonštrukcii starších 
rodinných domov sa nám 
podarilo zachrániť niekoľko 
krojových súčastí, odevov, 
častí krojov, ktoré budú po 
oprave funkčne zaradené 
do našej krojovne. Aj touto 
cestou by som chcel poprosiť 
našich občanov, ktorí plánu-
jú rekonštruovať svoje domy 
a mali zachované staršie čas-
ti krojov, náradia, a nemajú s 
tým ďalšie plány, aby sa ob-

rátili na obecný úrad alebo 
na členov FSk, ktorí by tieto 
veci umiestnili do pripravo-
vanej Batizovskej izby.

V  priebehu roka prebie-
hala príprava na nahrávanie 
piesní, ktoré plánujeme na-
hrať a  vydať hneď, ako nám 
to situácia dovolí. Momen-
tálne sa pripravuje grafi cký 
návrh a materiálne zabezpe-
čenie vydania CD.

Dali sme tiež opraviť heli-
gónky (na jednej sa vymenili 
komplet mechy), kúpili sa 
nové remene a kufre.

Do konca roka plánuje-
me ešte zrekonštruovať fol-
klórnu miestnosť - opraviť 
a vymeniť podlahu a vybaviť 
voľný priestor novým nábyt-
kom.

Záverom by som sa chcel 
poďakovať všetkým, ktorí sa 
akokoľvek pričinili a pomohli 
Folklórnej skupine Batizovce, 
ktorá má momentálne vyše 
sto členov. Poďakovanie patrí 
hlavne obci Batizovce,staros-
tovi Judr. Gabrielovi Bodná-
rovi a poslancom OcZ za pod-
poru a  možnosť trénovania 
a skúšania v  priestore sály 
kultúrneho domu. 

Ak nám to situácia dovo-
lí, tak v  januári plánujeme 
uskutočniť výročnú členskú 
schôdzu.

Keďže sa blíži čas vianoč-
ný, tak vám všetkým prajeme 
príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v  kruhu svo-
jich najbližších.

 

„Na Vianoce a v roku novom, vinšujem vám nastokrát,
ceplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,

zdravia, ščascia akurát, aby vás mal každý rád.“

Ľubomír Šoltís
FSk Batizovce

V  priebehu mesiaca de-
cember 2020 vám tak ako 
každý rok bude do schránok 
doručené oznámenie o  výš-
ke poplatku za odvádzanie 
splaškovej odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou za 
obdobie od decembra 2019 
do novembra 2020. Cenu za 
odvádzanie a  čistenie odpa-
dovej vody verejnou kanali-
záciou v našej obci určil roz-
hodnutím Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví v  sadzbe 
0,34 €/m3. 

Podkladom  na výpočet 
výšky poplatku za stočné je 
počet spotrebovaných m3 

vody, ktoré predkladá Pod-
tatranská vodárenská pre-
vádzková spoločnosť, a. s., 
Poprad a  taktiež je uvedený 
na vašej zúčtovacej faktúre, 
ktorú vám ako odberateľovi 
PVPS zasiela. 

P o p l a t o k 
za  odvádzanie 
splaškovej od-
padovej vody 
verejnou kana-
lizáciou je po-
trebné uhradiť 

najneskôr do 31. decembra 
2020 prevodom na bankový 
účet obce alebo v pokladni 
Obecného úradu v  Batizov-
ciach počas úradných hodín.  

V  súvislosti s  vypúšťaním 
odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie si vám opätov-
ne dovoľujeme pripomenúť, 
že do verejnej kanalizácie je 
zakázané vypúšťať dažďové 
vody, nebezpečné látky, ku-
chynský odpad, oleje a  pod. 
Tieto veci sú dôležité pre 
chod našej ČOV, ktorá zabez-
pečuje prečistenie odpado-
vých vôd.

Mgr. Silvia Benková

Platenie poplatku
za odvádzanie odpadových vôd (stočné)
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December. Deťom priná-
ša radosť, dospelým starosť 
a mnohí na jeho konci bilan-
cujú. Určite mi väčšina čitate-
ľov dá za pravdu, že je to veľ-
mi hektické obdobie. Alebo 
to bolo hektické obdobie?  No 
nech je tak alebo onak, v na-
šej škole je tento mesiac urči-
te pokojnejší ako po iné roky. 
Nenacvičujeme muzikál, 
nepripravujeme nahrávky, 
nevyrábame nové kulisy. No 
i  napriek tomu sa nenudíme 
a  môžeme tak troch bilan-
covať. Prváci zvládli čítanie 
prvých slov, sčítavajú a odčí-
tajú do sedem, naučili sa veľa 
nového z prvouky. Starší žiaci 
majú za sebou prvé previerky, 
testy, upevňujú vedomosti, 
získavajú nové. 

Zapojili sme sa do vedo-
mostných súťaží, vyriešili 

V škole sú aktivity trochu iné

školské kolo Pytagoriády, po-
slali výtvarné práce do mno-
hých súťaží. Zistili sme, kto 
je najšikovnejší v riešení úloh 
online vedomostnej súťaže 

iBobor a  všetkým 
úspešným riešite-
ľom blahoželáme. 
Starostlivo separu-
jeme, zbierane sta-
ré baterky i  zubné 
kefk y. Tešíme sa aj-
na prednes žiakov. 
V  škole sme usku-
točnili triedne kolá 
v  prednese povestí 
Šaliansky Maťko. 
Veríme, že sa spo-
ločne so spolužiak-
mi z  ostatných škôl 
stretneme na obvo-
dových kolách.

 Nesmieme za-
budnúť ani na všet-

kých cyklistov a  kolobežká-
rov, ktorí sa zapojil do výzvy 
,,Do školy na bicykli!“.  Vy-
menili pohodlie auta za ta-
kýto dopravný prostriedok 
a neodradilo ich ani nepriaz-
nivé počasie. Veríme, že na 
jar sa k  tomuto spôsobu do-
pravy do školy vrátia. 

Áno, aj u nás v škole je ve-
ľa vecí inak, ale prispôsobili 
sme sa situácii a  tešíme sa 
na každý nový deň. Mikulá-
ša sme privítali pred školou, 
v  obecnom rozhlase zneli 
naše básne pri rozsvecovaní 
obecného stromčeka. Radosť 
nám robí školská vianočná 
pošta i  pesničky na želanie. 
Pre všetkých šikovníkov sme 
pripravili tvorivé dielne na 
ktorých si vyrobia drobnosti, 
ktoré budú tešiť ich blízkych. 

Mgr. Zuzana Klocová

Žiaci sa zapojili do vedomostnej súťaže iBobor.

Prváci spoznávajú nové aktivity.

V  roku 2020 sme celko-
vo zasahovali dvanásťkrát, 
z  toho šesťkrát k  požiarom 
a dvakrát  k povodniam.

Ostatné zásahy boli spo-
jené s  pandémiou, kde sme 
celkovo odpracovali 8 dní.

Pri dvoch víkendoch na 
celoplošnom testovaní sme 
zabezpečovali okrem ľud-
skej a materiálnej pomoci aj 
priestory pre jedno odberové 
miesto, a to v našej zbrojnici. 

Dobrovoľný hasičský zbor pomáhal aj testovať
V krátkosti si zhrnieme aktivity za tento rok. Aj napriek 

náročnému roku sme sa stále snažili vždy pomáhať v rámci 
našich ľudských a technických možností. 

Okrem týchto výjazdov 
sme pomáhali aj našou tech-
nikou, najmä pri čistení ka-
nalizačných potrubí. 

V zbrojnici postupne pre-
rábame bývalý sklad pohon-
ných hmôt a v  rámci spolu-
práce s obcou prerábame bu-
dovu bývalej školy, kde bude 
nainštalovaná aj historická 
expozícia hasičskej techniky 
nášho zboru. 

Snažíme sa pripraviť kaž-

doročnú výročnú členskú 
schôdzu, aj keď ešte nevieme, 
aké budú nariadenia vlády 
a či vôbec bude možné zorga-
nizovať takúto schôdzu. 

Za celý výbor DHZ Bati-
zovce sa chceme poďakovať 
všetkým členom, priazniv-
com, sponzorom a obci Bati-
zovce za príkladnú spoluprá-
cu a  pomoc a  do budúceho 
roku vám želáme hlavne veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej po-
hody a aby sa náš život čím 
skôr vrátil do starých koľají.

Marián Chromek

Naša obec informuje svojich občanov o 
dianí v obci a o najdôležitejších aktivitách, 
ktoré majú priamy dopad na život v obci. 
Využívame na to rôzne informačné kanály a 
snažíme sa zabezpečiť dostupnosť informácií 
z rôznych zdrojov. Každý občan môže bez-
platne využívať nasledovné spôsoby na získa-
nie potrebných informácií:
•  vývesné tabule 
 (umiestnené pri Kultúrnom dome, 
 pri COOP Jednota, pri Dome služieb)
•  miestny rozhlas
•  INFO kanál obce v káblovej televízii
•  bezplatný sms systém FLORIÁN
•  www stránka obce 
•  facebooková stránka obce
•  vývesná úradná tabuľa
•  mobilná aplikácia V OBRAZE
•  rozhlas v mobile - bezplatná aplikácia 
 ROZANA - novinka
•  Batizovské noviny (4x ročne)
•  Obecný kalendár (1 x ročne)
•  informácie Vám radi podáme aj osobne 
 na miestnom obecnom úrade

Do ponuky informačných kanálov pri-
budla bezplatná aplikácia pre smartphony 

pod názvom ROZANA. Ide o rozhlas v mobi-
le. Aplikácia Vám umožní prehrávať hlásenia 
obecného rozhlasu priamo vo Vašom mobi-
le. Taktiež Vám priamo do mobilu vieme po-
sielať aj rôzne pozvánky, správy, dokumenty 
a ankety. Postup inštalácie je zverejnený na 
našej webovej stránke www.obecbatizovce.sk 

Distribúcia informácií prostredníctvom 
týchto médií by mala zabezpečiť prístup 
k potrebným informáciám mladšej ako aj 
staršej generácii občanov. V prípade otázok 
na jednotlivé spôsoby získania informácii 
nás prosím kontaktujte na tel. 052/7756 312 
alebo na obec@obecbatizovce.sk

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce

Ako získať aktuálne informácie o dianí v obci???

Aj tento rok sa môžete te-
šiť na kalendár 2021. Bude 
popretkávaný kresbami detí, 
ktoré sa zapojili do výtvar-
nej súťaže „Batizovce očami 
detí“, ktorá sa konala v  júni 
2020.  Je vo farebnejšom pre-
vedení, veselší, tak ako sú 
kresby, na ktorých nesmie 
chýbať dúha - symbol nádeje 
v časoch šírenia koronavíru-
su. Súčasťou  kalendára bu-
de harmonogram obecných 

Kalendár 2021
podujatí. Veríme, že väčši-
nu z  nich zorganizujeme, 
a  hlavne všetci sa konečne 
osobne stretneme. Nájdete 
aj rozpis zberu triedeného 
odpadu (sklo, plast). O zbere 
papiera, elektroodpadu a ne-
bezpečného odpadu, ktorý 
sa koná dvakrát do roka, Vás 
budeme vopred informovať 
prostredníctvom obecných 

informačných systémov. 
Ďakujem všetkým deťom 

za ich talent, fantáziu, a  aj 
tým, ktorí prispievajú foto-
grafi ami do našej obecnej 
fotozbierky. Kalendár Vám 
bude doručený do vašich 
poštových schránok v priebe-
hu tohto mesiaca. Samozrej-
me, ak by Vám jeden nestačil, 
môžete si ho zakúpiť v  po-
kladni OcÚ.

 Mgr. Simona Chovanová

V našej práci sa snažíme, 
aby naša obec bola nielen 
folklórnou, historickou ale 
aj modernou. 

V novembri tohto roku sa 
nám podarilo získať fi nanč-
né prostriedky na výstavbu 
elektro nabíjacej stanice pre 
elektromobily. Umiestnená 
je v centre obce na parko-
visku pri hoteli Guľa, je vi-
diteľná z cesty smerujúcej 
do Vysokých Tatier a je k nej  

dobrý prístup. Stanica je plne 
funkčná a už sme zaregistro-
vali aj aktívne nabíjanie elek-
tromobilov. 

Tento perspektívny alter-
natívny pohon je maximálne 
šetrný k životnému prostre-
diu a začali ho využívať už 
aj občania z nášho okolia. 
Náš spoločný región sa môže 
rozvíjať len za predpokladu 
výraznej spolupráce miest-
nych samospráv. Vzhľadom 

na túto skutočnosť sme sa 
po vzájomných rokova-
niach dohodli so susedným 
mestom Svit, v zastupeni 
primátorky Ing. Dáši Vojso-
vičovej, a Mestskou políciou 
Svit, že elektromobil, ktorý 
majú k dispozícii pre účely 
plnenia svojich pracovných  
povinností môžu nabíjať aj 
na našej elektro nabíjacej 
stanici. 

Verím, že v budúcnosti sa 

sieť takýchto staníc v rámci 
celého Slovenska bude roz-
rastať a možnosť využívať 
elektro pohon bude oveľa 
dostupnejšia pre občanov, 
ale  aj samosprávy.  Každý, 
aj keď malý krok k ochrane 
a zlepšeniu životného pros-
tredia, v ktorom žijeme, má 
pre našu budúcnosť veľkú 
hodnotu.

Vladimír Belák, 
prednosta OcÚ

Spolupráca samospráv v zlepšovaní životného prostredia

Jednými z prvých užívateľov elektro nabíjacej stanice v Bati-
zovciach je Mestská polícia zo Svitu, ktorá už dnes pri svojej 
práci využíva elektromobily.

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y

Obec Batizovce na základe 
zákona o sociálnych službách 
už dlhé roky poskytuje obča-
nom našej obce v dôchodko-
vom veku príspevok na stra-
vovanie. Výživová hodnota 
stravy a  jej pravidelnosť sú 
vo vyššom veku kľúčové pre 
zachovanie pevného zdravia. 
Výška dôchodkových dávok 
však mnohým penzistom ne-
dovoľuje stravovať sa v zaria-
deniach mimo svojej kuchyne 
a  klasické obedové menu si 
doprajú len občas. Riešením 
je aj príspevok na obedy od 

obce, ktorý sa pohybuje vo 
výške 30 alebo 50 centov pod-
ľa výšky dôchodku. Chceme 
upozorniť všetkých stravní-
kov, že zakúpené lístky je po-
trebné minúť do 31. 1. 2021, 
nakoľko dôjde k úprave ceny 
stravného. Pre dôchodcov to 
nie je len príspevok na stravu, 
ale aj príležitosť sa stretnúť. 
V dnešnej koronovej dobe je 
tento kontakt však obmedze-
ný, ale veríme, že sa situácia 
zlepší a život nás všetkých sa 
vráti do normálu.

 Mgr. Miroslava Šalátová

Stravovanie dôchodcov v jedálni
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Okrem robotníkov v  ško-
le naďalej tvrdo pracovali aj 
žiaci pod vedením šikovných 
pani učiteliek, ktoré okrem 
dobre odvedenej práce na 
hodinách, pre deti pripravili 
rozmanité mimoškolské ak-
tivity. V  septembri sa nám 
podarilo zrealizovať predsta-
venie divadielka Hoki – Poki 
-  „Keď sa hľadá kamarát“. 
Ich predstavenia sa zúčastnili 
rovnako deti z materskej ako 
aj základnej školy. Tento kul-
túrny zážitok priniesol deťom 
nielen potešenie a  rozptýle-
nie, ale skrýval v sebe mravné 
poučenie o tom, aké dôležité 

Takto si žijeme v našej základnej a materskej škole
Tento školský rok začal pre našu školu trochu neskôr. Dô-

vodom tohto neskorého začiatku bola renovácia budovy, 
ktorá prebiehala v rámci projektu „Zvýšenie energetickej 
účinnosti ZŠ s MŠ Gerlachov“ koncom leta. Prostredníc-
tvom rekonštrukcie sa podarilo zatepliť celú budovu vráta-
ne stropu, vymeniť staré okná za nové a zefektívniť kúrenie 
výmenou a doplnením radiátorov. Cieľom zrealizovaného 
projektu bolo znížiť energetickú náročnosť budovy, čo by 
malo výrazne pomôcť pri  úspore nákladov. Poďakovanie 
za nový imidž našej školy patrí predstaviteľom obce na čele 
so starostom Mgr. Jánom Hroboňom.

je nájsť si dobrých kamarátov 
a ešte dôležitejšie pomáhať si 
navzájom. Deti si divadielko 
veľmi užili a  odchádzali od-
tiaľ o čosi múdrejšie.

Ďalej sa naše deti vydali na 
dobrodružstvo do Vysokých 
Tatier. Výlet na Štrbské Ple-
so predstavoval účelové cvi-
čenie spojené s  poznávaním 
krás prírody, rastlín, stromov 
a zvierat. Deti mali za úlohu 
všímať si okolie Štrbského 
plesa, ktoré nás všetkých na 
jeseň očarilo pestrými farba-
mi a  rozprávkovou atmosfé-
rou. Tento výlet mal niekoľ-
ko zastávok a  jednou z  nich 

boli aj legendárne skokanské 
mostíky. Tu si detičky zašpor-
tovali a zasúťažili v pretekoch 
o  to, kto dokáže vybehnúť 
najvyššie. Túto prechádzku 
zavŕšili trasou okolo samot-
ného plesa. 

Spoločná akcia s  mater-
skou školou bola v  októbri, 
kedy sme si pripomenuli 
Deň zdravia, ktorého témou 
boli jablká. Deti sa aktívne 
zapojili do rozhovoru o tom-
to ovocí, ako o jednom z naj-
zdravších zdrojov vitamínov 
a  živín. Celý deň sa niesol 
v  duchu sladkého zdra-
via a  pohody, ktoré jablko 
symbolizuje. Deti sa taktiež 
zapojili do rôznych aktivít 
a  s  úsmevom pomáhali pri 
krájaní, strúhaní, či odšťavo-
vaní jabĺk. Za odmenu si 
naplnili brušká rôznymi 
dobrotami ako napríklad 
jablková šťava, smoothie, pe-
čené jablká a dokonca pripra-
vili jablkovo-mrkvový šalát. 
Nesmel chýbať ani jablkový 
koláčik. Na záver sme sa roz-

lúčili ľudovou piesňou „Čer-
vené jabĺčko“.

Zaujímavou aktivitou, nie-
len pre deti, bola „Šarkaniá-
da“. Využili sme jesenný vie-
tor a  vybehli na lúku neďa-
leko školy „vypustiť drakov“. 
Boli to šarkany vyrobené 
v škole, ale aj šarkany, ktoré si 
deti priniesli z domu. Vďaka 
modrej oblohe a príjemné-
mu vetru nad hlavami, deti 
s  chuťou a  dobrou náladou 
behali po lúke a naháňali ob-
rovské množstvo  farebných 
šarkanov rôznych veľkostí a 
tvarov. Cieľom tejto aktivi-
ty bolo, aby sa deti vyšantili 
a  celá škola strávila krásny 
jesenný deň v prírode.

Kreativita je skvelou for-
mou rozptylu od učenia. 
V  tomto duchu sme sa zú-
častnili aj výtvarných súťaží 
„Záložka do knihy spája“, 
„Anjel Vianoc“, „Športo-
vá olympiáda snehuliakov“, 
„Rómska paleta“, „Mesto ver-
zus obec“ a súťaže v prednese 
poézie a  prózy. Deti neskla-

mali a  pani učiteľky prekva-
pili rozmanitou paletou ich 
vlastnej predstavivosti, ktorú 
dokázali pretvoriť na umelec-
ké diela. 

Je tu posledný mesiac tohto 
roka a s ním spojené najkraj-
šie sviatky roka – Vianoce. 
December bude venovaný 
práve týmto sviatkom. Pri-
vítame Mikuláša, niečo pek-
né vyrobíme vo vianočných 

dielňach a  nakoniec všetko 
zavŕšime „Vianočnou roz-
právkou“. Veríme, že aj vy 
budete mať pekný advent 
a ešte krajšie Vianoce. 

Želáme všetkým krásne 
prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich blízkych, aby 
nový rok 2021 bol plný zdra-
via a úspechov.

Kolektív ZŠ s MŠ 
Gerlachov

Milí spoluobčania, 
chcem sa k vám prihovoriť 

a priblížiť naše aktivity, ktoré 
sa uskutočnili v  obci aj na-
priek tomu, že veľakrát to ne-
bolo jednoduché v  tejto ná-
ročnejšej dobe. Ale aj napriek 
tomu sme zdvihli hlavu,  vy-
hrnuli sme si rukávy a  pus-
tili sa do práce, ktorú sme si 
naplánovali. Netvrdím, že 
všetko, čo sme chceli zreali-
zovať, sa nám na sto percent 
podarilo, ale určite sme pre to 
urobili maximum. Obce mali 

znížené podielové dane z dô-
vodu pandémie a predsa sme 
sa snažili, aby sme aj tento rok 
našu obec zveľaďovali. 

V  spolupráci s  Urbárom 
Gerlachov, pozemkové spo-
ločenstvo, sa nám podarilo 
vybudovať oddychovú zónu, 
ktorá bude slúžiť na oddych 
a  relaxáciu občanom všet-
kých vekových kategórií. Aj 
touto cestou sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí prispeli 
k zveľadeniu tejto časti našej 
obce. 

V  priebehu roka sa reali-
zovala rekonštrukcia požiar-
nej zbrojnice. Najdôležitej-
šie bolo, aby sme pripravili 
priestory, kde budú môcť 
byť zaparkované naše ha-
sičské autá, ktoré budú pri-
pravené na výjazd aj počas 
zimných mesiacov. Budova 
bola zateplená, urobila sa 
nová podlaha na parkovanie, 
zmenili sa vnútorné priesto-
ry, ktoré bolo nevyhnutné 
upraviť kvôli parkovaniu 
techniky. Bola zrealizovaná 
kompletná rekonštrukcia 

elektroinštalácie, vybudova-
la sa šatňa a sociálne zariade-
nie pre zasahujúcich hasičov, 
vymenili sa garážové brány, 
vybudovalo sa nové kovo-
vé schodisko do budovy na 
prízemí aj na prvom poscho-
dí. Na túto rekonštrukciu 
sa nám podarilo zabezpečiť 
finančné prostriedky z  mi-
nisterstva vnútra v  celkovej 
výške 41 264,06 eur. Ďalšie 

financie a spoluúčasť bola za-
bezpečená z  obecného roz-
počtu. V ďalšej etape by sme 
chceli ešte dokončiť priesto-
ry na hornom poschodí. 

Veľmi ma teší, že sa nám 
podarilo zrealizovať rekon-
štrukciu budovy ZŠ s  MŠ 
Gerlachov. Boli sme úspešní 
aj na Enviromentálnom fon-
de, ktorý nám schválil dotá-
ciu - Zvýšenie energetickej 

účinnosti budovy ZŠ v Ger-
lachove vo výške 150  000 
eur. Obec zabezpečila spolu-
účasť vo výške 5% - 7 894,74 
eur. V  rámci tohto projektu 
bolo škola zateplená, boli 
vymenené rozvody tepla, vy-
menené okná a  dvere, ktoré 
bolo treba  v rámci zníženia 
energetickej účinnosti vy-
meniť. Budova bola odizolo-
vaná a  ďalšie rekonštrukcie 
boli zrealizované z rozpočtu 
obce a školy. Aj touto cestou 
sa chcem poďakovať vedeniu 
školy, riaditeľke Mgr. Danie-
le Vyšňovej, zástupkyni Ale-
ne Kičinovej, ale samozrejme 
aj všetkým pedagogickým 
a  nepedagogickým pracov-
níkom, ktorí aj napriek pan-
démii, ktorá ovplyvňuje kaž-
dodenný život, boli pri tejto 
rekonštrukcii nápomocní. Aj 
vďaka ním, sa nám podari- 
lo, napriek neskoršiemu ter-
mínu, otvoriť školský rok 
2020/2021. Vďaka patrí aj 
všetkým rodičom, že boli tr-
pezliví a ich detičky sa mohli 
vrátiť do zrekonštruovanej 

budovy školy a škôlky.
Samozrejme, že bolo to-

ho viac, ale s radosťou, že sa 
nám veľa vecí podarilo, ne-
poľavujeme z  našich cieľov 
a dúfame, že budeme úspeš-
ní aj ďalšie roky. 

Na záver môjho príhovoru 
sa vám chcem srdečne po-
ďakovať za všetko. Som rád, 
že sa stále nájdu ľudia, ktorí 
sú ochotní pomôcť aj v  ťaž-
ších chvíľach a dúfam, že ich 
ochota a dobro bude pre nás 
všetkých príkladom. Človek 
musí veriť v  dobro, v  dobro 
ľudí a aj ja verím, že to bude 
jediné, čím sa budeme môcť 
v budúcnosti nakaziť. 

Prajem vám krásne pre-
žitie najkrajších sviatkov 
v  roku, prajem vám krásne 
chvíle strávené v  kruhu ro-
diny a priateľov s nádejou, že 
budúce roky budeme častej-
šie tráviť spolu. 

Vážme si to čo máme a teš-
me sa aj z  drobnosti, ktoré 
nám život prinesie.          

Mgr. Ján Hroboň
 starosta obce Gerlachov

Napriek koronavírusu sa nám v obci veľa vecí podarilo

Požiarna zbrojnica po re-
konštrukcii.
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V  záujme ochrany zdravia 
sme však boli nútení uspo-
riadať iba hlavný beh z  Ger-
lachova na Sliezsky dom 
a  detské preteky na 100 až 
500 metrov. Ostatné trate 
s  cieľom pri Hoteli Hubert 
a na Tatranskej Polianke boli 
zrušené. Zrušený bol aj sprie-
vodný program a  vyhlásenie 
výsledkov sa prvýkrát konalo 
v cieli pretekov na Sliezskom 
dome. Avšak ani tieto opat-
renia neodradili množstvo 
bežcov postaviť sa na štart 
a prišla kompletná slovenská 
špička v  behu do vrchu. Po 
najtesnejšom dobehu v his-
tórií ( rozdiel medzi prvým 
a  druhým v  celkovom po-
radí bol iba 1,3 sekundy) sa 
z  víťazstva radoval domáci 
Peter Mlynár štartujúci za 
ŠKP Vysoké Tatry pred Jo-
zefom Hlavčom. Bývalý be-

Peter Mlynár víťazom Horského krosu Gerlach!
Aj napriek zložitej a nejasnej situácií v súvislosti s proti-

pandemickými opatreniami sa nám podarilo v spolupráci 
s  Prešovským samosprávnym krajom, obcou Gerlachov, 
mestom Vysoké Tatry a  našimi partnermi zorganizovať 
v  pôvodnom termíne v  sobotu 29. augusta už 27. ročník 
behu do vrchu Horský kros Gerlach. 

žec na lyžiach a  3-násobný 
olympionik Peter Mlynár je 
rodákom z  Gerlachova a  na 
Horskom krose v  hlavnej 
kategórií štartoval už v  roku 
2003 ako 15 ročný. Naše pre-
teky využíval ako súčasť tré-
ningu pred zimnou sezónou 
a  v  minulosti si pripísal via-
cero druhých a tretích miest, 
avšak víťazstvo mu stále uni-
kalo....ako napr. v  roku 2013 
keď na víťazného Imricha 
Magyara stratil iba 2,8 sekun-
dy, a  teda víťazstvo na Hor-
skom krose sa mu podarilo až 
po ukončení profesionálnej 
športovej kariéry (po ZOH 
v roku 2018). Ženskú kategó-
riu ovládla maďarská repre-
zentantka Luca Németh pred 
Poľkou Katarzynou Franczys-
ta. V súťaži 3-členných druž-
stiev obhájil minuloročné 
prvenstvo klub ŠKP Vysoké 

Tatry v zložení Peter Mlynár, 
Ondrej Benka-Rybár a  Mar-
tin Mlynár pred poľským tí-
mom Andreja Dlugosza.

Momentálne už pripravu-
jeme 28. ročník, a ak nám to 
protipandemická situácia do-
volí tak by sme ho chceli zor-
ganizovať v plnom rozsahu aj 
s  kratšími traťami. Záverom 

sa chcem poďakovať všetkým 
dobrovoľníkom, sponzorom 
a  členom organizačného vý-
boru, ktorí svojou obetavou 
prácou vo svojom voľnom ča-
se prispeli k úspešnému prie-
behu podujatia.

Ing. Martin Mlynár, 
predseda o.z. 

Horský kros Gerlach

Športový klub Polície Vysoké Tatry a najmä jeho prezi-
dent Pavol Mlynár už dlhšiu dobu vyvíjal aktivitu na ob-
novenie bežeckých tratí v okolí Tatranskej Polianky a Ger-
lachova, kde sa už v roku 1911 konali prvé medzinárodné 
preteky v  behu na lyžiach na území Slovenska a  v  roku 
1935 tadiaľ dokonca viedla trať Majstrovstiev sveta v behu 
na lyžiach na 50km. 

Nové trate pre beh na lyžiach  
TATRAHEIM Tatranská Polianka/Gerlachov

Po vybavení všetkých ad-
ministratívnych záležitostí 
a  povolení členovia klubu 
v spolupráci s Urbárom Ger-
lachov a  za podpory obce 
Gerlachov, mesta Vysoké 
Tatry, Slovenského Olympij-
ského výboru a  spoločnosti 
Tatry mountain resorts, a.s. 
v  lete začali terénne úpravy 
a  to najmä zarovnanie ciest, 
odvodnenie mokrých úse-
kov, jesenné kosenie, vybu-
dovanie nových premostení, 
zabezpečenie značenia tratí 
a  nových informačných ta-

búľ. S úpravou tratí  sme zača-
li hneď po prvom decembro-
vom snežení. Bežecké trate 
budeme upravovať pravidel-
ne vždy, keď nám to umož-
nia snehové a poveternostné 
podmienky. Zodpovednými 
za úpravu bežeckých tratí sú 
členovia ŠKP Vysoké Tatry 
Peter Mlynár, Martin Mlynár 
a  Martin Faix. Bližšie infor-
mácie aj aktuálnu upravenosť 
tratí budeme pravidelne zve-
rejňovať na stránke www.tat-
raheim.sk  

 Ing. Martin Mlynár

Bežecké lyžovanie pod Tatranskou Poliankou v  roku 1917 
(dnes miesto staronových tratí Tatraheim).

Aj v tejto, nie ľahkej dobe, 
je každá pomoc a dar vzácny 
a najmä, keď je to vec, ktorá 
slúži na záchranu ľudského 
života. Už dávnejšie sme sa 
zamýšľali o  zakúpení AED 
defi brilátora - prenosný prí-
stroj určený pre laické, ale aj 
odborné poskytovanie prvej 
pomoci pri náhlom zastave-
ní krvného obehu spojeného 
so zástavou dýchania. Tento 
skorý vianočný darček už 
máme na obecnom úrade 
a  chceme ho do konca roka 
nainštalovať na dostupné 
miesto na budove obecné-
ho úradu, aby bol v prípade 
potreby záchrany človeka 
dostupný. Za tento dar aj 
napriek tomu, že darco-
via nechceli byť zverejnení, 
chceme sa veľmi pekne po-
ďakovať  PhDr. Daniele Fai-
xovej - Penzión OmegaClub 

Milé prekvapenie, 
ktoré môže zachrániť život

Gerlachov. Budeme radi, ak 
nebudeme musieť AED de-
fi brilátor nikdy použiť. Ešte 
raz veľká vďaka.

 OcÚ Gerlachov

Nechcem tu písať názor, 
či to bolo správne alebo ne-
správne, lebo v dnešnej dobe 
by som mal hneď politickú 
nálepku. Čo je ale pre mňa 
dôležité, že napriek všetké-
mu je potrebné sa aj týmto 
spôsobom poďakovať všet-
kým, ktorí boli ochotní po-
môcť pri testovaní. V prvom 
rade sa chcem poďakovať 
zdravotníkom, ktorí aj na-
priek riziku nakazenia, boli 
ochotní pretestovať občanov. 
Ďalej sa chcem poďakovať 

Testovanie Covid – 19 neobišlo ani našu samosprávu 
Snažíme sa zvládnuť rôzne veci týkajúce sa našej obce, ale 

teraz to bolo určite niečo nové a zvláštne, na čo určite nebol 
nikto z nás pripravený. 

pracovníkom obecného úra-
du, všetkým dobrovoľníkom, 
poslancom, členom komisií, 
dobrovoľným hasičom, prís-
lušníkovi ozbrojených síl SR, 
členom polície a  samozrej-
me všetkým ľudom z  našej 
obce, ktorí svojou discipli-
novanosťou prispeli k úspeš-
nému priebehu testovania 
v našej obci. 

Veľká vďaka vám všet-
kým. 

Mgr. Ján Hroboň, 
starosta obce Gerlachov   

Oddychová zóna - pohľad smerom severo-západ.Oddychová zóna - pohľad na východ.

 Miesto pre oddych a relaxáciu detí a dospelých

Zrekonštruovaná škola, na ktorú sme právom hrdí

Gerlachovský informátor

Rozprávka Vianoc začína, 
keď schádza sa celá rodina. 
Nie je dôležité, čo komu 
pod stromček dal, vzájomná 
prítomnosť je najväčší dar. 
Prijemné prežitie vianočných 
sviatkov, nech ticho Vianoc Vás 
všetkých naplní pravým poko-
jom, radosťou, láskou, zdravím 
a požehnaním po celý nový rok. 

To Vám praje starosta obce, 
zamestnanci obecného úradu 
a poslanci obecného 
zastupiteľstva.
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Začiatkom marca vydal 
Úrad vlády SR výzvu na po-
skytnutie dotácie na obnovu 
vojnových hrobov. Zapojili 
sme sa do tejto výzvy, pretože 
sme plánovali uvedenú dotá-
ciu použiť na rekonštrukciu 
oporných múrikov v  átriu 
vojnového cintorína, na ob-
novu kamenej dlažby a  tiež 
na vyčistenie sochy – ruže 
vďaky. Po víre povolebných 
udalostí  a  potom udalostí 
s  prvou vlnou koronavíru-
su sme už ani nedúfali, že sa 
v  tejto veci niečo bude diať. 
No v novembri nás oslovili 
z  úradu vlády e-mailom na 
doloženie čestných vyhlásení 
a zmluvy o zriadení dotačné-
ho účtu. Podľa ďalších poky-
nov uvedených v  predmet-
nom e-mali nám bude do-
ručená zmluva na schválenú 
výšku dotácie 10 000 €.

Začiatkom júna pribudla 
pre všetky obce na Sloven-
sku, teda aj pre nás povinnosť 
elektronicky sčítať všetky 
domy a byty v obci do 12. 2. 
2021. V  roku 2021 nás ešte 
čaká aj sčítanie obyvateľstva 
od 15. 2. 2021 do 31. 2. 2021. 
Vyžaduje si to hľadanie veľ-
kého množstva informácií 
v  materiáloch a  ich zazna-
menávanie do elektronickej 
databázy Štatistického úradu.

Koncom júna 2020 bola 
podaná na Prešovský samo-
správny kraj, odbor regionál-
neho rozvoja, žiadosť o  po-
skytnutie dotácie z programu 
na podporu cyklodopravy 
a  cykloturizmu na projekt 
s  názvom „Náučný – turis-
tický chodník obcí Batizovce 
– Gerlachov – Mengusovce – 
Štôla“. Predpokladaný termín 
realizácie bol stanovený od 
1. 9. 2020 do 31. 10. 2022 
s  celkovým rozpočtom pre 
Obec Štôla  14 380 € pri po-
žadovanej dotácie vo výške 
10 000 €. Žiadosť bola doplne-
ná ďalšími prílohami 22. júla 
a  5. októbra 2020 bola pod-
písaná zmluva o  poskytnutí 
dotácie na uvedený projekt 
na požadovanú sumu dotácie 

Druhý polrok bol plný aktivít, v obci sa realizovali viaceré projekty
V druhom polroku 2020 tak ako v celej republike i v na-

šej obci sme boli limitovaní vo svojom úsilí  obmedzenia-
mi, ktoré nám priniesol nový vírus. I napriek tomu sa po-
darilo uskutočniť niektoré menšie či väčšie projekty.

Miestna komunikácia 
pred opravou...

...a novovyasfaltovaná 
po oprave. Staré jazierko pred rekonštrukciou. Vyčistené a opravené jazierko.

10 000 €. Spôsob poskytnutia 
dotácie bol v  zmluve stano-
vený formou refundácie. To 
znamená, že vzniknuté vý-
davky budú uhradené až po 
vyúčtovaní. Predpokladáme, 
že s  osadením mobiliáru na 
cyklochodník začneme na jar 
2021.

V  auguste partia piatich 
dobrovoľníkov vyhotovi-
la nové príbytky pre vodné 
vtáctvo a  spevavce na ja-
zierko. Najprv však vyčistili 
jazierko od nánosov bahna 
a  potom umiestnili príbytky 
na hladinu pomocou pláva-
júcej plošiny. Čistenie bolo 
namáhavé, pretože sa jazier-
ko už viac rokov nečistilo 
a  miestami hrúbka bahna 
dosahovala aj meter. Občer-
stvenie im zabezpečoval ďalší 
dobrovoľník a  prizerajúci sa 
občania hodnotili pracovný 
výkon a  ale najmä výsledok 
ich práce. Ten potešil nielen 
ich, ale aj ďalších, ktorí sa 
chodili počas leta pokochať 
pekným dielom.

V auguste sa podarilo zrea-
lizovať tiež dopravné označe-
nie vyhradeného parkoviska 
pri Dome služieb pre reštau-
račné zariadenie a obchod, 
ktoré bolo využívané aj na 
stále parkovanie iných áut 
a obmedzovali tým zásobova-
nie obchodu a reštaurácie.

Začiatkom septembra zrea-
lizoval majster Ján Kotarba zo 
Ždiaru opravu drevenej zvo-
ničky. Vymenil starú striešku 
za novú rovnako drevenú, 
z ručne robených šindľov. Po-
hľad na vynovenú zvoničku 
iste poteší každé oko milov-
níka histórie.

Obecné zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 29. sep-
tembra  schválilo podanie 
žiadosti o návratnú fi nančnú 
výpomoc na Ministerstvo fi -
nancií SR vo výške 8 015 €, 
z dôvodu výrazného pokle-
su dane z príjmov fyzických 
osôb a zároveň bolo na tomto 
zasadnutí schválené zvýšenie 
fi nančného príspevku pre de-
ti vo veku od 5 do 15 rokov 

s trvalým pobytom za území 
obce Štôla pre centrá voľného 
času zaradené do siete škôl a 
školských zariadení z 50 € na 
výšku 80 €/1 dieťa/rok.

Poskytnutím návratnej fi -
nančnej výpomoci od MF SR 
sa mohlo pristúpiť k realizácii 
opravy miestnej komuniká-
cie k  autobusovej zastávke. 
Začiatkom októbra boli oslo-
vené tri fi rmy, aby predložili 
ponuku na zákazku „Asfal-
tovanie miestnej komuniká-
cie k  autobusovej zastávke“. 
Podľa zadania prieskumu za-
sadla poverená komisia v sta-
novený deň a vyhodnotila tri 
podané ponuky. Keďže jedi-
ným kritériom bola najnižšia 
ponúknutá cena, úspešným 
predkladateľom sa stala fi rma 
Asfalty Tatry s. r. o., Poprad, 
ktorá za stanovený objem 
prác požadovala plnenie vo 
výške 11 991,42 €. Uvedená 
fi rma spočiatku plánovala za-
čať práce 12. októbra 2020, no 
pre daždivé počasie sa práce 
posunuli, ale termín ukonče-
nia bol dodržaný a to 15. 10. 
2020.

Ešte 5. októbra bolo zrea-
lizované napojenie  hasičskej 
zbrojnice na kanalizáciu a vo-
dovod. Následne Podtatran-
ská vodárenská a prevádzko-
vá  spoločnosť namontovala 
vodomer a  budova hasičskej 
zbrojnice je už kompletne vy-
bavená.

V  októbri sa ešte stihol 

z  dotácie na vojnové hro-
by odstrániť  havarijný stav 
oporného múrika v  átriu 
vojnového cintorína, ktorý 
sa vplyvom zatekajúcej vody 
drobil a rozpadával. Práce si 
vyžiadali odstránenie a čiste-
nie múrika, šalovanie nového 
múrika, penetráciu, aplikáciu 
fasádneho lepidla a  zafarbe-
nie farbou na betón so živi-
cou. K  pamiatke zosnulých 
bolo átrium vojnového cinto-
rína ako zo škatuľky.

Treba spomenúť aj udalos-
ti okolo celoplošného testo-
vania na ochorenie COVID 
19. Pri príprave prvého kola 
bolo veľa pokynov k zabezpe-
čeniu, ktoré sa menili ako na 
páse každú hodinu. Nakoniec 
vďaka zástupcovi MO SR To-
mášovi Gáborovi a dobrovoľ-
níkom-zdravotníkom Mar-
tine a  Petrovi Handzušovým 
a  Mgr. Tomášovi Bielikovi, 
ako aj dobrovoľníkom z obce 
a obecného úradu sa podari-
lo zabezpečiť bezproblémové 
fungovanie testovania pre ob-
čanov. Prvého kola testovania 
31. 10. a  1. 11. 2020 sa zú-
častnilo spolu 479 ľudí, z  to-
ho našich občanov bolo 259. 
Pozitívne testovaných bolo 
celkovo 9 ľudí, z toho našich 
občanov bolo testovaných 
pozitívne 5. Druhého kola 
7. 11. a 8. 11. 2020 sa zúčast-
nilo spolu 418 ľudí, z toho na-
šich občanov bolo 254 a pozi-
tívne testovaný bol jeden náš 

občan, čím sme dosiahli per-
cento pozitivity 0,24% a  ne-
museli sme organizovať ďal-
šie, novembrové testovanie.

V tejto súvislosti chcem po-
ďakovať celému tímu, ktorý 
sa podieľal na hladkom prie-
behu testovania. Ale zároveň 
chcem poďakovať menovite 
Márii Láskovej a rodine Kan-
torovej, ktorí  vyjadrili svoju 
vďaku  ľuďom, ktorí na úkor 
svojho osobného voľna rea-
lizovali testovanie sladkými 
a veľmi dobrými koláčikmi. 

V novembri vďaka inter-
vencii poslancov Prešovského 
samosprávneho kraja za re-
gión Poprad najmä Ing. Pav-
lovi Gašperovi, bol opravený 
zo zdrojov PSK prepadnutý 
vjazd do obce pri súpisnom 
čísle 1, o opravu ktorého sme 
sa viac rokov márne snažili.

November priniesol aj 
návštevu Inšpektorátu ži-
votného prostredia z  Ko-
šíc, ohľadom zabezpečenia 
kontajnerov pred návštevou 

divej zveri najmä medve-
ďov. Iste ste si všimli, že na 
kontajneroch komunálneho 
odpadu pribudli retiazky 
a karabínky. Je to preto, lebo 
zástupcovia Štátnej ochrany 
prírody sa nám vyhrážajú 
pokutami pre nezabezpeče-
né kontajnery, ktoré by pre 
obecný rozpočet boli ne-
únosné. Preto vás prosím, 
nepoškodzujte toto zabez-
pečenie, nech vydrží čo naj-
dlhšie. Zatvárajte kontajnery 
na karabínky, lebo ochraná-
ri chodia kontrolovať naše 
zabezpečenie kontajnerov 
s odpadom aj v nedeľu.

Na okraj ešte k  separova-
nému odpadu. Ešte stále sú 
medzi nami ľudia, ktorí ne-
pochopili, že plastové fľaše, 
krabice, plechovky sa pred 
vložením do kontajnera stlá-
čajú, aby zabrali čo najmenší 
objem, inak vyvážame a pla-
tíme za vzduch. 

Pokračovanie 
na nasledujúcej strane

Zvonička po oprave.



10 December 2020

Druhý polrok bol plný aktivít, 
v obci sa realizovali viaceré 

projekty

Pod prístrešky stále niekto 
nosí nábytok, elektrospot-
rebiče, nedodržiava sa druh 
odpadu (do plastov sa hádže 
komunál), veľké kartónové 
krabice sa vtlačia do kontaj-
nera a nerozoberú sa. Chyby, 
ktoré nás zbytočne stoja stále 
väčšie a väčšie peniaze.

Čo sa týka rozpočtu obce 
príjmy boli nižšie z  dôvodu 
nižších daní z príjmov, nižšej 
dane z  ubytovania a  taktiež 
nezaplatených daní z nehnu-
teľností a  za komunálny od-
pad. Žiaľ, stáva sa už zvykom, 
že tieto nedoplatky vznikajú 
každoročne u tých istých fy-
zických a právnických osôb.

Navýšili sa oproti tomu 
neplánované výdavky naprí-
klad na testovanie v  prvom 
kole o 1 192,43 €, v druhom 
kole o  540,80 €. Výdavky 
z  prvej vlny pandémie eš-
te stále neboli preplatené 
a predstavovali 891,89 €.

Koniec roka sa nezadr-
žateľne blíži a aj keď sme 
nemohli zrealizovať žiadne 
kultúrne ani športové ak-
cie nezabudli sme na našich 
dôchodcov a  ani na  naše 
deti. Pripravili sme pre nich 
prekvapenie, ktoré dostanú 
priamo do svojich domovov 
a  tak trošku im spríjemní 
záver tohto nie veľmi vydare-
ného roka.

Nedá mi nespomenúť 
a  poďakovať sa aj našim 
dobrovoľným hasičom, ktorí 
sa i  napriek obmedzeniam 

a núdzovým stavom dokáza-
li pripraviť a obhájiť vicemaj-
stra RHLS 2020.

Ešte jedna myšlienka. 
V  tomto pohnutom období 
vznikla jedna zaujímavá vízia 
do budúcnosti, ktorá sme-
ruje k  uchovaniu hmotného 
dedičstva našich predkov. 
Konkrétne ide o  zachovanie 
genofondu našich tradičných 
odrôd ovocia - v našom  prí-
pade sliviek, ktoré rastú v na-
šej lokalite známej pod ná-
zvom „sad“. Je záujem z Vý-
skumného ústavu rastlinnej 
výroby najprv zistiť o  aký 
druh a vek sliviek ide, a  ná-
sledne by sa pristúpilo k  ich 
ošetreniu a k opatreniam na 
záchranu týchto stromov. 
O tento projekt by mali záu-
jem aj odborníci z Talianska. 
Keďže sa však jedná o  súk-
romné pozemky, prvoradý 
je názor a  ochota vlastníkov 
pristúpiť k  takému projektu. 
Všetko je to však zatiaľ v te-
oretickej rovine až budúc-
nosť ukáže ich reálnosť. No 
je dobré už dnes myslieť na 
túto možnosť a  pripraviť sa. 
Preto aj touto cestou vyzý-
vame vlastníkov pozemkov 
v tejto lokalite, aby svoj názor 
vyjadrili čím skôr. 

Na záver chcem zaželať 
všetkým občanom a  ich ro-
dinám v  novom roku 2021 
hlavne veľa zdravia, rodinnej 
pohody, vzájomnej ohľadu-
plnosti, pochopenia, trpezli-
vosti a veľa lásky. 

 Martin Hajko, 
 starosta obce

Pokračovanie 
z predchádzajúcej  strany

Sezónu 2020 po problé-
moch, ktoré náš tím sprevá-
dzali, počnúc skladbou tímu, 
zraneniami, situáciou okolo 
vírusu COVID 19, v  spät-
nom pohľade možno nazvať 
ďalšou z  úspešných športo-
vých sezón pre náš tím. Poď-
me si teda stručne zrekapitu-
lovať túto určite netradičnú 
športovú sezónu.

Po dlhej zime prišla jar a s 
ňou aj obmedzenia pre epi-
démiu Covid 19. Obmedze-
nia sa dotkli aj hasičského 
športu, a  my sme v  podsta-
te ešte mesiac pred štartom 
hasičskej ligy nevedeli, či sa 
vôbec liga začne, a  ako to 
s  hasičským športom nako-
niec bude v  sezóne 2020 vy-
zerať. Mnoho hasičských líg 
na Slovensku vôbec sezónu 
2020 nezačalo, a my sme ča-
kali na to, ako sa   rozhodne 
výbor Regionálnej hasičskej 
ligy Spiš (RHLS), kde súťa-
žíme už 9 rokov. Keďže rok 
2020 bol jubilejným 10. ro-

kom ligy, nakoniec sa roz-
hodlo, že liga sa v skrátenom 
6 kolovom formáte predsa len 
zrealizuje. Takže, cca 3 týždne 
pred prvým ligovým kolom 
sme vedeli, že by sa liga začať 
mala a  tu nastal problém so 
skladbou tímu. Po minulo-
ročnej sezóne sme sa museli 
rozlúčiť s  dvomi stálicami, 
keď Daniel Skokan odišiel za 
prácou do zahraničia a David 
Láska už taktiež v hasičskom 
športe kvôli pracovným a ro-
dinným povinnostiam skon-
čil. Bolo potrebné nahradiť 
týchto skúsených borcov. To 
sa nakoniec podarilo a  Jan-
ko s  Lukášom zapadli, takže 
pohoda, ide sa potrénovať. 
Prvý tréning a smola, svalové 
zranenie nášho prúdara Ma-
reka...diagnóza viacmesačné-
ho liečenia a  Marek mal po 
sezóne. Všetci, ktorí ste robili 
hasičský šport viete, že v sú-
časnosti je to v podstate atle-
tika, šport, kde prúdar musí 
byt v  podstate šprintér a  ak 

chcete uspieť, musíte na prú-
doch mať ľudí, ktorí sú rýchlí 
a  zároveň „to vedia trafi ť...“. 
Ak sme sezónu nechceli za-
baliť, hľadali sme rýchleho 
a  v  podstate hotového prú-
dara, ochotného naskočiť 
priamo do prípravy. Sizyfov-
ská úloha -  nakoniec sa ale 
podarila a  v  našom tíme sa 
objavuje Paťo....skvelý chalan 
do partie, perfektný bežec so 
skúsenosťami s  hasičským 
športom. Takže pár trénin-
gov, ozaj expresné doladenie 
celého tímu a ide sa.

Očakávania neboli veľké, 
3 výrazné zmeny, expresne 
rýchla príprava. Povedali 
sme si, že jednoducho do 
každého štartu dáme maxi-
mum a  uvidíme čo z  toho 
bude. Vedeli sme, že pri 6 
kolovej lige jedno  zaváhanie 
a  je po šanci bojovať o prvú 
priečku. Výkony to neboli 
zlé, niektoré útoky sadli lep-
šie, iné horšie, nakoniec sme 
zabrali v  poslednom 6 kole 

na fi nále RHLS, kde sme si 
ustrážili celkové 2. miesto 
v  ligovej tabuľke a  stali sme 
sa po 2x v  rade VICEMAJ-
STRAMI RHLS 2020.

Po všetkých tých problé-
moch s  otáznym začiatkom 
ligy, s 2 novým členmi tímu 
a  zranením nášho prúdara 
vo fi nálnej časti prípravy... je 
2. miesto v podstate úspech. 
Aj keď tí, čo nás poznajú ve-
dia, že vždy ideme do každé-
ho štartu a do každej sezóny 
s  cieľom vyhrať, tentokrát 
však borci z  DHZ Bijacovce 
boli lepší a zaslúžene obhájili 
majstrovský titul.

Čo dodať na záver-CO-
VID sezóny 2020? Bola 
zvláštna, plná neočakáva-
ných problémov, ale aj veľká 
výzva pre náš tím dokázať aj 
v zmenenej zostave , že stále 
patríme k  špičke hasičského 
športu. A to sa myslím, opäť 
podarilo...

 Mgr. Martin Stromko, 
 veliteľ DHZ obce Štôla

Vicemajstri RHLS 2020 zo Štôly

Aj vďaka tomuto tímu sa testovanie v našej obci uskutočni-
lo bez problémov a k spokojnosti nás všetkých.

Aj takto bola rozbitá cesta, ktorá je dnes už po oprave.

Vojenský cintorín v Štôle sa po rekonštrukcii  21. no-
vembra tohto roku rozžiaril stovkami plamienkov na pa-
miatku vojnových obetí z II. svetovej vojny, medzi kto-
rými sú pochované aj civilné obete. Poďakovnie patrí 
nemenovaným Slovákom, ktorí si takto uctili padlých aj 
v súvislosti s Pamiatkou zosnulých.

Stovky sviečok na vojenskom cintoríne v Štôle

Medzi významné pamiat-
ky obce patrí aj vojnový cin-
torín, na ktorom sú pocho-
vaní vojaci a civilné obete 
z 2. svetovej vojny, účastníci 
vojenských operácií v okrese 
Poprad a Liptovský Mikuláš.
Väčšina z nich zomrela na 
následky zranení a chorôb vo 
vtedajšej 1. československej 
odsunovej nemocnici vo Vyš-
ných Hágoch. 

Na vojnovom cintorí-
ne sa nachádza spolu 296 
vojnových hrobov. Je
tu pochovaných 42 vojakov 
1. československého armád-
neho zboru, 205 civilných 
obetí, 40 neznámych (údajne 
aj medzi nimi malo byť mno-
ho vojakov) a 9 osôb pocho-
vaných po roku 1945. Pô-
vodne tu bolo pochovaných 

aj viacero vojakov Červenej 
armády. 

Zámer obnoviť tentoo voj-
nového cintorína vznikol už 
v druhej polovici 70-tych 
rokov na vtedajšom ONV v 
Poprade. Architektonický ná-
vrh, ktorý zahŕňal aj pamät-
ník, spracovali v roku 1982 a 
projekt obnovy v roku 1984. 
Práce mali byť ukončené za 
18 mesiacov, avšak trvali až 
do roku 1989, kedy sa úplne 
zastavili. Až od roku 1996 sa 
touto záležitosťou začala za-
oberať Historicko-dokumen-
tačná komisia pri OV SZPB 
v Poprade. Rekonštrukcia 
vojnového cintorína bola do-
končená v roku 1999 za po-
moci Štátneho fondu kultúry 
Pro Slovakia. 

Slávnostné odhalenie pa-

mätníka „Ruža vďaky“ na zre-
konštruovanom vojnovom 
cintoríne sa uskutočnilo 6. 
mája 2000 pri príležitosti 55. 
výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny za účasti prvého ta-
jomníka Veľvyslanectva Rus-
kej federácie v SR Nikolaja Sa-
mojlenka, podpredsedu ÚR
SZPB genmjr. v. v. Ladislava 
Pittnera, predstaviteľov OV 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov (SZPB), 

ZO SZPB a ďalších hostí. 
Pamätník pozostáva z bie-

leho kameňa a tvoria ho dva 
piliere zviazané na vrchu 
dvoma kamennými kvetmi 
– symbolmi vďaky. Plastiku 
„Ruža vďaky“ zhotovila akad. 
sochárka Anna Goliášová 
z Bratislavy a osadil ju akad. 
sochár Imrich Svitana z Po-
pradu. Za pamätníkom sú 
v polkruhu umiestnené hro-
by vojakov a civilných obetí.

OBCASNÍK OBCE STOLAˇ ˇ

ˇ
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Počas prázdnin predchá-
dzajúceho školského roka 
prebehla rekonštrukcia ria-
diteľne a sekretariátu v budo-
ve 1. stupňa ZŠ, kde sa teraz 
nachádza sídlo školy. Bolo to 
spojené aj s administratívne 
náročným procesom  zmeny 
adries elokovaných praco-
vísk, ktorý sa dokončil v tom-
to kalendárnom roku. Počas 
prvej vlny pandémie (apríl 
– máj) sme rekonštruovali aj 
zborovňu 1. stupňa kvôli roz-
šíreniu jej priestorov.

Škola poskytuje kvalitné 
vzdelávanie a  výchovu, plní 
ciele školského vzdeláva-
cieho programu, poskytuje 
mimoškolskú vzdelávaciu 
činnosť. Znakom kvality 
školy je úspešná reprezentá-
cia našich žiakov na obvod-
ných, okresných a krajských 
kolách vedomostných, špor-
tových a  umeleckých súťaží 
a aj úspešné umiestnenie a 
zaradenie absolventov našej 
školy do stredných škôl.

Hlavným cieľom pedagó-
gov je kreatívnym a  inova-
tívnym prístupom rozvíjať 
u  žiakov logické a  tvorivé 
myslenie. Pedagógovia sú ga-
rantom vysokej úrovne školy, 
plnia ciele školy, sú iniciatív-
ni, vzdelávajú sa, spolupracu-
jú s rodičovskou verejnosťou. 
Naším spoločným cieľom je 

 Moderné vzdelávanie v krásnom prostredí
Základná škola s materskou školou Vikartovce je plne 

organizovaná základná škola s právnou subjektivitou. 
Základnú školu navštevuje 232 žiakov, materskú 46 detí. 
Spolu v ZŠ s MŠ pracuje 41 zamestnancov. Budovy školy 
sú moderné, funkčne vybavené, architektonicky zladené 
s prekrásnou okolitou prírodou. Budova 1. stupňa ZŠ (re-
konštruovaná v roku 2013), budova MŠ (rekonštruovaná 
v rokoch 2010 a 2017) a nová budova 2. stupňa ZŠ (otvo-
rená v roku 2017) boli fi nancované z vlastných zdrojov, 
kapitálových zdrojov, zdrojov obce a zdrojov európskych 
sociálnych fondov. 

vychovať vzdelaných, dob-
rých a  úspešných ľudí. Pe-
dagógovia a  žiaci majú op-
timálne psychohygienické 
podmienky. Budovy školy 
sú veľmi pekné a  moderné 
nielen zvonku, ale aj zvnútra. 
Triedy a  spoločné priestory 
sú tematicky umelecky a  es-
teticky vyzdobené.

 V triedach sú inštalované 
interaktívne tabule s  pripo-
jením na internet. Škola má 
dve učebne vybavené digitál-
nou technikou, ktorá slúži na 
výučbu informatiky, dvoch 
cudzích jazykov a  ostatných 
predmetov. Na dištančnú 
formu výučby, počas mimo-
riadnej situácie na Sloven-
sku, naši žiaci prešli plynulo 
aj vďaka kvalifi kovaným uči-
teľom, digitálnemu vybave-
niu školy a poskytnutím hla-
sových a  dátových služieb 
MŠVVaŠ SR. Do konca škol-
ského roka 2020/2021 by sa 
mala podľa zmluvy uskutoč-
niť realizácia projektu „Vy-
bavenie odborných učební 
v ZŠ s MŠ Vikartovce“ v hod-
note 98 000 €. Z dotácie mi-
nisterstva školstva na digi-
tálnu techniku sme zakúpili 
7 počítačov a 2 dataprojekto-
ry v hodnote 2 000  €. 

Od roku 2018 je súčasťou 
školy aj školský klub detí 
(ŠKD). Vznikol ako nalieha-

vá potreba pre pracujúcich 
rodičov našich žiakov.   V 
tomto školskom roku ŠKD 
navštevuje 23 žiakov. 

Školská jedáleň (ŠJ) sídli 
v  priestoroch obce. Vďaka 
dotáciám na stravu v  mi-
nulom a  v tomto roku sa  
stravujú všetci žiaci školy. 
Trojnásobný nárast počtu 
stravníkov bolo potrebné 
vyriešiť, čo sa nám podarilo 
vďaka fl exibilným zamest-
nancom ŠJ. Pri obsadzovaní 
pracovných miest pomoc-
ných pracovných síl   spolu-
pracujeme s Ústredím PSVR. 
V  októbri 2020 sme podali 
žiadosť o  poskytnutie dotá-
cie na zlepšenie vybavenia ŠJ 
v hodnote 5 210 €.

Obecné multifunkčné ih-
risko je obľúbeným športo-
vým miestom našich žiakov. 
V  prípade nepriaznivého 
počasia hodiny telesnej vý-
chovy realizujeme v dolnej 
budove školy z roku 1890. 
Vybavenie priestoru je 
z vlastných zdrojov.  Na špor-
tové pomôcky sme získali 
z dotácie „Podpora rozvoja 
športu na rok 2019“ sumu 
4 000 € vypracovaním pro-
jektu „Kreatívny šport aj 
bez telocvične“. Súkromná 
základná umelecká škola 
Fantázia tu zmodernizovala 
tanečnú sálu a výtvarný ate-
liér. Hudobný odbor vyučuje 
v budove 1. stupňa ZŠ.

Záujem o  MŠ  vďaka od-
bornosti pedagógov a úspeš-
nej rekonštrukcii budovy MŠ 
dlhodobo prevyšuje jej kapa-
citu. Na situáciu o povinnom 
predprimárnom vzdelávaní 
päťročných detí v  škôlkach, 
ktorá bude platiť od 1. 1. 
2021, sme sa v  spolupráci 

s  obcou pripravili, úspeš-
ne sme vypracovali projekt 
v rámci operačného projektu 
„Ľudské zdroje“.  Obec, ako 
zriaďovateľ MŠ, získala do-
táciu od štátu na rekonštruk-
ciu dolnej budovy za účelom 
rozšírenia kapacity existujú-
cej materskej školy v hodnote 
250 000 €. Verejné obstaráva-
nie na obstarávateľa zákazky 
prebehlo v septembri.

Nové detské ihrisko pri 
MŠ, v hodnote 13 750 €, sme 
vybudovali v novembri 2018  
aj vďaka dotácii z  programu 
„Podpora rozvoja športu na 
rok 2018“. 

Škola využívala na kultúr-
ne akcie, slávnostný začia-
tok a záver školského roka aj 
priestory obecného kultúrne-
ho domu. Tento kalendárny 
rok poznačený pandémiou 
nás prinútil urobiť zmenu, 
ktorá nás veľmi obohatila. Na 
záver školského roka sme sa 
zišli na otvorenom priestran-
stve farského dvora. Bola to 
vzácna chvíľa, pretože pri 
tejto príležitosti bola aj po-
svätená kaplnka Dona Bosca, 
patróna mládeže.

Nový školský rok 2020/21 
sme začali netradične,  v trie-
dach vypočutím štátnej hym-
ny a slávnostného príhovoru 
zo školského rozhlasu. Prváci 
sa vyslovením čarovných slo-
víčok a symbolickým kľúčom 
dostali do krajiny Prvákovo, 
v  ktorej už úspešne zažívajú 
dobrodružnú cestu. 

V  priebehu septembra 
a  októbra sme stihli usku-
točniť niektoré naplánované 
aktivity za dodržania hygie-
nických opatrení: Záložka do 
knihy spája školy, Európsky 
deň jazykov, Čisté hory, Bie-

la pastelka, jesenné účelové 
cvičenie v  prírode, Milión 
detí sa modlí ruženec a  vy-
robili sme darčeky pre sta-
rých rodičov. Zúčastnili sme 
sa aj okresného kola cezpoľ-
ného behu, kde chlapci zís-
kali 1. miesto a postúpili na 
krajské kolo, ktoré sa kvôli 
pandemickej situácii zatiaľ 
neuskutočnilo. Jednotlivých 
olympiád z predmetov sa zú-

častníme on-line. Na úseku 
MŠ a ŠKD sme stihli zreali-
zovať Šarkaniádu a  Týždeň 
zdravia.

Prajem si, aby sme boli 
všetci zdraví, opäť pracovali 
v tvorivých tímoch, dokon-
čili svoje rozbehnuté úlohy 
a dosiahli vytýčené ciele.

RNDr. Darina Košča-
ková, riaditeľka ZŠ s MŠ 

Vikartovce

Európsky deň jazykov.

Pred troma rokmi začali 
vikartovskí futbalisti vyu-
žívať nové futbalové ihris-
ko „Pod hoľou“ a  už vtedy 
rozhodlo obecné zastupiteľ-
stvo o ďalšom bode napĺňa-
nia Územného plánu obce 
Vikartovce, ktorý počítal 
s  priestorom starého futba-
lového ihriska na IBV. Zá-

Novostavby vo Vikartovciach

mer sa začal pripravovať už 
v roku 2013, hlavne v otázke 
majetko-právneho vysporia-
dania pozemkov jednotlivý-
mi stavebníkmi, ale hlavne 
vysporiadaním pozemkov 
pod cestou a  ďalšou infraš-
truktúrou. Množstvo vlast-
níkov a čiastočne meniace sa 
predpisy pri prevode vlast-

níctva spomaľovali mož-
nosti realizácie výstavby pre 
stavebníkov, ale hlavne pre 
obec, ktorá musela zabezpe-
čiť stavenisko inžinierskymi 
sieťami a  aspoň provizór-
ne spevnenou cestou. Rok 
2020 bol zložitý po stránke 
obmedzení vyplývajúcich 
z  prebiehajúcej pandémie 
COVID19 a  s  tým spojený-
mi fi nančnými možnosťami, 
ale aj napriek tomu sa túto 
veľmi dôležitú časť voleb-
ného programu podarilo 
splniť a  dnes môžeme byť 
spokojní, že pre ďalších 16 
mladých rodín sú priprave-
né podmienky pre výstavbu. 
Prvých 7 rodinných domov 
je už pred dokončením a tak 
sa Vikartovciam darí udržia-
vať mladých ľudí v prostredí, 
kde vyrastali a  spájali svoju 
budúcnosť s  našou peknou 
dedinou. Zatiaľ celkové fi -
nančné náklady na túto IBV 
sú vo výške 30 513,10 €.  (všl)

Vrátime sa však k  ostat-
ným investičným zámerom, 
ktoré nie sú tak náročné, ale 
sú dôležité pre život našich 
občanov a rozvoj obce. Pred-
savzali sme si, že vybudujeme 
konečne priestor pre trhovis-
ko, ktoré by bolo pri hlavnej 
ceste, blížilo by sa k  centru 
obce, ale zároveň by vytvára-
lo aj bezpečnú a priestrannú 
pozíciu. Obecné zastupiteľ-
stvo už v  minulom období 
schválilo priestor bývalej za-
stávky SAD na dolnom konci 
obce. Táto investícia, ktorá 
vyžadovala terénne úpravy, 
spevnenie celého podložia 
a  aj samotné vyasfaltovanie 
plochy, nás stála 39 577,83 €. 

Čo sme si vytýčili a čo sa nám podarilo
V predošlom, jarnom čísle sme si dali pomerne ťažké 

investičné akcie. Ich realizácia bola náročná organizačne, 
ale hlavne fi nančne. Bol to druhý rok volebného obdobia 
2018-2022, takže sme museli začať aj s  najnáročnejšími 
a rozhodujúcimi úlohami tohto obdobia. Týmto hlavným 
investičným úlohám sú venované samostatné časti týchto 
stránok - novostavby vo Vikartovciach a Vikartovce a fut-
bal patria k sebe.

Do úplného otvorenia 
nám ostáva spracovať a zve-
rejniť prevádzkový poriadok 
trhoviska a  vyznačiť jednot-
livé plochy. Predpokladaný 
termín sfunkčnenia trhovis-
ka je v mesiacoch máj až jún 
2021.

Rok 2020, vzhľadom k pan-
démii COVID 19, spomalil 
riešenie „Rekonštrukcie dol-
nej budovy školy“ hlavne po 
stránke výberových konaní 
dodávateľa diela, ale aj od-
borníka pre stavebný dozor. 

V tejto dobe otázka fi nan-
covania je vyriešená cez eu-
rópske fondy a výberové ko-
nania sú ukončené. Plánova-
ná úloha, ktorá by mala trvať 

osem mesiacov sa presúva na 
rok 2021. 

V tomto roku sme opravili 
obecné komunikácie na uli-
ciach Lesná, Okružná, Krížna 
a časti ulice Májová. Napriek 
tomu, že sme materiálne pri-
pravení pre budovanie chod-
níka na hornom konci obce, 
jeho realizácia bude prebiehať 
až v roku 2021.

Naviac sme však v  roku 
2020 urobili schody od hlav-
nej cesty až na ulicu Májovú, 
ale pripravili sme aj projekt na 
vybudovanie garáží pre obec-
nú techniku v priestoroch za 
staršou budovou Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva. 

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi popriať všet-

kým spokojné prežitie Via-
noc v kruhu rodiny a svojich 
blízkych. V novom roku 2021 
hlavne veľa zdravia, šťastia, 
osobných a pracovných úspe-
chov.  Ing. Vladimír Šavel, 

 starosta obce 

Vikartovsky občasník
časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce
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Vikartovce už dávno po-
trebovali vybudovať športo-
vý stánok, ktorý by dôstoj-
ne reprezentoval obec, ale 
hlavne vytváral podmienky 
pre tréningovú a  súťažnú 
činnosť futbalových muž-
stiev. Keď sa v  roku 2010 
Obecné zastupiteľstvo roz-
hodlo premiestniť ihrisko 
do iného, krajšieho priesto-
ru, stalo pred nami mnoho 
otáznikov. Napriek mnohým 
problémom sme zvládli zlo-
žité vysporiadanie pozem-
kov, realizáciu hracej plochy, 
ktorá vyžadovala zložité te-
rénne úpravy, ale aj konečnú 
úpravu hracej plochy. Obec 
bola rozhodujúcou v  celom 
procese. 

Dnes môžeme konštatovať, 
že sa blížime do záverečnej 
fázy. Naše tri mládežnícke 
a  jedno dospelé mužstvo už 
tretí rok hrajú na krásnom 
ihrisku a v  roku 2020 sa za-
čali budovať šatne, ktoré 

Vikartovce a futbal patria k sebe
by konečne vytvorili našim 
športovcom aj primerané so-
ciálne prostredie. „Je to veľmi 
dôležité aj z  hľadiska repre-
zentácie obce, keďže muž-
stvá dospelých a dorastencov 
hrajú v  krajských súťažiach 
a  prichádzajú k  nám hrať 
hráči z okresných miest, ktorí 
sú zvyknutí na kvalitné záze-
mie okolo futbalu. Sme radi, 
že v roku 2020 máme dosta-
vanú hrubú stavbu šatní a ve-
ríme, že najneskôr do roku 
2022 urobíme aj nadstavbu 
tribúnovej časti približne pre 
250 – 300 divákov.“ Športový 
areál bude do budúcna slú-
žiť nielen futbalistom, ale aj 
iným druhom športu, hasi-
čom, folklóristom pri organi-
zovaní dní obce, no aj ostat-
ným organizáciám.

Samotné šatne nás budú 
stáť cca 180 000 €, no úprava 
okolia a  nadstavba tribúny 
bude vyžadovať minimálne 
ďalších 80 000 €.  (všl)

S účinkovaním a  hrou 
mládežníckych mužstiev 
sme v klube spokojní, ale 
ukazovateľom hodnotenia 
klubu a našou prioritou, sú 
výsledky, hra a na to nadvä-
zujúce tabuľkové postavenie 
družstvá dospelých. Na zme-
nu nepriaznivého postave-
nia mužstvá dospelých sme 
podnikli aktívne športové 
kroky. Tým najdôležitejším 
bolo angažovanie skúseného, 
perspektívneho trénera. Na 
spolupráci sme sa dohodli s 
Jaroslavom Kaprálom. Muž-
stvo dospelých doplnené 
dorastencami od polovice 
januára začalo trikrát týž-
denne s  kondičnou zimnou 
prípravou. Na to postupne 
nadväzovali prípravné zá-
pasy, väčšinou s  mužstvami 
z vyšších súťaží (Palúdzka, V. 
Lomnica, Dúbrava, Kežma-
rok,...).Všetky aktivity sme-
rovali k  tomu, aby vytýčený 
cieľ, záchrana v  5. lige, bol 
splnený. 

V  zimnom období nám 
urobili radosť naši starší žiaci 

Futbalisti Vikartoviec v čase koronakrízy
Tento rok bol veľmi atypický rok aj pre futbalové súťaže 

a futbalový život, s akým sme sa doteraz nestretli. Jeden 
súťažný ročník bol anulovaný, v  ďalšom sa neodohrali 
v jesennej časti všetky plánované zápasy a bol prerušený. 

OFK Vikartovce má v pravidelných súťažiach štyri muž-
stvá. V súťažiach riadených VsFZ v skupine P-T(Podtat-
ranská) hrajú dospelí (V. liga) a dorastenci (U19). V pô-
sobnosti PFZ Poprad hrajú starší žiaci (U15) a prípravka 
(U11). Ich tabuľkové postavenie po jesennej časti bolo na-
sledovné: Dospelí - 14. miesto (6 b), U19 dorast - 8. miesto 
(21 b), U15 starší žiaci - 1. miesto (28 b) a U11 prípravka 
- 1.miesto (22 b).

U15. OŠK Štrba organizovala 
1. ročník turnaja pod sko-
kanskými mostíkmi na Štrb-
skom Plese za účastí 6 muž-
stiev. Bez straty bodu sme 
obsadili 1. miesto  a  Marek 
Sitiarik bol vyhlásený za naj-
lepšieho hráča turnaja.

Ďalšie tréningové a  iné 
športové aktivity nám stopla 
pandémia. Futbalovú nečin-
nosť sme v  jarnej časti vyu-
žili hlavne na zlepšenie stavu 
hracej plochy. Postupne sme 
zrealizovali vertikutáciu, 
pieskovanie, zrevitalizovanie 
rašelinou, trikrát prihnoje-
nie priemyselným trávniko-
vým hnojivom, položili sme 
trávnikové pásy pred oboma 
bránkami. Niektoré práce 
boli vykonané dodávateľsky 
(vertikutácia), ale väčšinu 
sme ich vykonali brigádnicky 
sami, hráčmi, funkcionármi 
a fanúšikmi, za čo im ďakuje-
me. Naše poďakovanie patrí 
Jozefovi Švagerkovi za neko-
nečne pravidelné polievanie 
a kosenie.

V  príprave na novú se-

zónu všetky naše mužstvá 
pravidelne trénovali. Muž-
stvo dospelých odohralo 6 
prípravných zápasov (Širo-
ké, Palúdzka, Svit, Liptovská 
Teplička, Štrba, Spišské Bys-
tré).V týchto zápasoch sa vy-
kryštalizoval základný káder, 
ktorý väčšinou tvoria  vlastní 
odchovanci, doplnení o  nie-
koľkých hráčov  na hosťovaní 
(R. Šavel, A. Pitoňák, Škyrta, 
Ščuka). 

Vyvrcholenie letnej prí-
pravy pred novým súťažným 
ročníkom bol domáci zápas 
Slovnaft  Cupu proti mužstvu 
FK Svit. Po gólovej prestrelke 
sme ťahali za kratší koniec 
a prehrali 4:6. 

Pred začiatkom nového 
súťažného roka sme verili 
v lepšie tabuľkové postavenie 
ako v  anulovanom ročníku. 
Predpoklady sa potvrdili. 
Hra mužstva zniesla prísnej-
šie kritéria. Inkasovali sme 
oveľa menej gólov, a v útoku 
viac zaznamenali.  Výsledky 
zápasov boli tesné, ale nie 
vždy v  náš prospech. Škoda 
inkasovaných gólov v  záve-
roch zápasov (Gelnica, Hari-
chovce), ale aj nevyužitia hry 
v  početnej výhode (Levoča, 
Hranovnica, Ľubica). Bodov 
mohlo byť viac a  pohľad na 
tabuľku veselší. Potešila šnú-
ra 6 zápasov bez prehry. Na-
šim najlepším strelcom (2. 
v rámci V. ligy sk. Podtatran-
skej) je Jakub Diabelko s  12 
gólmi. 

Dorastenci U19, z  dôvo-
du zvýšenia počtu mužstiev 
v  IV. lige, skupiny Podtat-
ranskej na 16 už odohrali 13 
zápasov.

V  mužstve dochádza ku 
generačnej výmene hráčov. 
Viacerí dorastenci pendlujú 
medzi dorastom a dospelými 
(Patrik Kubus, Vladimír Pav-
lík, Štefan Tóth). 

Októbrový víkend (10.-
11.10.2020) bol posledný, 
v  ktorom sa odohrali maj-
strovské zápasy. Kvôli zhor-
šenej epidemiologickej si-
tuácii boli súťaže prerušené. 
Dohrávky jesenných zápasov 
by sa mali odohrať ešte pred 
začiatkom jarných odviet. Či 
to však bude reálne sa do-
zvieme až v danom čase. 

Súbežne so športovou čin-
nosťou prebiehajúcou na ih-
risku, sa intenzívne pracova-
lo aj na výstavbe futbalových 
šatní.  Ing. Ján Bukovina

Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o.
hľadá spoľahlivých pracovníkov 

do výroby na pozície: 

Robotníčka vo výrobe s nástupom ihneď
Náplň práce:
-  100% vizuálna kontrola odliatkov
-  obsluha výrobnej linky s CNC opracovaním
-  obsluha omieľacieho a pieskovacieho zariadenia
-  práca v nepretržitej prevádzke  
 (12 hod. zmeny; cca 15 zmien v mesiaci)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-  prax v oblasti strojárskej výroby výhodou
-  manuálne a technické zručnosti
-  zodpovednosť
-  cieľavedomosť
-  aktívny prístup k práci

Mzdové podmienky (brutto):
- od 900 EUR / mesiac + prémie po skúšobnej dobe

Zamestnanecké výhody, benefity:
- stabilné a perspektívne zamestnanie
- odborný rast
- bezplatná doprava do zamestnania
- bohatý sociálny program

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti s podrobným štruktúrovaným životopisom  
a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte 
na  e-mail: personal@schuele.sk
prípadne na nižšie uvedenú kontaktnú poštovú adresu:

Schüle Slovakia, s.r.o. 
Teplická 3860/34A  

058 01 Poprad

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem pracovať pre našu spoločnosť. Kontaktovať však budeme iba vybraných 
uchádzačov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo.

Vikartovsky občasník
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zabezpečili pokládku obrus-
nej vrstvy asfaltovým betó-
nom, vymenili poškodené 
obrubníky, zrekonštruovali 
poškodený priepust, osadili 
nové oceľové zábradlie a do-
plnili vodorovné dopravné 
značenie.

Keďže na  hrad každoroč-
ne prichádza niekoľko tisíc 
turistov, išlo o veľmi vyťaže-
nú komunikáciu. Do  cesty 
sa neinvestovalo viac ako 
jedenásť rokov, komuniká-
cia bola v  nevyhovujúcom 
stavebno – technickom sta-

ve. Preto bola rekonštrukcia 
predmetnej cesty z  hľadiska 
zvýšenia bezpečnosti a  ply-
nulosti v  cestnej premávke 
a zvýšenia komfortu pre vo-
dičov nevyhnutná. Prešov-
ský samosprávny kraj in-
vestoval do  rekonštrukcie 
359-tisíc eur.

Hrad Ľubovňa bol veľkým 
ťahákom aj počas tohtoroč-
nej letnej sezóny. Zazname-
nal až 40-percentný nárast 
návštevnosti oproti roku 
2019. A to aj napriek pandé-
mii koronavírusu.  (pnr)

Cesta k  Hradu Ľubovňa 
prešla výraznou rekonštruk-
ciou. Počas troch mesiacov 
realizácie stavebných prác sa 
zlepšili parametre vyše 1,5 
kilometrového úseku. Cesta 
bola odovzdaná do užívania 
pre  širokú verejnosť i  turis-
tov 25. novembra.

Rekonštrukčné práce za-
čali ešte v  polovici augusta. 
Cestári Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávne-
ho kraja (SÚC PSK) za ten 
čas vyfrézovali kryt vozov-
ky, zrealizovali výmenu celej 

Po rokoch zrekonštruovali cestu na Hrad Ľubovňa
Jedenásť rokov neopravovaná cesta na  Ľubovniansky 

hrad dostala nový šat. Ocenia to domáci, ale aj turisti.
konštrukcie vozovky vráta-
ne úpravy podložia štrkodr-
vinou, urobili výškovú úpra-
vu uličných vpustí poklopov 
kanalizačných šácht, šúpa-
tiek na  vodu a  plyn v  počte 
49 ks.

Okrem toho zrealizovali 
hĺbkové odvodnenie mimo 
vozovky trativodom z  dre-
nážnych fl exibilných PVC 
rúrok v dĺžke 80 m s vyúste-
ním do existujúcej dláždenej 
priekopy.

Taktiež vyrovnali povrch 
krytov asfaltovým betónom, 

Mesto Poprad pripravilo pre verejnosť aj túto zimu verej-
né korčuľovanie pri Aréne Poprad, ktoré bude od 5.12.2020 
k dispozícií všetkým korčuliarom a to v čase pondelok, štvr-
tok (počas školského roka) od 10:00 do 20:00 h, utorok, stre-
da, piatok (počas školského roka) od 12:00 do 20:00 h, ostat-
né dni a počas prázdnin od 10:00 do 20:00 h.

Výcvik v korčuľovaní detí materských škôl (počas školské-
ho roka): utorok od 9.30 - 11.30 h, streda od 9.30 - 11.30 h 
a piatok od 9.30 - 11.30 h.

Korčuľovanie na ľadovej ploche je bezplatné, na ľadovú 
plochu nie je dovolený vstup s hokejkou a bez korčulí. Počas 
úpravy ľadovej plochy rolbou je návštevník povinný opustiť 
ľadovú plochu a je povinný dodržiavať pokyny zodpovedné-
ho pracovníka mesta Poprad.  (red)

Verejné korčuľovanie pri Aréne

Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) spolu so  svoji-
mi zmluvnými dopravcami 
(SAD Prešov, SAD Poprad, 
SAD Humenné a  BUS Kar-

PSK predlžuje súťaž Zbieraj zelené kilometre

paty) predlžuje súťaž Zbieraj 
zelené kilometre až do 30. 
apríla 2021. 

Cestujúci, ktorí sa doposiaľ 
do súťaže nezapojili, tak mô-

žu urobiť počas nasledujúcich 
piatich mesiacov. Stačí, ak za-
registrujú svoju dopravnú či-
povú kartu prímestskej auto-
busovej dopravy (PAD) alebo 
študentskú kartu cez apliká-
ciu či web ubian.sk. Hlavnou 
myšlienkou je zbierať tzv. 
zelené kilometre a  šetriť tak 
životné prostredie.

Doteraz nazbierané kilo-
metre neprepadnú, ale pre-
sunú sa do ďalšieho roka. Pri 
cestovaní prímestskou auto-
busovou dopravou PSK sa im 
ďalšie zelené kilometre pri-
počítajú. Kto nazbiera najviac 
zelených kilometrov u  do-
pravcov PSK, získa hodnotné 
ceny.  (red)

Prešovská župa pristupuje k predĺženiu súťaže Zbieraj ze-
lené kilometre, ktorej cieľom je jazdiť prímestskou autobu-
sovou dopravou a platiť za lístok čipovou kartou. Cestujúci 
môžu súťažiť až do 30. apríla budúceho roku. Kto nazbiera 
najviac kilometrov, získa hodnotné ceny. 

Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o.
hľadá spoľahlivých pracovníkov 

do výroby na pozície: 

Robotník vo výrobe s nástupom ihneď
Náplň práce:
-	obsluha	automatizovaného	tlakového	lisu,	liniek	
	 na	opracovanie	odliatkov	a	obsluha	CNC 
-	 výmena	foriem	na	tlakovom	lise	a		orezávacích	prípravkov	
-	práca	v	nepretržitej	prevádzke	
	 (12	hod.	zmeny;	cca	15	zmien	v	mesiaci)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-	 prax	v	oblasti	strojárskej	výroby	výhodou 
-	 technické	zručnosti 
-	 zodpovednosť 
-	 cieľavedomosť 
-	 aktívny	prístup	k	práci

Mzdové podmienky (brutto):
-	 od	1	100	/	mesiac	+	prémie	po	skúšobnej	dobe

Zamestnanecké výhody, benefity:
-		stabilné	a	perspektívne	zamestnanie 
-		odborný	rast 
-		bezplatná	doprava	do	zamestnania 
-	 bohatý	sociálny	program

Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti	s	podrobným	štruktúrovaným	životopisom	 
a	súhlasom	na	spracovanie	osobných	údajov	zasielajte	
na		e-mail:	personal@schuele.sk
prípadne	na	nižšie	uvedenú	kontaktnú	poštovú	adresu:

Schüle Slovakia, s.r.o. 
Teplická 3860/34A  

058 01 Poprad

Všetkým	uchádzačom	ďakujeme	za	prejavený	záujem	pracovať	pre	našu	spoločnosť.	Kontaktovať	však	budeme	iba	vybraných	
uchádzačov.	Vybraní	uchádzači	budú	pozvaní	na	osobný	pohovor	telefonicky,	preto	prosíme	uviesť	kontaktné	telefónne	číslo.

Vyučovanie žiakov 1. stup-
ňa v školách zabezpečujú pe-
dagogickí a aj nepedagogickí 
zamestnanci a práve im v 
uplynulých dňoch poputoval 
darček od primátora mesta 
Poprad.

Viac ako 900 zamestnan-
cov poteší vyše 4 500 ochran-
ných rúšok, ktoré sú ochra-
nou pred šírením respirač-
ného ochorenia vyvolaného 
koronavírusom COVID-19, 

ktorý sa nevyhýba ani ško-
lám a ich zamestnancom.

„Záleží nám na tom, aby 
pedagogickí  aj nepedago-
gickí zamestnanci boli chrá-
není, preto sme  sa rozhodli 
zakúpiť kvalitné rúška so 
strieborným vláknom, ktoré 
je možné po vypraní znova 
použiť. Verím, že zamest-
nancom škôl dobre poslú-
žia,“ reagoval primátor An-
ton Danko.  (pkr)

Mikulášsky darček školám 
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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

Ošatka
oválna, na prípravu chleba, 
rozmery 26x13,5x9 cm
317731150

890 €

Tanierová sada MOLY Skveler
porcelánová, 18-dielna, dekor ružový kvet
15902207

2690 €

Mechanická metla 
PEGAS Skveler
kovový zametač, na koberce 
a iné textilné materiály, rukoväť 
dlhá 120 cm, 1 veľký a 2 malé 
kartáče, hrebeň 
na vyčesávanie 
nečistôt
15900200

CENOVÝ TRHÁK
1590 €

1990 €

Kachle ŽAR
Jednoduché a 
vzhľadovo príjemné 
kachle.
Otvor ohniska má 
rozmery 24x20 cm.

CENOVÝ TRHÁK
219 €

250 €

7 kW

93x48x46 cm

118 mm

vrchný

64 kg

65 %

203850

203851

Forma CHLIEB
keramická, na chlieb, s vekom a vnútornou 
glazúrou, výborne vedie teplo
33000027

1490 €

VYSKÚŠAJTE CHLEBÍK Z KERAMICKEJ FORMY

PRE VŠETKY VIANOČNÉ
CHUTE A VÔNE

Veselé Vianoce s Kinekusom

INZERCIA
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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

INZERCIA
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Máš záujem o prácu v súkromnej 
bezpečnostnej službe?

Chýba ti preukaz odbornej spôsobilosti?

Prácu v súkromnej bezpečnostnej 
službe môžeš vykonávať v hlavnom 
pracovnom pomere, ale aj popri 
zamestnaní.

Túto prácu môžeš vykonávať aj 
príležitostne pri zabezpečovaní 
verejných športových, kultúrnych 
alebo spoločenských podujatiach.

Odborne spôsobila osoba môže 
pracovať aj v detektívnej agentúre.

Máš záujem o prácu v súkromnej bezpečnostnej službe?
Chýba ti preukaz odbornej spôsobilosti?

Prácu v súkromnej bezpečnostnej službe môžeš vykonávať v hlavnom 
pracovnom pomere, ale aj popri zamestnaní.

Túto prácu môžeš vykonávať aj príležitostne pri zabezpečovaní verejných 
športových, kultúrnych alebo spoločenských podujatiach.

Odborne spôsobila osoba môže pracovať aj v detektívnej agentúre.

Okružná 25, 058 01 Poprad
Tel.: 0915 577 771
e-mail: securitas@securitaspp.sk

www.securitaspp.sk
Tel.: 052/456 24 11 (NON-STOP)

Tel.: 0917 411 411

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 

„Sklady sú naplnené, 
máme posypový materiál
ako kamenná drva 0/4, 
2/5,  4/8, vyše 100 ton po-
sypovej soli na posyp ciest, 
ktorú priebežne doplňujeme. 
K dispozícií máme aj fi rmy, 
ktoré disponujú technikou 
a pracovníkmi na ručné do-
čisťovanie chodníkov a veľmi 
nám pomáhajú aj malé obec-
né služby,“ uviedol riaditeľ 
SMK Poprad Peter Fabian.

Mesto Poprad v roku 2020 
zakúpilo pre SMK Poprad 
pracovný stroj AVANT 760 
a malý traktor FARMTRAC 
30 na údržbu chodníkov. 
Na celkovú zimnú údržbu v 
roku 2019/2020 organizácia 
použila fi nančné prostriedky 
vo výške 452 500 eur. Pred-
pokladaná výška fi nančných 
prostriedkov na zimné obdo-
bie 2020/2021 je plánovaná 
vo výške minulého obdobia. 
Všetko však samozrejme zá-
leží aj od poveternostných 
podmienok.

Dôležitú úlohu bude zo-

Zimná údržba ciest v Poprade už začala

hrávať mestská polícia, ktorá 
bude operatívne spolupraco-
vať s SMK Poprad, hlavne čo 
sa týka vozidiel parkujúcich 
na chodníkoch, ktoré tvoria 
prekážky v zimnej údržbe.

Správa mestských komuni-
kácií Poprad zimnú údržbu 
vykonáva vlastnými pracov-
níkmi a vlastnými dopravný-
mi prostriedkami a mecha-
nizmami. Náklady na túto 

činnosť hradí SMK z  fi nanč-
ných prostriedkov od zriaďo-
vateľa. Nakoľko sa nedá pred-
pokladať aké bude počasie 
v zimných mesiacoch, orga-
nizácia má pripravený Ope-
račný plán pre výkon zimnej 
údržby.

„Aj keď spád snehu v po-
sledných rokoch nie je tak in-
tenzívny, pre našu organizá-
ciu je zimná údržba nároč-

ná z dôvodu vysokej vlhkosti 
ako dážď, hmla, sneženie a 
z toho vyplývajúce námra-
zy,“ vysvetlil Peter Fabian. 
Organizácia hospodári s fi -
nančnými prostriedkami na 
základe schváleného rozpoč-
tu. Ušetrené fi nančné pros-
triedky v nasledujúcom roku 
použije na opravy mestských 
komunikácií a chodníkov. V 
prípade zhoršených poveter-
nostných podmienok resp. 
kalamitného stavu, sa orga-
nizácia riadi podľa prijatého 
operačného plánu pre výkon 
zimnej údržby.

Spoločnosť Brantner Pop-
rad s. r. o. zabezpečuje ručné 
odpratávanie snehu, námra-
zy a  posypu z  nástupných 
plôch zastávok  MHD a pri-
ľahlých chodníkov, zo vstu-
pov na prechody pre chod-
cov, schodov, prechodových 
lávok cez vodné toky, postre-
kovanie emulziou a  posyp 
cestnou soľou na vybratých 
lokalitách v  zmysle zmluvy. 
 (mpp)

Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech 
je ktokoľvek, už len preto, že je človek.“  M. T. Cicero

Zbierka pre sociálne slabších

Do pomoci slabším 
sa zapojil aj kozmetic-
ký Salón Princess Eva 
Hudáková, ktorá pred 
Mikulášom odovzdala 
okolo 100 kilogramov 
potravín a drogérie 
priamo do CVČ vo Svi-
te. 

Na snímke majiteľka 
Salónu Princess Evka 
Hudáková (vľavo) a ve-
dúca CVČ vo Svite Mgr. 
Valéria Černohorská. 

V duchu tohto odka-
zu Centrum voľného času 
(CVČ) Svit, Mestská polícia 
Svit, v spolupráci s oddelením 
všeobecnej vnútornej správy 
a sociálnych činností MÚ 
Svit, vyhlásili zbierku po-
travín pre sociálne slabších. 
Zbierka trvala od 12. októbra 
do 4. decembra. 

Vyzbieralo sa veľké množ-
stvo potravín, najmä múka, 
cestoviny, konzervy a  dro-

géria. Na výzvu zareagovali 
najmä zamestnanci MÚ a tiež 
mnohí občania. Potešilo aj 
vedenie spoločnosti FALKE, 
ktoré prispelo do zbierky svo-
jimi výrobkami. 

Balíčky poputujú k  sociál-
ne slabším občanom a rodi-
nám s  deťmi, ako aj osame-
lým seniorom v  meste Svit. 
Veríme, že im trochu po-
môžu a spríjemnia Vianoce 
v ťažkej životnej situácii.
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Predovšetkým: osvojme si 
zásadu, že my, vy ste pánmi, 
pretože my, vy platíme, platí-
te. I preto očakávajte z úrovne 
druhej strany, z  úrovne do-
dávateľov, predávajúcich zá-
konné plnenie. Nie je žiaden 
dôvod na predlžovanie lehôt.  

Kúpa tovaru na diaľku, práva a povinnosti   
Žijeme v ťažkej dobe, sme skúšaní CORONOU, niekedy 

však aj ako spotrebitelia, kupujúci. Sviatky Vianoc sa však 
blížia, premýšľame, ako a  čím prekvapiť najbližších, kde 
nakúpiť, podľa možností čo najlacnejšie.

Hľadáme v  kamenných predajniach, nevynechávame 
ani nákupy elektronickou formou, prostredníctvom tzv. 
e-shopov. 

Aké sú pravidlá, aké máme práva, ale aj aké povinnosti 
majú predávajúci?

▶ Očakávate objednaný, vopred zaplatený tovar? 
▶ Môže sa doba „naťahovať“, predlžovať? 
▶ Má na to predajca dôvod? „Musíme“ čakať tak dlho?
Na tieto otázky je pomerne jednoduché odpovedať, ale 

musíme si ich osvojiť.
Ak ste sa ako  účastníci zmluv-
ného vzťahu  nedohodli inak, 
predávajúci je povinný do-
dať vec vám, ako  kupujúce-
mu  bezodkladne, najneskôr 
do 30 dní odo dňa uzavretia 
zmluvy. Ak predávajúci ne-
splní svoj záväzok dodať vec 
v  stanovenej  lehote a nedo-
dá vec ani v dodatočnej pri-
meranej lehote poskytnutej 
mu kupujúcim, má kupujúci 
právo od zmluvy odstúpiť.
Ak   pred uzavretím zmluvy 
kupujúci predávajúceho vý-
slovne informoval o tom, že 
dodanie tovaru v určenej le-
hote alebo v určený deň je pre 
neho osobitne dôležité, a pre-
dávajúci tovar v tejto lehote 
nedodal, kupujúci má právo 
odstúpiť od zmluvy aj bez po-
skytnutia dodatočnej prime-
ranej lehoty na dodanie veci. 

Je povinnosťou predávajú-
ceho, ak od zmluvy o dodáv-
ke odstúpime, bezodkladné 
vrátenie všetkých plnení pri-
jatých na základe zmluvy.  

Kladieme si otázku, či 
v prípade omeškania tovaru 
máme nárok napríklad na 
zľavu, či na inú kompenzá-
ciu za predĺženie čakania? 

Všetko to záleží na doho-

de medzi oboma zmluvnými 
stranami. Z praktických skú-
seností však neodporúčame 
čakať a  očakávať, či a  kedy 
predávajúci, resp. dodávateľ 
tovar dodá, lebo k  tomu ne-
musí vôbec dôjsť. Je namieste 
využiť vyššie uvedené ustano-
venia, od zmluvy na dodávku 
objednaného tovaru odstúpiť 
a žiadať vrátenie peňazí.

Ako je to s možnosťou od-
stúpiť od zmluvy pri nákupe 
prostredníctvom internetu? 

Podľa ustanovení   zákona 
č. 102/2014 Z. z. ak predáva-
júci včas a riadne poskytol 
spotrebiteľovi informácie o 
práve odstúpiť od zmluvy 
spotrebiteľ je oprávnený aj 
bez uvedenia dôvodu odstú-
piť od zmluvy uzavretej na 
diaľku alebo od zmluvy uzav-
retej mimo prevádzkových 
priestorov predávajúceho 
do 14 dní odo dňa prevza-
tia tovaru v prípade zmlúv, 
predmetom ktorých je pre-
daj tovaru, uzavretia zmluvy 
o poskytnutí služby alebo 
uzavretia zmluvy o poskyto-
vaní elektronického obsahu 
nedodávaného na hmotnom 
nosiči.

Z  uvedeného vyplýva, že 
predávajúci je povinný po-
skytnúť spotrebiteľovi  infor-
máciu o práve spotrebiteľa 
odstúpiť od zmluvy, pod-
mienkach, lehote a postupe 
pri uplatňovaní práva na od-
stúpenie od zmluvy;  zároveň  
mu poskytne  formulár na 
odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci poskytol 
spotrebiteľovi informácie  až 
dodatočne, najneskôr však 
do 12 mesiacov od začatia 
plynutia lehoty na odstúpe-

nie od zmluvy,  lehota na od-
stúpenie od zmluvy uplynie 
po 14 dňoch odo dňa, keď 
predávajúci dodatočne splnil 
informačnú povinnosť. Ak 
predávajúci neposkytol po-
žadované informácie, lehota 
na odstúpenie od zmluvy 
uplynie po 12 mesiacoch a 14 
dňoch odo dňa začatia plynu-
tia lehoty na odstúpenie od 
zmluvy. 

Resumé: vo veci nejde iba 
o 14 kalendárnych dní, doke-
dy môže spotrebiteľ od zmlu-
vy odstúpiť (od jej uzavretia, 
či od prevzatia tovaru)  záko-
nodarca požaduje upovedo-
menie o možnosti od zmluvy 
odstúpiť formou uvedenou 
v texte. Ak tomu tak nie je, le-
hota sa analogicky predlžuje.
Namieste je otázka, či  mož-
nosť vrátenia tovaru platí  
na všetky druhy výrobkov?

Aj na nábytok robený na 
mieru, prípadne podľa vy-
staveného modelu, ale podľa 
nami zvolenej kombinácie 
materiálu či farby?

Odpoveď je jednoznačná. 
Podľa ustanovení zákona 
spotrebiteľ nemôže odstú-
piť od zmluvy, predmetom 
ktorej je  predaj tovaru zho-
toveného podľa osobitných 

požiadaviek spotrebiteľa, to-
varu vyrobeného na mieru 
alebo tovaru určeného oso-
bitne pre jedného spotrebi-
teľa. Táto možnosť vrátenia 
tovaru neplatí.

Odstúpime od zmluvy 
a očakávame plnenie z úrovne 
predávajúceho. Ten je povinný 
vrátiť spotrebiteľovi peniaze za 
vrátený tovar. Dokedy?  Musí 
uhradiť plnú výšku aj v prípa-
de, že bol tovar použitý? 

Predávajúci je povinný 
bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 14 dní odo 
dňa doručenia oznámenia o 
odstúpení od zmluvy vrátiť 
spotrebiteľovi všetky platby, 
ktoré od neho prijal na zák-
lade zmluvy alebo v súvislosti 
s ňou, vrátane nákladov na 
dopravu, dodanie a poštovné 
a iných nákladov a poplatkov. 
Predávajúci je povinný vrátiť 
spotrebiteľovi platby  rovna-
kým spôsobom, aký použil 
spotrebiteľ pri svojej platbe. 
Predávajúci nie je však po-
vinný uhradiť spotrebiteľo-
vi dodatočné náklady, ak si 
spotrebiteľ výslovne zvolil 
iný spôsob doručenia, ako je 
najlacnejší bežný spôsob do-
ručenia ponúkaný predávajú-
cim. Dodatočnými nákladmi 
sa rozumie rozdiel medzi ná-
kladmi na doručenie, ktoré si 
zvolil spotrebiteľ, a nákladmi 
na najlacnejší bežný spôsob 
doručenia ponúkaný predá-
vajúcim.

Pri nákupe  tovaru  cez 
internet si kupujúci nie oje-
dinele tovar skontroluje a 
vyskúša až doma, po zapla-
tení a odchode kuriéra. Prax 
ukázala, že je nielen vhodné, 
ale potrebné si dodaný tovar 

skontrolovať. Jeho kvalitu, 
množstvo. Následne je to už 
na dlhé lakte. Pri prebierke 
tovaru vám všetky skutoč-
nosti zaznamená dodávateľ 
a napokon ich ako také i po-
tvrdí  a právo je jednoznačne 
na vašej, či našej strane. Ne-
dajme sa pri príjme tovaru 
odradiť slovami: ponáhľam 
sa, mám málo času. Vy platí-
te, na vás, na nás musia poč-
kať. V opačnom prípade na-
sleduje oslovenie e-shopu, 
konfrontácia,  tvrdenie proti 
tvrdeniu, následne odstúpe-
nie od zmluvy, či reklamácia 
chyby? Odporúčanie? Rad-
šej z kratšej cesty...  

A konečne: nájdime si čas 
na dôležité rozhodnutia pri 
nákupe, nenaleťme hneď 
ponukám na internete, ani 
pri telefonických ponukách. 
Stále platí, dva, možno tri ra-
zy meraj, raz strihaj, nezabije 
nás, keď si pozrieme ponuky 
v  kamenných predajniach, 
možno vo viacerých, nazri-
me do recenzií toho ktoré-
ho dodávateľa a  utvrďme 
sa v tom, že sme sa správne 
rozhodli. Budeme spokojní, 
my, i naši blízki, bude menej 
stresov a s radosťou budeme 
užívať produkty zakúpené 
na diaľku.

Ing. Michal Fáber, 
predseda združenia, 

mediátor, osoba 
poverená na ARS

Tel.:  0918 621 940
www.sospotrebiteľov

SPRAVODAJSTVO

Adventné vežové koncerty v Poprade
Od 29. novembra  do 20. decembra  

každú nedeľu o 18.30 večer sú na Ná-
mestí sv. Egídia boli pripravené kon-
certy dychových hudieb DH Tatramat 
Matejovce a DH Popradčanka.

Celkovo štyri  adventné koncerty, 
ktoré sa centrom mesta nesú z veže 

kostola, dodávajú štyrom adventným 
nedeliam v  našom meste ešte sláv-
nostnejší nádych. Prvým adventným 
koncertom tradične začínajú Vianoce 
v Poprade. 

Kým prvé a druhé adventné svetlo 
svojím umením rozsvietila DH Tatra-

mat Matejovce, tretie a štvrté advent-
né svetlo sa rozžiari počas koncertov 
DH Popradčanka.

Priamo na Štedrý deň o 21.30 hod. 
zaznejú z  veže tie najkrajšie koledy 
Vežového Štedrovečerného koncertu 
v podaní  DH Popradčanka.

Obec Mengusovce 
v zmysle § 4zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve  

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
 § 5zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa Materskej školy 

                  Mengusovce 35, 059 36 Mengusovce 
 
Kvalifikačné predpoklady: 

Kvalifikačné predpoklady o osobitné kvalifikačné požiadavky na uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa 
školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnené niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

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

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: 

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

Požadované doklady: 

• písomná prihláška do výberového konania 
• úradne overená fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych 

skúškach 
• doklad o absolvovaní 1. atestácie 
• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti 
• profesijný životopis 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti 
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: 

Obec Mengusovce, Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce  

Uzávierka prijímania prihlášok: 08.01.2021 do 12:00 

OBÁLKU OZNAČTE HESLOM „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ – NEOTVÁRAŤ“ 

 

                                                                                                                          Ján Šoltis 

                                                                                                          starosta obce Mengusovce

 

Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady o osobitné kvalifikačné požiadavky 
na uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa 
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnené niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  
a osobitné  kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
•	 vysokoškolské	vzdelanie	II.	stupňa		a	odbor	vzdelania	 
 pre uvedený druh školy
•	 vykonanie	1.	atestácie	(1.	kvalifikačná	skúška	alebo	jej	 
 náhrada)
•	 najmenej	5	rokov	pedagogickej	činnosti

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou 
funkciou:
•	 riadiace,	organizačné	a	komunikačné	schopnosti
•	 občianska	bezúhonnosť,	osobnostné	a	morálne	 
 predpoklady
•	 zdravotná	spôsobilosť
•	 ovládanie	štátneho	jazyka
•	 znalosť	príslušných	legislatívnych	predpisov

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

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi 
zasielajte na adresu:
Obec Mengusovce, Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce 
Uzávierka prijímania prihlášok: 8. 1. 2021 do 12.00

OBÁLKU OZNAČTE HESLOM 
„VÝBEROVÉ KONANIE MŠ – NEOTVÁRAŤ“

                                                                                               Ján Šoltis
starosta obce Mengusovce 

www.podtatransky-kurier.sk


