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na Slovensko prišla kniha 
plná autentických príbehov 
a  osudov SLOVENSKÉHO 
NÁRODA, sužovaného zvrh-
lými politickými opatrenia-
mi, počnúc nútenou regulá-
ciou činnosti najdôležitejšie-
ho orgánu človeka – PĽÚC, 
cez nútené darovanie vzoriek 
tela na laboratórne testovanie 
a sekvenovanie DNA až po 
nútené vpravovania experi-
mentálnych roztokov do tela 
nazývaných vakcína. 

Otvára sa pred vami kro-
nika bolesti a  nádejí  SLO-
VENSKÉHO NÁRODA, po-
koreného v jeho ľudskej dôs-
tojnosti a  postaveného do 
prvej línie experimentálnych 
pokusov a výskumov zahra-
ničných farmaceutických 
a vakcinačných kartelov 
v  mene „vyšších globálnych 
záujmov“. 

Covid-19 nie je náhoda 
jedného netopiera a  nakaze-
ného Číňana, cez ktorého sa 
vírus rozprášil do celého sve-
ta, ale ide o zjavne fungujúci 
model „počítačových vírusov 
a antivírusov“, v reálnom po-
daní „vírusov a vakcín“. Na 
najsmrteľnejší vírus v exis-
tencii ľudstva sa za 8 mesia-
cov vynašla „vakcína“.

Tento najsmrteľnejší vírus 
má jednu „špecifi ckosť“, a  to 
tú, že neumrel naň žiaden po-
litik, zato občania, ktorým sa 
dostáva štátnej „opatery“ cez 
výškraby vzoriek z lebečných 
dutín a pichanie roztokov do 
tela, umierajú ako na páse. 
Všímavý človek to nazve voj-
na...  

Aby verejnosť prijala túto 
„hrozbu“ a  budúce riešenie 
formou „vakcín“, prvý útok 
na človeka, na jeho dôstoj-
nosť a slobodu začal prekry-
tím dýchacích ciest. Plní to 
úlohu prevýchovy občanov 
na poslúchanie arbitrár-
nych (svojvoľných) pokynov 
štátnych úradníkov, na vy-
tváranie vizuálneho obrazu 
pandémie a  na samoinfi ko-
vanie jednotlivca, prostredia 
a  udržiavania chodu infekč-
ných ochorení, proti ktorým 
sa v záujme ochrany verejné-
ho zdravia vpraví všetkým 
„vakcína“. Dehumanizácia 
človeka a  depopulácia spo-
ločnosti započala svoju ďal-
šiu cestu po 80 rokoch od 
„dočasnej prehry“ Nemec-
ka... Nie cez bomby padajú-
ce na hlavy, ale cez časované 
bomby vstrekované do tela...

 Dňa 11. marca 2020 zača-

la pandémia Covid-19, ktorá 
na Slovensku v čase vyhláse-
nia nebola, a dnes je tu pan-
démia zomierania po „vakcí-
nach“. Ľudia sa samoinfi kujú 
pod zvlhnutými prekážkami 
na dýchanie, podstupujú in-
vazívne zásahy zoškrabávania 
vzoriek z  ich slizníc nosovej 
dutiny a  sú napichávaní ako 
bunky v  Petriho miske. Nie 
kvôli zdraviu, ale kvôli prí-
stupu k  základným právam 
a  slobodám. V  prípade od-
poru sú priestupkovo alebo 
trestne stíhaní, zatváraní do 
väzníc, vyhodení z  práce 

a  zo škôl, je im 
odopretý prístup 
k  zdravotnej sta-
rostlivosti, vstup 
do obchodov aj 
k  základným po-
trebám, jedným 
slovom – bez pod-
stúpenia pokusov 
na svojom tele a na 
duši sú im odňaté 
ľudské práva a slo-
body. Výsledkom 
„ochrany verej-
ného zdravia“ je 
smrť, v  tom „lep-
šom“ prípade te-
lesné a  duševné 
ochorenia, rozvrá-
tené rodiny, zdeci-

movaná spoločnosť a rozpad 
právneho štátu.

Tretia svetová vojna ale-
bo inak povedané pokračo-
vanie druhej svetovej vojny 
neprišlo s  tankami a  v ka-
nadách, ale s  rafi novaným 
úsmevom, európskymi hod-
notami, citlivým vnímaním 
problémov zraniteľných 
skupín a podobnými fl osku-
lami či  prázdnymi frázami 
od osôb, ktoré sú politicky 
pasené a  vnútorne nešťast-
né. S  cynickým a  mrazivo 
pokojným úsmevom na tvári 

odkazujú občanom vystraše-
ným pred experimentálnymi 
pokusmi, aby sa  nebáli do 
toho vstúpiť a  už vôbec nie 
zomierať, pretože každému 
sa chirurgické rúško, respi-
rátor, test a vakcína ujde. 

Táto kniha je I. dielom 
kroniky opisujúcej nástup 
covidovej totality a  fašizmu 
na Slovensku po nežnej re-
volúcii v r. 1989. Je súhrnom 
autentických svedectiev o 
páchaní barbarských zloči-
nov zo strany politikov, sud-
cov, prokurátorov, policajtov, 
zdravotníkov, riaditeľov škôl, 
úradníkov a iných subjektov 
podieľajúcich sa na fašistickej 
mašinérii GENOCÍDY SLO-
VENSKÉHO NÁRODA. 

GENOCÍDA SLOVEN-
SKÉHO NÁRODA  je po-
žehnaná Ústavným súdom 
Slovenskej republiky na čele 
s Ivanom Fiačanom. Každým 
jedným príbehom sa situácia 
stupňuje viac a  viac a ďalšie 
diely knihy prinesú závažnej-
šie dôkazy. Bolesť, trápenie, 
zúfalstvo a  krv slovenských 
občanov je navždy uschnutá 
na ich rukách a  rukách naj-
vyšších ústavných činiteľov 
za servilnej súčinnosti Covi-
du verných „Jozefov Makov“, 

ktorí iba plnili svoje pracovné 
úlohy.

„Človeka, ktorý má oheň 
v  žilách, vietor v  krídlach 
a ticho v srdci sa Vám nikdy 
nepodarí ponížiť, okamžite 
zbúra všetky hradby, ktoré 
sa budete snažiť vybudovať 
okolo jeho milovanej a  ne-
spútanej duše“. Pavel Hirax 
Baričák 

 Výťažok z  knihy slúži na 
činnosť Občianskeho zdru-
ženia Ochrana ľudských práv 
a  základných slobôd, pro-
stredníctvom ktorého  vám 
prinášam právnu pomoc, 
právne rady, postupy, konzul-
tácie a celý rad jeho činností, 
ktoré môžete čerpať na strán-
kach: www.olpzs.sk, www.
zalobyvocistatu.sk a www.
verejnycinitel.sk

Špeciálne v  čase Vianoc 
2021 prichádza na vianočný 
trh kronika závažných dôka-
zov o  tom, že na Slovensku 
prebieha genocída nášho 
národa ... tieto svedectvá po-
slúžia pre vnútroštátne a me-
dzinárodné súdy pre zločiny 
proti ľudskosti. 

Do ďalšieho obdobia 
vám prajem zdravie, šťastie, 
silu a vnútorný pokoj.
 JUDr. Adriana Krajníková   

Milí priatelia a vážení čitatelia, 

Zaujímavé stretnutie sa v stredu 8. decembra uskutočnilo 
v rozhlasovom a televíznom štúdiu rádia Slobodný vysielač 
a televízie ZVTV.sk. Ocenenie čitateľov časopisu Zem&Vek 
za rok 2021 „Prometheus“ za osobnú obetavosť pre dobro nás 
všetkých si prevzal Doc. Ing. Ján Dudáš, DrSc., autor knihy 
„LEXIKÓN menej známych a mätúcich sekulárnych a nábo-
ženských pojmov“. Súbežne s tým predstavila svoju aktuálne 
vydanú knihu advokátka JUDr. Adriana Krajníková, ktorá 
sa ako prvá postavila za občanov Slovenska a ich ľudské práva 
a slobody, za čo je dodnes prenasledovaná advokátskou ko-
morou. V 700-stranovej knihe GENOCÍDA SLOVENSKÉHO 
NÁRODA 2020 je zachytený zrod a vzostup sanitárnej geno-
cídy na Slovensku (aktuálne je vydaný I. diel). Prítomná bola 
aj Janka Hriňáková, majiteľka portálu podtataransky-kurier.
sk a súčasne ilustrátorka knihy Genocída Slovenského náro-
da 2020. Stretnutie sa udialo v srdečnej  atmosfére hostiteľa 
Tibora Eliota Rostasa, majiteľa televízie ZVTV.sk a časopisu 
Zem&Vek a moderátorky Eriky Vincourekovej.  (red)

Zaujímavé stretnutie

Otvorte dvere vianočnému obdobiu plnému radosti, 
vpustite do nich nové príležitosti a zdolávajte prekážky.

Gabriel Bodnár, starosta obce Batizovce,
Ján Šoltís, starosta obce Mengusovce,
Ján Hroboň, starosta obce Gerlachov,

Martin Hajko, starosta obce Štôla

Veľa úspechov 
        v novom roku  želajú

Aj v  roku 2022  sa budú môcť 
žiadatelia zapojiť do Výzvy pre re-
gión, ktorú vyhlásili poslanci Pre-
šovského samosprávneho kraja, 
kde je alokovaných 3,7 miliónov 
eur. Termín na predloženie žiados-
ti je od  10.  januára do  31.  marca, 
pričom minimálna výška dotácie 
je 20-tisíc eur, maximálna 200-tisíc 
eur, avšak maximálne 70  percent 
z  celkového rozpočtu projektu. 
Spolufi nancovanie tejto výzvy je 
na úrovni 30 percent.

Výzva pre región
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Dúfala som a verila, že 
zapálením prvej adventnej 
sviečky sa naši politici koneč-
ne stíšia a prestanú nás trau-
matizovať. 

Hlboko som sa mýlila. 
Takmer dvojročné pro-

gramovanie  nášho podvedo-
mia politikmi a ich kúpenými 
médiami s jediným správnym 
názorom, ukrytým za covid 
očkovaním, neprestalo ani 
pred Vianocami. Hoci nám už 
tri mesiace „pília uši“ vianoč-
nými reklamami, Santa Klau-
som, darčekami, pôžičkami – 
teda biznisom, psychopati vô-
bec nevedia, čo sú to skutočné 
Vianoce. Pre nich neexistuje 
sviatočná atmosféra, zamys-
lenie sa nad zmyslom života a 
vnútornými hodnotami, ktoré 
sú v človeka hlboko zakore-
nené. Naopak, práve v tomto 
čase z najvyšších miest znejú 
len slová plné násilia, nátlaku, 
vyhrážania sa, dehonestácie 
ľudí, ktorí majú iný názor, 
nadávajúc im do opíc, dezolá-
tov, dementov a neviem čoho 
všetkého, len aby vyvovláva-
li strach. Tí najzraniteľnejší, 
dôchodcovia, sa pre nich stali 
nepriateľmi len preto, že ešte 
vôbec žijú a že im musia vy-
plácať aj tak mizerné dôchod-
ky a poskytovať zdravotnú a 
sociálnu starostlivosť. Podľa 

ich názoru sú seniori zbytoční, 
lebo už nevytvárajú hodnoty! 
Tým túto vládnu zberbu obe-
rajú o možnosť kradnúť zo 
spoločných peňazí ešte viac. 
Pritom už všetko rozkradli, 
rozhajdákali a štát zadĺžili 
tak, že nás dostali do dlhovej 
pasce, z ktorej nemáme šancu 
uniknúť. 

Súčasná totálne dezorien-
tovaná a psychicky narušená 
vláda sa snaží svojich pred-
chodcov napodobniť hlavne 
v tom, ako nakradnúť ešte viac 
ako tí pred nimi. Neustále tu 
riešia svoje vlastné problémy, 
vydierajú sa navzájom, vul-
gárne nadávajú nielen obča-
nom, ale aj sami sebe a vôbec 
ich netrápi, ako vyzerajú pred 
vlastnými voličmi. Tých nebe-
rú ani len na vedomie, jedno-
ducho ich ignorujú, doslova sa 
im smejú do očí, pretože oni 
majú úplne iné záujmy – ako 
nahrabať pre seba a zaradiť 
sa medzi svetové elity, ktoré sa 
z pracujúcich ľudí snažia uro-
biť poslušných otrokov. A dar-
mo mi tu niekto bude hovoriť 
o konšpiráciách. Štáty východ-
nej a strednej Európy musia 
tvrdo zaplatiť za to, že 40 ro-
kov nedovolili Západu siahnuť 
na svoje bohatstvo, ktorým by 
si anglosasi zvyšovali vlast-
nú životnú úroveň tak, ako 

to robia od nášho vstúpu do 
Únie. Nie dosť, že nás zruino-
vali ekonomicky, teraz pracujú 
na zničení našich morálnych 
a kultúrnych hodnôt, na zni-
čení našej ľudskosti. 

Vymysleli si pandémiu. 
Lockdowny, slúžiace na zru-
inovanie malých a stredných 
podnikateľov, aby náhodou 
neohrozili ani v najmenšom 
biznis možno ôsmich najbo-
hatších rodín sveta. Do očí 
nám ale budú tvrdiť, že všetci 
majú rovnakú šancu, že tu 
funguje nejaká trhová ekono-
mika. Aká trhová ekonomika, 
keď väčšina fi riem v západ-
nom svete patrí spomínaným 
pár rodinám? A na tých, ktorí 
odmietajú uznať ich sveto-
vládne chúťky, uvaľujú sank-
cie. Tomu hovoria voľný trh 
a konkurencia?  

Vrcholom všetkého sú po-
sledné dva roky, keď tí naj-
bohatší a najvplyvnejší sko-
rumpovali vlády celého sveta 
a donútili ich vstúpiť do vojny 
proti vlastným národom. Veď 
čo iné sú neustále lži o smr-
teľnom víruse, o zákaze lie-
čiť tento vírus, o náhubkoch, 
o postupnom očkovaní dnes 
už štvrtou vraj vakcínou, ale 
opäť len experimentálnou. 
Pritom celý svet dnes vidí, že 
vakcíny nefungujú. V najza-

očkovanejších štátoch začína 
pandémia práve očkovaných, 
nie neočkovaných, vírus šíria 
očkovaní, ktorí môžu rov-
nako ochorieť a zomrieť. Ale 
oni budú ďalej strašiť ľudí 
smrteľnými mutáciami a 
dokonca vyhrážať sa povin-
ným očkovaním experimen-
tálym „sajrajtom“, o ktorom 
nikto nevie, ako ovplyvní 
zdravie človeka o tri, desať či 
pätnásť rokov a za ktorý ne-
nesie zodpovednosť ani ich 
výrobca, ani vlády. Nikoho 
z vládnych elít nezaujíma, ako 
oslabili imunitu ľudí rúškami, 
respirátormi, zákazmi vychá-
dzania a tvrdou izoláciou, 
neliečením iných chorôb a ig-
norujú aj to, ako sa začínajú 
zvyšovať počty pacientov, aj 
detských, s psychickými prob-
lémami, ktoré majú zákaz 
chodiť do školy, lebo covid. 
Keď človeka nezabije sám 
vírus, tak strach, chaos a pa-
nika, ktorú šíria politici, tzv. 
odborníci a médiá, ho určite 
„dorazí“. Ešte šťastie, že veľká 
časť Slovákov je odolná a hlav-
ne svojprávna a túto hru na 
pandémiu sa odmieta dodnes 
hrať, aj napriek lotériám 
a 200 - 300 eurovej korupcii! 
Najlepšie je vypnúť televízie, 
rozhlas, nečítať mainstream a 
žiť svoj vlastný život, nie ten 

virtuálny, ktorý sa nám snažia 
nanútiť. Nakoniec, kto sa na 
Slovensku ešte vôbec vyzná v 
tzv. protipandemických opat-
reniach, ktoré sa menia tak 
často a tak rýchlo, že tu vyvo-
lávajú iba chaos a stres? Som 
presvedčená, že ani sám Mikas 
nevie, čo dnes platí a čo nie.

Som smutná. Veľmi smutná 
z toho, čo dokáže s národom 
urobiť zopár chorých, aro-
gantných ignorantov bez štip-
ky svedomia. Všade spôsobu-
jú zmätky, ľudí rozdeľujú na 
očkovaných a neočkovaných 
a tí sa medzi sebou osočujú, 
obviňujú, hádajú a nenávidia. 
Akoby sme nerozmýšľali a ne-
videli, že všetka táto nenávisť 
má spoločného menovateľa – 
zapredaných politikov a „od-
borníkov“ platených zo zahra-
ničia. Svoloč, ktorej hlavnou 
úlohou je zničiť nás.

Najsmutnejšie na tom je, 
že práve pred tohtoročnými 
Vianocami sa akoby „odtrhli 
z reťaze“ a svojimi idiotskými 
nariadeniami a neustálymi 
útokmi na psychiku občanov 
ničia naše rodiny, ktoré sa 
už dokonca nesmú stretávať 
(v deň našej uzávierky to  na-
šťastie zmenili), ale chaos zo-
stáva. Môže toto robiť niekto, 
kto je ešte aspoň trochu pri 
zmysloch? 

Tí, ktorí vedú Slovensko, 
sa opäť ukázali ako nemorál-
ni, bezcharakterní a bezcitní 
ľudia bez kúska empatie. Za 
každú cenu chcú zničiť a za-
biť našu dušu, identitu, vzá-
jomnú úctu a lásku. Zobrali 
nám šťastie a vieru v krajšiu 
budúcosť. Nie, nie som veria-
ca, ale podstatná časť našich 
občanov je a preto ich treba 
rešpektovať. Niektorí veria 
viac, iní menej, ale väčšina 
vianočné sviatky považuje 
za tie najkrajšie v roku, pre-
tože sa môže pri sviatočnom 
stole stretnúť s najbližšími 
a najmilšími. Počas vianoč-
ných sviatkov si pripomínajú 
tradície predkov, ktoré celé 
generácie zachovávali v rodi-
nách, medzi blízkymi i vzdia-
lenejšími príbuznými a medzi 
susedmi. Práve Vianoce sú 
príležitosťou spoločne spomí-
nať na krásne chvíle, ale aj 
na svojich najmilších, ktorí sa 
týchto Vianoc už nedožili, ale 
pri štedrovečerných stoloch a 
v našich srdciach majú vyhra-
dené najvzácnejšie miestečko.

Ľudia, nevzdávajme to, 
pretože každý z nás si môže 
urobiť Vianoce presne také, 
aké ich chce mať. Aj napriek 
zákazom, príkazom a naria-
deniam psychopatov. 

 Ľudmila Rešovská

Urobme si Vianoce také, aké ich chceme mať

Vianoce sú naši rodičia, 
ktorí skrývajú darčeky v skri-
ni, len aby udržali tú nevinnú 
ilúziu nažive. Vianoce sú tiež 
starí rodičia, dedko, ktorý 
údi klobásu do kapustnice 
a babka, ktorá vypeká ko-
láče a dohliada na všetky 
vianočné zvyky, ktoré treba 
dodržiavať. Vianoce sú naši 
súrodenci, ktorí už odmalička 
s najväčšou vážnosťou chys-
tali darčeky pre všetkých. 

Vianoce sú všetko to svet-
lo, ktoré svieti na ľudí, ktorí 
nás milujú, ktorí na nás pa-
mätajú a ktorí sa rozhodli 
zdieľať tieto chvíle s nami. 
Vianoce sú tiež naši priatelia, 
ktorí na nás nezabúdajú, či 
už v reálnom živote, alebo na 
sociálnych sieťach. Vianoce 
sú stretnutím rodiny, bozkami 
s príchuťou vína, vrelými ob-
jatiami, rozžiarenými detský-
mi očami, darčekmi plnými 
lásky. Vianoce sú však tiež 
naplnené nostalgiou a boles-
ťou za tými, ktorí tu už nie sú. 

Vianoce sú plné milujú-
cich ľudí, ale aj ľudí, ktorí sú 
v týchto chvíľach úplne sami. 
Je v silách každého z nás, 
ukázať týmto ľuďom, že nie 
sú sami, že patria medzi nás.

Vianoce sme my a všetko, 
čo s tým urobíme. Všetko zá-
leží na láske, ktorú sa rozhod-
neme dať v týchto chvíľach.

Nemusíme čakať do Via-
noc, aby sme niekoho obda-
rovali. Tie najkrajšie a najväč-
šie dary sa totiž za peniaze 
nedajú kúpiť a pod stromče-
kom ich nenájdete. 

Ak chcete dnes niekoho 
obdarovať, venujte mu svoju 
prítomnosť, úsmev, objatie, 
bozk, pomocnú ruku...

 Brat za brata

Vianoce 
sme my

Svojou pestrosťou a bo-
hatosťou patrí jednoznačne 
k najkrajším vianočným vý-
zdobám na Slovensku.

Aj tento rok pribudli ďal-
šie inovatívne prvky, ktoré 
umocnia atmosféru Vianoc, 
i keď sa tradičný vianočný 
jarmok nemôže konať kvô-
li pandémii a opatreniami 
s ňou súvisiacimi.

Samospráva urobila všet-
ko, aby Popradské Vianoce 
2021 boli čo najkrajšie. Vý-
zdobu rozsvietil primátor 
Anton Danko tak, ako je v 
našom meste zvykom, pria-
mo na Mikuláša. „Chceme 
Popradčanom vytvoriť počas 
celých sviatkov peknú atmo-
sféru. Okrem tradičných prv-
kov sme tento rok pripravili 
viaceré nové. Výzdoba je roz-
miestnená po celom meste, 
výnimkou nie sú ani kruhové 
objazdy a mestské časti,“ uvie-
dol.

Popradské Vianoce od-
štartoval už tradične prílet 
dominanty vianočnej výzdo-
by - anjela. Aj tento rok mu 
robí spoločnosť jeho mladší 
brat Anjel Aura na kruhovom 
objazde pri nemocnici..

Hlavným centrom vianoč-
nej výzdoby je každoročne 

popradské námestie. V par-
ku pri Kina Tatran pribudli 
nové ozdoby na stromoch. 
Dominantou parku je počet-
ná rodinka jeleňov. Pri kos-
tole nás očarí veľká snehová 
guľa. „Na lampách ostáva ta-
kzvaná lampová fantázia. Na 
konci námestia sa nachádza 
opäť brána 2021, ktorá sa po 
novom roku zmení na 2022,“ 
opisuje Danko. Novinkou je 
selfi e rám - obálka. Na svo-
jom pôvodnom mieste ostal 
selfi e rám s kamzíkom. Spo-
ločnosť mu robia nové hríbi-
ky, a tiež ozdobené stromy.

Najväčšou novinkou na 
námestí je však nový hlavný 
vianočný stromček, ktorý 
vymenil dlhoročný biely. Ne-
zmenená ostala Ulica 1. má-
ja a pred malým detským ih-
riskom na námestí pri Zvo-
nici je na stromoch umiest-
nených 20 svetelných gúľ. „V 
parku oproti Ulici 1. mája si 
našli svoje miesto medvede. 
Korčule sú opäť pri zimnom 
štadióne. Pred Arénou Poprad 
je umiestnená minuloročná 
novinka – veľký vláčik,“ do-
dáva popradský primátor. 
Nadrozmerný Betlehem os-
tal na pôvodnom mieste pri 
Okresnom súde. Pri vstupe 

na námestie od obchodného 
centra ľudí víta vstupná brá-
na. Vianoce sa neodmysli-
teľne spájajú aj s láskou. „Na 
spodnom námestí v priestore, 
kde sú drevené stánky, sú stro-
my nanovo ozdobené v štýle 
srdcová fantázia,“ dodal.

Už tradične nechýba ani 
výzdoba na všetkých kruho-
vých objazdoch. Pred hote-
lom Poprad je to svietiaci ná-
pis  Vianoce. Pred kostolom 
sv. Cyrila a Metoda sú opäť 
anjelik  s obláčikmi. „Pred 
Naft oprojektom boli doteraz 
sviece. Tento rok tam máme 
ale nový prvok, a to zvon-
ček. Pred Telekomunikácia-
mi vystriedajú kométu práve 
sviečky od Naft oprojektu,“ 
prezradil A. Danko. Na rov-
nakom mieste sú snehuliaci 
hudobníci.

„Prvky vianočnej výzdo-
by sa každý rok v mestských 
častiach snažíme obmieňať, 
aby to nebolo vždy o tom is-
tom,“ povedal René Šoltés, 
vedúci organizačného odbo-
ru MsÚ Poprad. V Spišskej 
Sobote je  umiestnená veľká 
kométa  a  nápis VIANOCE. 
„Pribudol tu selfi e rám an-
jelské krídla. V Matejovciach 
je umiestnený v trošku men-

šej podobe biely vianočný 
stromček z námestia a maco 
v kruhovom objazde. V tejto 
mestskej časti ostanú girlandy 
a svoje miesto si tu našli aj 
jelenček  a vločky,“ povedal. 
V mestskej časti Stráže je 
tak ako v minulom roku via-
nočný stromček pri kostole 
a novinkou je ďalší vianoč-
ný stromček pred radnicou. 
„Obyvateľov mestskej časti 
Veľká potešia sobíky so saňa-
mi, girlandy  a dvaja macko-
via.“ dodal na záver Šoltés.

Zvýšené ceny energií sa 
podpísali pod úsporný režim 
svietenia.

„Výzdoba sa bude vypí-

nať každodenne o 23:00 hod. 
s výnimkou veľkého anjela na 
hlavnom kruhovom objazde, 
Anjela Aura pri nemocnici, 
adventného venca a vianoč-
ného stromčeka na námestí. 
Tieto dva prvky budú svietiť 
v tom istom režime ako verej-
né osvetlenie. Počas Štedrého 
dňa, na Silvestra a na Troch 
kráľov bude výzdoba rozsvie-
tená až do 2. h nasledujúce-
ho dňa. V ranných hodinách 
výzdoba nebude svietiť. Je mi 
to ľúto, ale cena energií stú-
pla takmer o 300 %, a preto 
musíme šetriť,“ povedal pri-
mátor mesta Anton Danko. 
 Mesto Poprad

Poprad sa rozžiaril vianočnou výzdobou
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„Nemocnice kolabujú, Slováci idú do ulíc.“ Hlásal podtitu-
lok jedného článku v liberálnom plátku.

Takže si to rozoberme: Nemocnice kolabujú, ale nie kvôli 
vírusu. Ale kvôli totálnej neschopnosti alebo zámeru vládnych 
zločincov, ktorí namiesto toho, aby peniaze z údajnej prázd-
nej štátnej špajze v čase „pandémie“ investovali prednostne 
do zdravotníctva, ich prelievajú do schránkových fi riem, na 
nákup vojenskej techniky, na nákup testov, ktorými by Ma-
tovič netestoval ani psa, na výpalné vo výške 2 % HDP pre 
zločineckú organizáciu NATO, na totálne hlúposti, akou bola 
aj opichávacia lotéria, či najnovšie korupcia seniorov 500 € po-
ukážkami, ak sa dajú zaočkovať…

Miliarda sem, miliarda tam, a keď to všetko spočítame, 
vrátane odlivu peňazí z povinných zdravotných odvodov Slo-
vákov cez súkromné zdravotné poisťovne, ktoré podnikajú 
z povinných odvodov (už len toto je na vojenský tribunál), tak 
zistíme, že nám z „prázdnej“ špajze zmizlo a ešte len zmizne 
niekoľko miliárd eur.

A ak by takýmto spôsobom peniaze nezmizli, tak by bolo aj 
na nemocnice, lekárov, sestričky, lôžka, platy atď. A nemocnice 
by nekolabovali.

Takže, nechajte vírus vírusom, neschopní babráci a agenti 
cudzích záujmov na Slovensku a začnite používať zdravý ro-
zum. Ale evidentne ho nemáte, tak utekajte, kým ešte môžete 
a zodpovednosť za národ a štát slovenský nechajte v rukách 
zodpovedných a rozumných ľudí zo Slovenského Hnutia Ob-
rody.  Róbert Švec, 
 predseda Slovenského Hnutia Obrody

SHO: Nemocnice kolabujú!? 
Róbert Švec nastavil zrkadlo 

vládnym zločincom

Mohutný, približne 13 met-
rov vysoký tatranský strom 
– Fagus silvatica – pendula 
je označovaný za ,,tatranský 
dáždnik“ a nedávno sa stal 
i stromom zaľúbencov. Keď sa 
pod týmto stromom pobozká-
te, vaša láska bude pevná ako 
tá tatranská žula.

Horskí záchranári sa 
o strom i zastrihávanie stara-
jú každoročne na jar. Ak by 
sa koruna nad chodníkom 
nestrihala, konáre by siahali 
až na zem. Martin Magyar zo 
stromservis.sk odprezentoval 
tatrancom stav stromu a pora-
dil pri ďalšom ošetrovaní.

,,Zdravotný stav stromu 
je veľmi dobrý a neohrozuje 
ani bezpečnosť. Koruna je bez 
vážnych defektov s  minimál-
nym množstvom suchých ko-
nárov len malých priemerov. 
Kmeň stromu je bez vážnych 
devastačných rán z  minulos-

Už viac ako 70 rokov rastie buk lesný - previsnutý v Sta-
rom Smokovci, pred budovou Horskej záchrannej služby. V 
novembri bol vyhlásený za víťaza ankety Strom roka 2021 
s  počtom hlasov 4 833. S  titulom strom vyhral i  odborný 
posudok a  profesionálne ošetrenie od arboristu, ktoré sa 
uskutočnilo 26. novembra 2021.

ti, bez iných mechanických 
poškodení a  výskytu drevo-
kazných húb,“ znel odborný 
posudok arboristu – Martina 
Magyara, ktorý je i  členom 
ISA Slovensko.

Počas niekoľkých hodín 
boli na buku odstránené su-
ché konáre, vykonaná reduk-
cia dvoch kostrových koná-
rov od budov max 1-1,5 met-
ra aj vzhľadom na možnosť 
poškodenia pri napadnutí 
väčšieho množstva ťažkého 
snehu v zimnom období.

Veríme, že sa stromu bude 
naďalej výborne vo Vyso-
kých Tatrách dariť a že i rok-
mi ho budú ľudia hrdo na-
zývať i symbolom Tatier. 
Najbližšie môžeme strom za-
ľúbencov podporiť už i v ďal-
šej ankete – Európsky strom 
roka, ktorá začne začiatkom 
roka 2022.
 Mesto Vysoké Tatry

Strom roka je už ošetrený

Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý 
sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si prevažná 
väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástro-
je budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu. Okrem 
toho veľká väčšina považuje za užitočné, aby Európska 
únia vymedzila a podporovala európske práva a zásady 
s cieľom zabezpečiť, aby bola digitálna transformácia 
úspešná

Prieskum Eurobarometra: 
Takmer polovica občanov Slovenska má obavy 

z kybernetických útokov

Zo zistení prieskumu 
vyplýva, že viac ako osem 
z desiatich Európanov (81 
%, SK 77 %) si myslí, že do 
roku 2030 budú digitálne 
nástroje a internet v ich 
živote dôležité. 82 % res-
pondentov zo Slovenska 
si myslí, že ich používa-
nie prinesie aspoň toľko 
výhod ako nevýhod. Viac 
ako polovica (56 %) opýta-
ných občanov z EÚ a 46 % 

zo Slovenska vyjadrilo obavy 
z kybernetických útokov a 
počítačovej kriminality, ako 
sú krádež alebo zneužitie 
osobných údajov, škodlivý 
soft vér alebo phishing. 

Navyše viac ako polovica 
(EÚ 53 %, SK 50 %) z nich 
tiež uviedla, že má obavy o 
bezpečnosť a duševnú po-
hodu detí na internete, a 46 
% respondentov z EÚ a 37 % 
zo Slovenska má obavy v sú-

vislosti s používaním osob-
ných údajov a informácií zo 
strany spoločností či verejnej 
správy. Približne tretinu (34 
%) opýtaných z EÚ aj zo Slo-
venska znepokojujú ťažkosti 
súvisiace s odpojením sa a 
nájdením rovnováhy medzi 
životom online a offl  ine a 
približne jedného zo štyroch 
(26 %) znepokojujú ťažkosti 
týkajúce sa získavania no-
vých digitálnych zručností 
potrebných na aktívnu účasť 
v spoločnosti. 

Podľa výsledkov priesku-
mu si väčšina občanov EÚ 
myslí, že EÚ chráni ich prá-
va v online prostredí dobre. 
Takmer 40 % opýtaných v 
EÚ a 44 % na Slovensku si 

však nie je vedomých 
toho, že ich práva, ako je 
sloboda prejavu, súkro-
mie alebo nediskriminá-
cia, by sa mali dodržiavať 
aj online. Veľká väčšina 
občanov EÚ však pova-
žuje za užitočné dozve-
dieť sa o týchto právach 
viac.

Ako už niekoľko rokov, aj tento prispeli svojou troškou 
k vianočnej atmosfére vo Svite aj členky Únie žien Slovenska. 
Členkám nad 65 rokov rozdávali čokoládových Mikuláškov pre 
radosť a opäť sme napiekli a pobalili asi 300 perníčkov, ktoré 
sme odovzdali Mikulášovi, aby ich rozdelil medzi deti. Časť per-
níčkov bude aj v balíčku pre seniorov a časť zostane pre „Jarmok 
dobra“, ktorý organizuje mesto v spolupráci s organizáciami 
Mládežnícky parlament, Rodinné centrum Ako doma, ZO JDS, 
Skauti a Únia žien vo Svite pri zapálení IV. adventného svetla.

ÚŹS vo Svite

Mikuláš spolu s  Anjelom 
a  Čertom predsa len prišli. 
Zavítali do  Svitu v  nedeľu 
a  na  koči putovali ulicami 
časti Pod  Skalkou a  ulicami 
Svitu, aby aspoň takto mohli 
priniesť  úsmev, radosť a lep-
šiu náladu pre nás všetkých. 
Spolu s  Anjelom a  Čertom 
mával všetkým, ktorých stre-
tol a usmieval sa na deti, po-
zerajúce sa z  okien svojich 
domovov. Veľmi ho mrzelo, 
že  sa v  tomto náročnom ne-
môže nikde zastaviť, stretnúť 

„Symbolickú Mikulášsku jazdu ulicami Svitu“, pripravilo 
mesto 5. decembra 2021. 

sa a porozprávať sa s deťmi.
V závere svojho putovania 

sa zastavil pred Domom kul-
túry, natočili videopozdrav 
pre deti, ktorý si mohli po-
zrieť v  počítačoch.  Nasledo-
valo rozsvietenie vianočného 
stromčeka, hviezdneho neba 
a Mikuláš nezabudol zasvietiť 
II. adventné svetlo.

Mesta tak priblížilo via-
nočné tradície, ktoré aj v 
zložitom covidovom období 
navodia atmosféru blížiacich 
sa Vianoc.  Mesto Svit

Mikuláš prešiel ulicami Svitu

Pripravte sa na zmenu: Do 
práce a prevádzok vás bez oč-
kovania alebo testu nepustia. 
Dozvedáme sa z médií. 

Covid teror pokračuje! 
Teraz by sa mala ukázať sila 
ľudu! Bude pýtať zamestnáva-
teľ od zamestnancov nejaký 
test? Nenastúpte na pracovnú 
zmenu!

Celé oddelenia, celé lin-
ky výrobné, obchody, pre-
vádzky! Všetci vy, ktorí ne-

Slováci! Máte v rukách veľkú moc. 
Môžete ochromiť aj linky výrobné!

súhlasíte s nezmyselnými 
a pochybnými testami! O 
pár dní by sa takýmto spôso-
bom ochromila ekonomika 
a zamestnávatelia aj vláda by 
prosili, aby sa ľudia vrátili do 
práce! 

Sme silní, len keď sa spo-
jíme! Ukážme, kto má moc 
v rukách!

Štefan Polačik,
podpredseda Slovenského 

Hnutia Obrody

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečuje pre 
cestujúcich jednoduchú, bezpečnú a ekologickú formu hro-
madnej dopravy. V nedeľu 12. decembra 2021 vstúpil do plat-
nosti Cestovný poriadok 2021/2022 (Grafi kon vlakovej dopra-
vy 2021/2022). 

Oproti grafi konu z  roku 2019 má ZSSK najazdiť v  roku 
2022 vo verejnom záujme (teda bez započítania IC vlakov), 
takmer o 2 milióny kilometrov viac, teda 35,8 milióna vlako-
kilometrov. Naposledy bola verejná vlaková doprava podobne 
hustá v roku 2000, keď sa pre vlaky vedené vo verejnom záuj-
me zazmluvnil výkon 35,8 milióna kilometrov.

Potešujúce je, že výluka kvôli oprave v úseku Poprad – Svit 
by mala byť ukončená do konca roku 2022.  (red)

Výluka do konca roka 2022

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, 
city a lásku. Celoslovenská výzva Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok? Je tu už niekoľko rokov a zrodila sa prá-
ve preto, aby tí, ktorí ešte môžu, pripravili pod stromček pre 
seniorov a osamelých starších spoluobčanov prekvapenie - kra-
bičky lásky s darčekmi.

 Do výzvy sa už pred štyrmi rokmi zapojila ako koordi-
nátorka Evka Hudáková zo Salónu Princess vo Svite a so 
zbierkou darčekov do Krabičiek lásky začali zhruba ped me-
siacom. Samozrejme, sama by to nezvládla a veľkých pomoc-
níkov našla v materských, špeciálnych a základných školách 
vo Svite, Batizovciach, Vikartovciach, Mlynčekoch, Dolnom 
Smokovci, Švábvciach a pridali sa aj 101 drogérie z Popradu 
a basketbalistiky BAM Poprad. Kým minulého roku pripravili 
232 krabičiek, tohto roku ich bolo až 424 a tie poputujú do 
zariadení pre seniorov v Batizovciach, vo Svite, do Tatranskej 
Polianky, ale aj osamelým seniorom vo Svite, v Batizovciach 
a blízkych obciach. Ako povedala Evka Hudákov, všetci, ktorí 
sa do výzvy zapojili, boli úžasní. „Je jedno, či sme očkovaní, 
prekonaní a podobné aktuálne prívlastky. V tomto prípade 
na tom vôbec nezáleží. Pretože sme stále ĽUDIA, ktorí si 
vedia pomôcť a na tom teraz záleží. Chcem poďakovať za 
každú krabičku. Dali ste no nich veľa lásky, ktorá najmú 
osamelým tak veľmi chýba“, povedala E. Hudáková a dodala: 
Obrovské ďakujeme! 

424 krabičiek lásky pre seniorov
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BATIZOVSKÉ NOVINY
D e c e m b e r  2 0 2 1

Občasník obyvateľov obce Batizovce

Bol to náročný rok. Zim-
nú prípravu prerušil v janu-
ári lockdown, následne bolo 
dlho futbalové „ticho“ a nik 
netušil ako, a či vôbec, sa 
sezóna dohrá. Napokon pa-
dol verdikt, že mládežnícke 
súťaže boli rozhodnutím per 
rollam anulované a muži do-
hrajú zápasy, ktoré chýbali 
z jesene 2020. Nám tak ne-
ostávalo nič iné, ako sa po-
biť o body, keďže teoreticky 
bolo naše A mužstvo stále v 
ohrození zostupu. Naši muži 
ale žiadnu drámu nedopus-
tili a po oboch víťazstvách 
ukončili skrátenú sezónu 
2020/2021 takmer v strede 
tabuľky.

Nový impulz prinieslo 
leto, ktoré nám spríjemnil 
aj turnaj iba pre občanov 
žijúcich, či pochádzajúcich 
z našej obce a odchovancov 
klubu - Mundiál. Tento rok, 
už tradične druhú júlovú so-
botu, sa uskutočnil už jeho 
44. ročník. Pohár pre víťaza 
brala tento rok zaslúžene 

Rok 2021 očami Obecného futbalového klubu Batizovce
Aj OFK Batizovce hodnotí uplynulý rok. Jarná časť sezó-

ny poznačená pandémiou, odohrané všetky zápasy jesennej 
časti, nový betónový plot popri Cintorínskej ulici. Aký bol 
rok 2021 z pohľadu nášho obecného futbalového klubu?

CSKA Moskva, druhé miesto 
obsadilo družstvo Grizzly 
a na treťom mieste sa umiest-
nil Amstel. Okrem Mundiá-
lu bolo treba budovať káder 
troch prihlásených družstiev 
(mužov, dorastu, znovuo-
tvorenej prípravky U11), 
vyskladať realizačné tímy 
pre tieto družstvá, zázemie 
a začať prípravu. Po mno-
hých peripetiách sa podarilo 
udržať kostru, ba aj doplniť 
káder družstva mužov, ku 
ktorému prijal ponuku tréne-
ra v Batizovciach už známy 
staronový tréner Ján Mlynár. 
Družstvo dorastu tiež prešlo 
mnohými zmenami, niektorí 
hráči už nemohli kvôli veku 
nastúpiť, avšak všetko sa po-
darilo doplniť odchovanca-
mi - na trénerskej pozícii sa 
družstvo napokon ustálilo 
pod taktovkou mladého tré-
nerského dua Jozef Fábian 
a Dávid Mudrák. Najväčšou 
radosťou nám ale boli naši 
najmladší hráči a hráčky do 
11 rokov, ktorí poctivo tré-

novali a reprezentovali našu 
obec na turnajoch spočiatku 
pod vedením Dávida Mud-
ráka a neskôr pod vedením 
Romana Ryšu. 

A tak už nič nebráni-
lo tvrdej príprave a na prelo-
me júla a augusta aj začiatku 
sezóny. Muži po úvodnej 
výhre ťahali trojzápasovú 
šnúru prehier, avšak potom 
sa už nabudili, niekoľkými 
dobrými zápasmi si napravi-

li chuť a zimujú na 10. mieste 
v strede tabuľky. Najväčšou 
slabinou je útok a strieľa-
nie gólov, čo našich mužov 
v niektorých prípadoch stálo 
body, avšak devízou je ob-
rana a súdržnosť kolektívu. 
Dorastenci odohrali aj kvôli 
turbulenciám v kádri a na 
trénerskom poste prvú polo-
vicu sezóny s horšími výsled-
kami, v posledných zápasoch 
roka sa však nakopli, doká-

zali sa vďaka lepšie zvlád-
nutým zápasom vyšvihnúť z 
poslednej priečky a dali tak 
prísľub lepších zápasov po-
čas jarnej časti. Podstatou 
je však futbalový a športový 
rast každého hráča. A tento 
najviac badať u našich naj-
menších. Aj napriek tomu, že 
naša prípravka má v skupine 
silné družstvá, zaznamenala 
niekoľko výhier a remíz, čím 
dokázala zimovať na treťom 
mieste v skupine. Avšak naj-
mä pokrok a zručnosti sú to, 
čo teší nielen rodičov našich 
najmenších, ale tiež funkcio-
nárov klubu, keďže futbal 
v Batizovciach bude o pár 
rokov stavať práve na týchto 
dnes najmladších hráčoch.

Rok sa končí, počas zimy 
čaká OFK volebná schôdza, 
ktorá rozhodne o novom 
prezidentovi a zložení vý-
boru. Radi by sme preto 
poďakovali v mene celého 
klubu všetkým hráčom za 
každú minútu ich nasade-
nia počas tréningov a zápa-
sov, čím prispeli k vzornej 
reprezentácii obce, členom 
výboru a funkcionárom za 
spoluprácu, ich nasadenie a 

obetovanie množstva svojho 
voľného času len preto, aby 
mohol futbal v Batizovciach 
pokračovať na čo najvyššej 
úrovni. Tiež by sme radi vy-
jadrili vďaku obci Batizovce 
za podporu a Vám, drahí 
spoluobčania, fanúšikovia a 
priaznivci nášho klubu, za 
Vašu priazeň. Prajeme všet-
kým pevné zdravie, príjem-
né prežitie Vianoc v kruhu 
najbližších a úspešný vstup 
do Nového roka 2022. Verí-
me, že sa čoskoro uvidíme na 
futbalovom ihrisku.

 Ing. Peter Hutník

V polovici novembra 
Obec Batizovce vyhlási-
la súťaž pre deti materskej 
školy a základných škôl pod 
názvom: „Súťaž o najkrajšiu 
vianočnú pohľadnicu“. Do-
stali sme 76 vianočných po-
hľadníc od detí vo veku dva 
až pätnásť rokov. Áno, toľko 
šikovných žiakov základných 
škôl a  materskej školy nám 
prispelo do našej vianočnej 
výtvarnej súťaže. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným za ich 
nádherné diela. Vybrať tie 
najkrajšie z  takého počtu, 
bolo naozaj veľmi ťaž-
ké. Všetky pohľadnice 
mali svoje čaro. Maľo-
vané farbičkami, kres-
lené, robené pomocou 
koláže, či vyrábané tzv. 
servítkovou technikou 
alebo nalepovaním 
rôznych predmetov s 
vianočnou tematikou. 
Porota prihliadala na 
výnimočnosť, fareb-
nosť, originalitu. Na-
koniec sa naša porota  
v  zložení PhDr. Soňa 
Andrašová, kultúrna  
referentka,  poslanci 

obce a zároveň členovia kul-
túrnej komisie Ľubomír Šol-
tís a  Marta Šerfelová zhodla 
a vybrala týchto víťazov v ka-
tegórii MŠ (deti, ktoré navšte-
vujú MŠ a mladšie): Andrej-
ka Sojáková, Paťko Tomaško, 
Tadeáš Griglák a  v  kategórií 
ZŠ (deti, ktoré navštevujú 
ZŠ): Šimon Galko, Alexandra 
Chovanová, Ema Hrušková. 
Pohľadnice obec zužitkuje 
a  bude ich posielať ako via-
nočný pozdrav svojim part-
nerom.   

Mgr. Simona Chovanová

O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu 

Nech sa vám pod stromčekom splnia vaše sny,
aby vás čakali už len krásne a šťastné dni.

Aj veľa síl želáme do nového roku,
aby vás šťastie a zdravie sprevádzalo 

na každom kroku. 
Prajú starosta, zamestnanci a poslanci OÚ

Samoobslužné boxy slúžia nám všetkým
Milí obyvatelia Batizoviec, 

každý jeden mesiac tohto 
roka bol poznamenaný opat-
reniami v  súvislosti s ocho-
rením covid 19. Prežívame 
obdobie, na ktoré sme nikdy 
neboli zvyknutí. Začiatok ro-
ka sprevádzalo testovanie 
obyvateľstva, potom sa situá-
cia upokojila a  teraz sa čo-
raz viac skloňuje očkovanie 
obyvateľstva. Odhliadnuc od
danej situácie, práce v  sa-
mospráve museli pokračovať 
ďalej. Niektoré aktivity však 
v obmedzenom režime. 

Súťaž o  naj škvarkovník, 
spojenú s  ochutnávkou do-
mácich vín, sme museli cel-
kom zrušiť a ani tento rok sa 

nám nepodarilo stretnúť so 
seniormi pri príležitosti me-
siaca úcty k starším. 

Milí seniori, nezabudli 
sme na vás a aj tento rok vás 
potešíme vianočným prekva-
pením, ktoré vám doručíme 
do domácností. Aj napriek 
tomu sa nám spoločne po-
čas roka podarilo realizovať 
množstvo aktivít.

Za posledný mesiac sa 
napr. rozrástla sieť Z-boxov, 
tzv. samoobslužných výdaj-
ných miest, aj v  našej obci 
a obyvatelia obce môžu vy-
užívať benefi ty, ktoré im 
Z-BOX ponúka. Vďaka sa-
moobslužným výdajným bo-
xom si môžeme zásielku 

vyzdvihnúť 
vtedy, keď 
máme čas, 
napríklad aj 
v noci. Na-
vyše, zásiel-
ku je možné 
vyzdvihnúť 
bezpečne a 
bez fyzické-
ho kontak-
tu s cudzím 
č l o v e k o m , 
čo občania 
ocenia nielen 
v čase pandé-
mie. Výdajné 
miesto sa na-
chádza pred 
o b e c n ý m 
úradom na 
Ul. Štúrovej. 

Po nedáv-

nej rekonštrukcii horného ih-
riska, kde boli osadené nové 
hracie prvky, bol aj nanovo 
vyzdobený vianočný strom-
ček, ktorý nám umocní po-
solstvo Vianoc. 

V  tejto dobe, najneskôr 
do konca tohto roka, Vám 
budú od obce distribuova-
né obecné kalendáre, kde sú 
zaznamenané pripravované 
obecné aktivity na ďalší rok. 
Kalendár obsahuje aj sepa-
rovaný zber odpadu. Okrem 
iného sa v kalendári dočítate 
o tradičných receptoch našej 
obce.  

Pred nami je najkrajší čas, 
čas vianočný. Tieto krásne 

sviatky by mali aj pre dnešnú 
rodinu znamenať puto lás-
ky, úcty, porozumenia  – to 
všetko by malo fungovať nie-
len počas Vianoc, ale stále. 
V mene mojom aj poslancov 
obecného zastupiteľstva vám 
prajem, aby ste pokojom po-
žehnané Vianoce, ako sviatky 
pokoja a lásky,  trávili s Božou 
láskou, radosťou, v  pevnom 
zdraví a  spoločne si musíme 
priať, aby prichádzajúci rok 
2022 bol pre nás úspešný 

Ďakujem všetkým za vy-
konanú prácu v  prospech 
rozvoja našej obce.

JUDr. Gabriel Bodnár, 
starosta obce   

Packeta resp. Zbox umiestnený pre obecným 
úradom.

Do obce pribudla na skúšobné obdobie nová technika od 
spoločnosti Ematech, ktorá nám bude slúžiť pri zabezpečo-
vaní zimnej údržby v našej obci. Zmierňovanie následkov 
zimy bude pre nás predsa len jednoduchšie.



Folklórna skupina v jeseni
Členovia folklórnej sku-

piny v októbri prerušili 
nácviky detí a dospelých 
z dôvodu pandemických 
opatrení. Rovnako sa ne-
konali ani folklórne vystú-
penia. 

Dospelí sa zamerali hlav-
ne na prípravu a nahráva-
nie hudobného CD, ktoré 
sa nám podarilo úspešne 
nahrať. Na spomínanom 
CD s názvom A TAM 
DOLU ZA DZEDZINU je 29 piesní. Podieľalo sa na ňom 25 
členov a priaznivcov folklórnej skupiny. CD sú k dispozícii 
od 13. decembra 2021. Záujemcovia o kúpu sa môžu prihlásiť 
na obecnom úrade, alebo na t.č. 0907181427.

K spomínanému CD bolo nahraté aj promovideo, ktoré 
je možné si pozrieť na YU TUBE kanáli folklórnej skupiny.

Poďakovanie patrí všetkým členom a priaznivcom folklór-
nej skupiny, ktorí sa podieľali na nahrávaní, ale hlavne obci 
Batizovce za poskytnutie dotácií.

V januári je naplánovaná výročná členská schôdza, ale dá-
tum určíme podľa vývoja celkovej situácie. 

Keďže sa blížia vianočné sviatky, chceli by sme popriať 
všetkým ľuďom šťastné a veselé prežitie Vianoc v kruhu svo-
jich najbližších a hlavne šťasný a zdravý Nový rok 2022.  
 Ľubomír Šoltís

Našou výhodou je, že toto 
rozhodnutie padlo v  dosta-
točnom časovom predstihu. 
Obec Batizovce má bohatú 
nielen históriu, ale má čo 
ponúknuť aj zo súčasného 
diania. Patríme medzi mo-
derné a  dynamické obce, 
ktoré sa rozrastajú o  nových 
obyvateľov, čo nás veľmi teší. 
Touto cestou by sme Vás, milí 
rodáci a  občania veľmi radi 
poprosili, aby ste opäť popre-
zerali svoj rodinný archív fo-
tografi í, dokumentov či rôz-
nych zaujímavých artefaktov, 
ktoré máte odložené v  hle-
majzoch, omariách, alebo 
kastách. Napíšte si zoznam, 
ktorý nám poskytnete, aby 
sme ho kvalitne naskenovali 
a zdokumentovali. Po spraco-
vaní Vám bude vrátený späť 
s  tým, že v novej monografi i 

bude uvedený zdroj majite-
ľa. A  Vás, skôr narodených, 
prosíme, aby ste zaspomínali 
na časy dávnejšie, na zvyky či 
tradície, ako sa kedysi v  Ba-
tizovciach žilo. Ako zostavo-
vateľa sme oslovili nášho ro-
dáka, Mariána Sojáka, ktorý 
sa tejto zodpovednej úlohy 
veľmi rád chopil. V budúcom 
roku plánujeme vydať o  his-
torických pamiatkach obce 
malý propagačný leták, ktorý 
bude záujemcov informo-
vať o tom, čo sa v našej obci 
oplatí vidieť. Dúfam, že sa 
nám toto naše spoločné dielo 
podarí a  popri obciach Ger-
lachov, Lučivná či Liptovská 
Teplička sa zaradíme medzi 
ďalšie obce, ktoré sa môžu 
popýšiť nie len bohatou his-
tóriou ale aj pestrým životom 
súčasnosti.  V. Andraš

Plánujeme vydať novú monografi u 
V roku 2024 si budeme v našej obci pripomínať 760. vý-

ročie od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sme 
sa po dvadsiatich rokoch rozhodli vydať monografi u obce, 
ktorá by spĺňala súčasné štandardy, a to nielen po obsaho-
vej, ale aj po grafi ckej stránke. 

Už po krátkom čase mô-
žeme povedať, že sovičkám 
edukačná činnosť  veľmi pro-
spieva. Pravidelne funguje 
aj krúžková činnosť pod ve-
dením kmeňových učiteliek. 
V  materskej škole nezaháľa-
me a snažíme sa robiť aktivity 
v súlade s opatreniami.                 

V  septembri ešte pri lep-
ších epidemiologických opat-
reniach nás navštívilo diva-
dielko HOKY_POKY

V  rámci jesenných akti-

V materskej škole aj v ťažkých časoch nezaháľame
Podobne, ako minulý rok, aj tento sa kvôli zlej epide-

miologickej situácii na Slovensku, niesol v  duchu hygie-
nických opatrení,ktoré neminuli ani našu materskú školu. 
Novinkou bolo otvorenie novej triedy Sovičiek, kde bola 
vytvorená úplne novučičká, pekne zariadená trieda plná 
nových krásnych hračiek a  pomôcok pre 6-ročné deti zo 
znevýhodneného prostredia.

vít sme ako každý rok púš-
ťali šarkanov, usporiadali 
jablčkový i  tekvičkový deň 
a v rámci dňa zdravej výživy, 
v  spolupráci so školskou je-
dálňou, sme pripravili v trie-
de predškolákov ochutnávku 
zeleninových a  ovocných 
šalátikov, aby si deti aj takto 
našli cestu k zdravým jedlám.

Samozrejme, že sme sa 
snažili skrášliť si aj okolie ma-
terskej školy hrabaním  a vo-
zením listov ,,NA KOPU“. To 

bolo zábavy v peknom jesen-
nom počasí. V  rámci spolu-
práce s našou koordinátorkou 
regionálnej výchovy, Olinkou 
Pastrnákovou sme navštívili 
našu BATIZOVSKÚ IZBU, 
ktorá bola otvorená v  našej 
obci len nedávno. Deti boli 
doslova ohúrené starými ve-
cami našich prastarých rodi-
čov. Určite sa tam budú radi 
vracať aj v budúcnosti.

Trieda predškolákov po-
kračovala v  spolupráci s  pr-
vákmi v  základnej škole 
a spoločne si vysadili strom-
čeky v exteriéri školy.

V  týchto dňoch sme pri-
pravili program na privíta-
nie  Mikuláša, ktorý odznel aj 
v rozhlase a zapojili sa tiež do 

obecnej súťaže o  najkrajšiu 
vianočnú pohľadnicu. Naša 
škôlka sa odela do krásnej 
vianočnej výzdoby a v tomto 
adventnom čase učíme i naše 
deti pomáhať a  obdarovať aj 
iných.Zapojili sme sa preto 
do zbierky pre opustených 
starkých pod názvom,,Koľko 
lásky sa vojde do krabice od 
topánok“. Predvianočnú ná-
ladu si vytvárame aj stavaním 
stromčekov, pečením medov-
níčkov a  prípravou na nad-
chádzajúci vianočný čas spo-
jený s  pesničkami,koledami 
a rozhovormi o tom,aby sme 
boli ešte lepší k sebe a ostat-
ným ľudom okolo nás. 

Dana Chladoňová, 
učiteľka MŠ                                                                                                                

Opravili sme snežnú fré-
zu a zariadenia pre štarto-
vanie zásahových motoriek, 
píl, čerpadiel. 

Prekontrolovalo sa zása-
hové vozidlo Tatra 815 a vy-
konala sa rekondičná jazda. 
V  oprave bolo auto DUKA-
TO, kde sa menili riadiace 

Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce
Hasiči v  jesennom období nezaháľali a uskutočnili nie-

koľko technických výjazdov k prečisteniu dažďových kaná-
lov. V novembri sa uskutočnilo zazimovanie hasičskej tech-
niky a príprava techniky na zimné obdobie.

rozvody. S  novým vozidlom 
IVECO sme boli na ročnej 
prehliadke v Sp.N.Vsi a našu 
garáž opustila Avia, ktorú po 
35 tich rokoch vystriedalo 
spomínané IVECO.

Cez zimné obdobie plá-
nujeme zrekonštruovať soci-
álne zariadenia v hasičskom 

sklade. K  dispozícii je stále 
Hasičská a  Batizovská izba, 
kde je potrebné si návštevu 
vopred dohodnúť.

Základnú prípravu členov 
DHZO vykonali 4 členovia 
a  rozšírili tak členskú zák-
ladňu DHZO. V  septembri 
sa uskutočnila výborová 
schôdza členov DHZ, kde 
sa zároveň volil nový výbor 
DHZ na roky 2022-2026.

Na záver roka by sme sa 

chceli poďakovať p. starosto-
vi, poslancom a  poslankyni 
obecného zastupiteľstva, ako 
aj všetkým sponzorom za 
pomoc v roku 2021.

Členovia výboru prajú 
svojím členom, ako aj svo-
jím spoluobčanom šťastné 
a  veselé prežitie vianočných 
sviatkov a šťastlivý Nový rok 
2022.

Ľubomír Šoltís, 
veliteľ DHZ

V  zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí 
v  znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prena-
jať obchodnou verejnou súťažou nehnuteľnosti v  ka-
tastrálnom území obce Batizovce:
• Severný prístavok sály kultúrneho domu súpisné číslo 

232, na parcele č. 1139/1,
• priľahlý pozemok k severnému prístavku kultúrneho 

domu – časť parcely č. 3183/3 plocha ohraničená chodní-
kom a živým plotom,
• minimálna výška nájmu bola OcZ Batizovce stanovená 

na 2 800 €/ročne,
• doba nájmu určitá do 31. 12. 2026,
• bližšie informácie ako aj súťažné podmienky sú uverej-

nené na stránke www.obecbatizovce.sk alebo si  ich môžu 
uchádzači vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Batizovciach 
počas úradných hodín
• lehota na doručenie ponúk končí dňa 30. 12. 2021 

o 12.00 hod.

Obec BatizovceAj tento rok si vo vašich 
schránkach nájdete násten-
ný kalendár obce. Klasické 
recepty a  tradičné slovenské 
jedlá všetci poznáme. Nie-
ktoré obľubujeme viac, iné 
menej, ale stále platí pra-
vidlo, že naše mamky a staré 
mamy ich vedeli pripraviť 
najlepšie. Aj napriek tomu, 
že dnešný svet patrí prevaž-
ne modernej kuchyni, ani 
ten najväčší gurmán nepo-
hrdne tradičnou kuchyňou 
našich starých mám a rád si 
zaspomína na skvelé chute 
nášho detstva, na klasické 
jedlá starej mamy. A preto sa 
v kalendári na rok 2022 ob-
javia tradičné recepty, ktoré 
sme zozbierali v  našej obci 
od šikovných žienok z Klubu 

žien, ktoré ich majú od svo-
jich mám, ale aj od najstar-
ších občianok obce. Veríme, 
že aj vy patríte medzi milov-
níkov  tradičných receptov 
a vyskúšate niektoré jedlá. 
Nezabudnite sa zásobiť ze-
miakmi, múkou, tvarohom, 
slaninou, kyslou kapustou. 
Sú to suroviny, z  ktorých sa 
najčastejšie varilo v  každej 
rodine na dedine. Každý va-
ril z toho, čo mal doma, čo si 
vypestoval, čo si sám vyrobil. 
Z uvedeného dôvodu sa nie-
ktoré recepty, ktoré sa dedili 
v  rodinách z  generácie na 
generáciu, líšia spôsobom, 
postupom varenia alebo nie-
ktorými ingredienciami.

Želáme Vám dobrú chuť.  
 Mgr. Simona Chovanová

Kalendár 2022

Žijeme uponáhľaným 
spôsobom života a protipan-
demické opatrenia a zhoršu-
júca sa epidemická situácia 
nám bránia v  tradičných 
predvianočných prípravách. 
Rovnako nám, bráni aj v tra-
dičnom slávení vianočných 
sviatkov v  kruhu našich 
najbližších, na ktoré sme 
zvyknutí z predchádzajúcich 
rokov. Táto doba nám ale 
nebráni spomaliť, zastaviť sa 
a  tešiť sa na nadchádzajúce 
najkrajšie sviatky roka. Po-
čas Vianoc sa tešíme najmä 
z toho, že môžeme obdaro-
vať všetkých, ktorých máme 
radi, ale myslím si, že v tom-
to pohnutom čase sa budeme 
tešiť predovšetkým z toho, že 
Vianoce oslávime v  plnom 
zdraví. 

Klub žien Batizovce pra-
je všetkým čitateľom najmä 
pevné zdravie, silu a  trpez-

livosť. Veríme, že trpezli-
vosťou a  zodpovedným prí-
stupom čoskoro spoločne 
zvíťazíme nad pandémiou 
a  budeme sa môcť už v  bu-
dúcom roku stretnúť na spo-
ločných akciách. S  radosťou 
pripravíme a  zorganizujeme 
akcie hlavne pre našich naj-
mladších spoluobčanov.

Tešíme sa na spoluprácu 
s  obecným úradom a  ostat-
nými organizáciami v  našej 
obci pri organizovaní spo-
ločných akcií.

Milí čitatelia, prajem nám 
všetkým pokojné a požeh-
nané prežitie vianočných 
sviatkov a  úspešný štart do 
nového roka. Želajme si spo-
ločne, aby nám rok 2022 pri-
niesol nové začiatky, pozitív-
ne zmeny, aby sme opäť boli 
k sebe všetci viac ohľaduplní 
a dôverovali si. 

 Marta Šerfelová

Tešme sa na spoločné stretnutia 
V mene členiek Klubu žien Batizovce sa Vám opäť pri-

hováram už v zimnom adventnom čase, ktorý nám napriek 
neistote z  dôvodu pretrvávajúcej pandémie poskytuje 
priestor na osobné stíšenie. 
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V súčasnosti pôsobia v 
Batizovciach tri futbalové 
družstvá – znovu otvorená 
prípravka U11, dorast U19 a 
muži. Víziou OFK je vycho-
vávať vlastnú futbalovú mlá-
dež, ktorá sa môže postupne 
zlepšovať, futbalovo rásť a 
postupne sa dostať aj do naj-
staršej mužskej kategórie a 
reprezentovať dobré meno 
klubu a obce. Potešujúci je 
najmä záujem mládeže o fut-
bal v obci napriek tomu, že v 
obci aktívne fungujú ďalšie 
spolky. V kategórii príprav-
ky je v kádri dohromady 19 
hráčok a hráčov, v doras-
teneckej kategórii máme v 
kádri 18 hráčov.

Výbor OFK Batizovce sa 
snaží vďaka významnej pod-
pore obce Batizovce nielen 
zabezpečovať zázemie klubu, 
ale aj vytvárať lepšie pod-
mienky hráčom a zveľaďovať 
domovský futbalový stánok. 
V ostatných rokoch sa po-
darilo zriadiť studňu na za-
vlažovanie ihriska, prerobiť 
interiér skladu, šatní domá-

Revitalizácia športoviska Obce Batizovce
cich, hostí a rozhodcov, tiež 
práčovne a jej vybavenia. 
Okrem bežných investícií 
do vybavenia (lopty, dresy, 
výstroj, ...) bolo potrebné 
začať sa zaoberať väčšími a 
nákladnejšími investíciami 
- rekonštrukciou oplotenia 
okolo ihriska a náterom stre-
chy, keďže aj plot (najmä časť 
popri Cintorínskej ulici), aj 
strecha, už boli v poľutova-
niahodnom stave.

Za spolupráce obce sa 
OFK Batizovce zapojil do 
Výzvy Mikroprogram PSK 
s cieľom zabezpečiť obnovu 
oplotenia futbalového ihris-
ka v obci Batizovce. Snaha 
sa skončila úspešne a hoci sa 
nám nepodarilo získať plnú 
požadovanú dotáciu vo výš-
ke 5 000 €, projekt bol pod-
porený z  rozpočtu Prešov-
ského samosprávneho kraja 
aspoň vo výške 1500 €. Táto 
časť spolu s významným prí-
spevkom obce napokon sta-
čili na obnovu tej časti plota 
popri Cintorínskej ulici, kto-
rá bola v najviac havarijnom 

stave (nosná konštrukcia 
bola miestami naklonená až 
padajúca, plechy hrdzavé, 
pokrivené a miestami aj de-
ravé).

Týmto by sme v mene 
nášho klubu aj mene svojom 
radi vyjadrili veľkú vďaku 
Mgr. Simone Chovanovej, 
Ing. Viere Čupovej, ďalším 
zamestnancom OÚ Bati-
zovce, tiež pánovi starostovi 
JUDr. Gabrielovi Bodnárovi 
a celému obecnému zastu-
piteľstvu za pomoc a podpo-

ru a v neposlednom rade aj 
poslancom PSK za prizna-
nie dotácie v projekte Revi-
talizácia športoviska Obce 
Batizovce. Nesmieme tiež 
zabudnúť na hráčov a členov 
výboru, ktorí obetovali svoj 
voľný čas aj dni dovolenky, 
aby sa mohla táto obnova 
plota stať skutočnosťou a 
spoločne sme si takto mohli 
zveľadiť prostredie, v ktorom 
trávime voľný čas. Patrí Vám 
obrovská vďaka.

 Ing. Peter Hutník

Prichádza  najkrajšie ob-
dobie roka. Aj v  našej škole 
sa na tieto krásne sviatky 
pripravujeme. Máme vyzdo-
bený  vestibul školy a tento 
rok škola žiari v  odtieňoch 
modrej. Samozrejme, všimol 
si to aj Mikuláš, ktorý spo-
ločne so svojou čertovskou 
družinou prišiel pozdraviť 
našich žiakov a priniesol im 
milé darčeky. Žiaci mu ako 
poďakovanie zaspievali a za-
recitovali, malí muzikanti 
z 2. A mu zahrali koledu na 
xylofónoch. 

Nezabúdame, že toto ob-
dobie nám predznamenáva 
aj koniec prvého polroka. 
Žiaci  sa naučili veľa nové-

ho, zvládli aj vedomostné 
súťaže ako boli internetová 
vedomostná súťaž IBobor i  
Pytagoriáda, ktorá preverila  
matematické zručnosti tre-
tiakov a štvrtákov. 

Malým aj veľkým odpo-
rúčame navštíviť Múzeum 
špeciálneho školstva v  Le-
voči, kde sa v  jednotlivých 
expozíciách dozviete veľa 
zaujímavostí. Naši žiaci, 
ktorí toto múzeum navštívi-
li v  rámci exkurzie, by vám 
určite odporučili expozíciu 
Ľudské zmysly, ktorá sa im 
mimoriadne páčila. Krásny 
októbrový deň využili aj na 
prechádzku historickou Le-
vočou a návštevu baziliky Sv. 

Jakuba.  
Spolu s  pani Martinou 

Proháczkovou sme si pripo-
menuli Svetový deň stromov, 
počas ktorého sme na sade-
nie stromov pozvali aj kama-
rátov  predškolákov z mater-
skej školy. V  októbri sme si 
pripomenuli aj Deň jablka 
a  tvorili sme na jesenných 
dielňach. 

No a nesmieme zabudnúť 
všetkým pripomenúť, že naši 
prváci sú už riadni žiaci ško-
ly, ktorých do žiackeho stavu 
pasovali šikovné štvrtáčky. 
A oslava to bola krásna! Bola 
torta, tanec a zábava. 

Všetci sa tešíme zo spo-
lupráce so SZUŠ Rosnička, 

ktorá zriadila v škole hudob-
ný a  výtvarný odbor. Roz-
behla sa krúžková činnosť, 
tak opäť šporujeme, hráme 
hokejbal, tvoríme, učíme 
sa hrou. Zapojili sme sa do 
projektov Spolu múdrejší 2 i 
Recyklohry, zbierame Oku-
liare pre Afriku. Stihli sme 
toho naozaj dosť. A aby sme 
nezabudli, máme pri škole 
vybudovanú plochu so sto-
janmi na odkladanie bicyk-
lov, ktorá je monitorovaná 
kamerami.  Ak máte chuť, 
pokojne sa privezte do školy 
bicyklom, len si nezabudnite 
zámok na bicykel. 

Mgr. Zuzana Kľocová, 
riaditeľka ZŠ Batizovce

Medzi žiakov školy prišiel aj Mikuláš s družinou

• 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 - pripravujeme nový, 
   modernejší vzhľad našej www stránky
• 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

Ako získať aktuálne informácie
 o dianí v obci?

Naša obec informuje 
svojich občanov o dianí v 
obci a o najdôležitejších 
aktivitách, ktoré majú 
priamy dopad na život 
v obci. Využívame na to 
rôzne informačné kanály 

a snažíme sa zabezpečiť 
dostupnosť informácii 
z rôznych zdrojov. Každý 
občan môže bezplatne vy-
užívať nasledovné spôsoby 
na získanie potrebných in-
formácií:

Do ponuky informač-
ných kanálov pribudla 
bezplatná aplikácia pre 
smartphony pod názvom 
ROZANA. Ide o rozhlas 
v mobile. Aplikácia vám 
umožní prehrávať hláse-
nia obecného rozhlasu 
priamo vo vašom mobile. 
Taktiež vám priamo do 
mobilu vieme posielať aj 

rôzne pozvánky, správy, 
dokumenty a ankety. Po-
stup inštalácie je zverejne-
ný na našej webovej strán-
ke www.obecbatizovce.sk 

Distribúcia informácii 
prostredníctvom týchto 
médií by mala zabezpečiť 
prístup k potrebným in-
formáciám mladšej, ako aj 
staršej generácii občanov. 

V prípade otázok 
na jednotlivé spô-
soby získania infor-
mácii nás prosím 
kontaktujte na tel. 
052/7756 312 alebo 
na obec@obecbati-
zovce.sk 

 Z dôvodu sprísnených opatrení, v spojitosti s ochorením 
COVID19 a s nariadeným zákazom vychádzania, bola 
plánovaná akcia „Mikuláš v Batizovciach“, ktorá sa mala 
uskutočniť 5. decembra 2021 v PLNOM ROZSAHU zruše-
ná. Predsa len sv. Mikuláš a jeho družina rozsvietili vianoč-
ný stromček pred obecným úradom. 

  JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Urbárske pozemkové spoločenstvo Mengusovce v spolu-
práci s n. o. Pure Slovakia, zorganizovalo 2. ročník jesennej 
výsadby stromčekov na svojich pozemkoch. Počasie nám v 
sobotu 25. septembra prialo a tak sa približne dvom stovkám 
účastníkov podarilo zasadiť dovedna 3 500 ks sadeničiek les-
ných drevín. Sadili sme zmiešaný les pozostávajúci najmä z 
borovice, buka, javora a smreka. 

Radi by sme sa touto cestou poďakovali účastníkom za po-
moc pri sadení, sponzorom za poskytnuté občerstvenie, n. o. 
Pure Slovakia za zakúpené sadeničky a obci Mengusovce za 
všestrannú pomoc pri organizácii. Na záver ostáva dodať, že 
UPS Mengusovce celkovo, z vlastných zdrojov bez akejkoľvek 
pomoci, zasadilo od roku 2004 takmer 750 000 ks sadeníc 
lesných drevín a podujatia, ako toto, vnímame najmä ako za-
pojenie verejnosti do lesníckych aktivít a prezentáciu činnos-
tí lesníkov, ktorým sa venujú už dve storočia.  Lesu zdar

 UPS Mengusovce

Zasadili 3 500 sadeničiek 

Vážení spoluobčania,  
nie je to tak dávno, čo sme 

vítali rok 2021 a  už sa po-
maly, ale isto, blíži záver. Je 
pekným zvykom, či už v ro-
dinách, alebo v  zamestnaní 
koncom roka zhrnúť veci, 
ktoré sme počas roku doká-
zali zrealizovať. Ja Vás chcem 
tiež takouto formou oboz-
námiť s činnosťou obecného 
úradu v  roku 2021. Nebol 
to opäť ľahký rok, lebo pan-
démia COVID-19 nás stále 
ohrozuje a  myslím, že ešte 
dlho bude ovplyvňovať naše 
životy, tým pádom aj činnos-
ti, ktoré môžeme alebo musí-
me vykonávať.

Rok sme začali pomalým 
tempom, lebo nikto ani len 
netušil, aké budú nové opat-
renia v  republike pri tomto 
zmätočnom riadení. V janu-
ári sme okrem bežnej údržby, 
samozrejme, testovali no 
začali sme aj s  postupnými 
úpravami zanedbaných po-
rastov v území pri kúpalisku 
a pri potoku Vestník. Prida-
li sme aj orez jednotlivých 
stromov  na cintoríne, keďže 
aj tam už konáre presahovali 
veľmi ďaleko a  tým ohrozo-
vali návštevníkov cintorína.

V zimných mesiacoch pra-
covníci obecného úradu po-
kračovali s  údržbou klziska 
a úpravou bežkárskych tratí. 
Som rád, že našu obec vďaka 
tomu navštívi množstvo ľudí. 
V marci sme začali s prípra-
vou brehu potoka Kyžnica 
pri zvonici a  zároveň sme 
prečistili všetky priepusty  

a priekopy v obci. Hneď ako 
nám to počasie dovolilo za-
čali sme s  rekonštrukciou 
oplotenie multifunkčného 
ihriska vo vlastnej réžii s do-
táciou 1000 € z Prešovského 
samosprávneho kraja. Re-
konštrukcia bola veľmi prác-
na a  zdĺhavá, no nakoniec 
sme ju dokončili a  výsled-
kom  je skrášlenie priestoru 
v strede obce. V ďalších me-
siacoch bola osadená mreža 
na potoku Kyžnica z dôvodu 
veľkého a neustáleho zne-
čisťovania koryta. Bohužiaľ, 
táto situácia sa vôbec ne-

zlepšila a niektorí obyvatelia 
používajú potok na odvoz 
všetkého odpadu, ktorý sú 
schopní vyprodukovať. Obec 
to následne v týždňových in-
tervaloch upratuje a  nestojí 
to málo fi nančných pros-
triedkov. Pletivo, ktoré bolo 
odstránené z oplotenia mul-
tifunkčného ihriska, sme ná-
sledné použili pre oplotenie 
obecného kompostoviska, 
ktoré sme zriadili na likvi-
dáciu bio odpadu zo záhrad 
a  verejných priestranstiev. 
V  júni sme podľa zákona 
o odpadoch v obci zaviedli aj 

zber kuchynského odpadu. 
Ten odovzdávame na likvi-
dáciu zberovej spoločnosti 
Brantner Poprad. Je to para-
dox, ale keď sme sa už zabehli 
pri rekonštrukciách oplotení 
jednotlivých priestorov, tak 
nasledovalo aj rozšírenie 
cintorína z východnej strany 
s  dobudovaním predného 
a  zadného čela s  terénnymi 
úpravami. 

V  októbri sme po niekoľ-
koročnej snahe dospeli k zá-
mene pozemkov na Záhum-
ní, ktoré budú slúžiť na roz-
šírenie prístupovej cesty. Aj 
v tomto území bolo potrebné 
odstrániť a  následne vybu-
dovať oplotenie k  jednotli-
vým parcelám. Poslednou 
tohtoročnou prácou, ktorú 
sme fi nancovali z  vlastných 

peňazí, bola úprava cesty 
ku kompostovisku, keďže tá 
bola v hroznom stave. 

V novembri bolo do obec 
doručené rozhodnutie  z MAS
PRO Tatry, kde nám oznámi-
li, že po šiestich rokoch sme 
konečne uspeli so žiadosťou 
na vybudovanie autobuso-
vých zastávok. Je to naozaj 
obdivuhodné tempo pri rie-
šení eurofondov, ktoré majú 
slúžiť obyvateľom štátu na 
zlepšenie života. Dúfam, že 
zastávky budú v krátkom čase 
slúžiť obyvateľom obce. 

Vážení občania, chcem 
vám popriať k  nastávajúcim 
vianočným sviatkom veľa 
zdravia, šťastia, lásky a  po-
hody v kruhu svojich najbliž-
ších. Ján Šoltis, 

 starosta obce

V obci sme skrášľovali priestory, robili 
rekonštrukcie oplotenia a iné zaujímavé činnosti

S  hokejbalom sme za-
čali asi pred dvoma rokmi 
na našom ihrisku v  Men-
gusovciach. Cez leto sme 
si krátili čas tým, že sme si 
piati chlapci zobrali hokejku 
a skúšali sme hrať.

Celkom sa nám to zapáči-
lo a postupne sme na ihrisku 
trávili celé hodiny a  skoro 
každý deň. Zhodli sme sa na 
tom, že by sme sa prihlási-
li do popradskej ligy, ktorá 
akurát robila nábor na ho-
kejbal. Zapísali sme sa a za-
čali sme chodiť na tréningy. 
Začiatky boli ťažké, pretože 
sme trénovali s  chlapcami, 
ktorí hrávali hokejbal už 
dlhé roky. Takisto hokejisti, 
ktorí mali techniku a kondí-
ciu zvládnutú. Takže sme sa 
všetko učili nanovo.

Drevené hokejky sme vy-
menili za profesionálne, kú-
pili sme si potrebnú vystroj  
a  plní odhodlania a  elánu 
sme nastupovali na každý 
tréning. Ani prehraté prvé 
zápasy nás neodradili. Na-
opak, vedeli sme, že ak chce 
človek napredovať, musí pre-
to urobiť všetko svojou voľou 
a drinou. Veľká pomoc bola, 
že sme mohli chodiť na naše 
ihrisko v  dedine. Pán sta-
rosta dal nové siete, opravil 
svetlo a  dovolil nám použí-
vať šatňu, kde si nechávame 
výstroj. Na oplátku si ihrisko 

čistíme, maľujeme bránky, 
naťahujeme siete. Môžeme 
hrať kedykoľvek a  dokonca 
sa k nám pridali aj chlapci zo 
Štôly, Svitu a dievčatá.

Naša snaha sa vyplatila. 
Dnes hráme extraligu (Pop-
radskí piráti) za Poprad U20 
(za dvadsaťročných), jeden 
z  nás hrá aj extraligu za A 
(dospelí muži) a  všetci traja 
(na snímke Jakub Silný, Mar-
cel Tencer a Filip Schaling) 
hráme za mestskú ligu Leo-
poldov, kde sme tento rok 
vybojovali pohár Jána Cimer-
mana, ako najlepšie mužstvo. 
Na ňom budú vyryté naše 
mená, takže je to pre nás spl-
nená prvá méta v športe.

Dúfame, že aj extraliga nás 
posunie dopredu a tiež zvidi-
teľníme Poprad, ktorý je úpl-
ný nováčik v  tejto kategórií. 

Zatiaľ sa nám to darí a  sme 
radi, že nám mesto postavilo 
krásne ihrisko, na ktoré sme 
tak dlho čakali.

Veríme, že hokejbal sa 
bude v našom okrese rozras-
tať a  pritiahne veľa nových 
talentov. Týmto chcem vyzvať 
všetky deti, aby začali športo-
vať a nemárnili čas na gauči. 

Nakoniec chcem poďa-
kovať rodičom za podporu 
a  strávený čas denno-den-
ne na tréningoch. Ďakujem 
aj pánovi starostovi, ktorý 
je ústretový a  umožnil nám 
používať a vynovuje naše ih-
risko. A  ďakujeme všetkým 
ľudom pri ihrisku, že nemajú 
výhrady, keď hráme.

Ďakujeme a veríme, že as-
poň takto môžeme zviditeľniť 
našu obec a že toto ocenenie 
nie je posledné.  F. Schaling

Pohár Jána Cimermana máme doma

Sezóna v  Mengusovskom 
bežkárskom raji je každý 
rok ovplyvňovaná vrtochmi 
počasia. Tento rok nám pani 
zima nadelila výnimočne 
skorú snehovú nádielku a aj 
pekné mrazivé dni a noci.  

S  úpravami tratí sme 
začali 8. decembra a  prví 
športovci si prišli užiť už cez 
víkend 10. a  11. decembra. 
Trate sú pripravené podľa 
aktuálnych možností a  sne-
hových podmienok. 

V rámci organizácie  par-
kovania sa túto sezónu nič 
podstatné nemení. Bežkári 
môžu zaparkovať autá na vy-
značených parkovacích plo-
chách s  poplatkom 3 eurá/
deň. Chcel by som ale popro-
siť všetkých vodičov o dodr-
žiavanie  povolenej rýchlosti, 
ktorá je v celej našej obci ob-
medzená na 30 km/h. 

Zároveň vás chcem všet-
kých požiadať o  ohľadupl-
nosť pri jazde obcou, keď-
že premávka je v  zimných 
mesiacoch výrazne zvýšená 
a  obyvatelia obce stráca-
jú svoj komfort. Za to  vám 
všetkým vopred ďakujem.

Som presvedčený, že nie 
iba bežecké trate budú vyu-
žívať detí i dospelí. V našej 
obci pripravujeme aj kĺzisko, 
aby sa mali deti počas prázd-
nin a Vianoc kde vyšantiť 
a byť na čerstvom vzduchu.

 Ján Šoltis, starosta obce

Zimná
sezóna



8 December 2021 JUDr. Adriana Krajníková 

Isto si pamätáte rušné 
chvíle minulého roka, keď 
Matovičova vláda vyhlási-
la v  septembri núdzový stav 
a  začala sa GENOCÍDA 
SLOVENSKÉHO NÁRODA. 
O  tomto a o všetkých útra-
pách, ako sa deň po dni vyví-
jali, vznikla moja kniha (link 
je nižšie), ktorá zachytáva 
autentické udalosti nás všet-
kých, ako sme ich žili doslo-
va z hodiny na hodinu... Táto 
kniha bude zrieť ako víno 
a  čím ďalej, tým jej význam 
bude naberať na váhe... Aj 
preto bude mať svoje miesto 
v  každej domácej knižnici a 
archíve...

 Teda po vyhlásení núdzo-
vého stavu dňa 30. 9. 2020 a 
v rozpore s čl. 2 ods. 2, čl. 13 
ods. 2, čl. 51 ods. 2 Ústavy 
SR, ktoré orgánom verejnej 
moci prikazujú, že medze 
základných práv a slobôd 
možno upraviť za podmienok 
ustanovených touto ústavou 
len zákonom a podmienky 
a rozsah obmedzenia zák-
ladných práv a slobôd a roz-
sah povinností v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočné-
ho stavu a núdzového stavu 
ustanoví len ústavný zákon 
- čo znamená, že obmedziť 
základné práva a  slobody 
môže iba Národná rada Slo-
venskej republiky, vláda SR 
vydala uznesenia, ktorými 
obmedzila základné práva 
a  slobody, teda „vykonala“ 
(!) ústavu (!) a ústavný zákon 
(!) ...také „hara-kiri“ právny 
systém Slovenskej republiky 
však nepozná. Uvedené je 
v  hrubom rozpore s  citova-
nými článkami ústavy ako aj 
nižšie uvedenou judikatúrou.

Zároveň vláda SR práva, 
ktoré sama nemala ohľad-
ne obmedzenia základných 
práv a  slobôd, preniesla na 
hlavného hygienika a  uložila 
mu „doraziť“ všetky osoby 
- či fyzické alebo právnické, 
ďalšími obmedzeniami cez 
opatrenia, neskôr cez vy-
hlášky na nariadenie opatrení 
podľa zákona č. 355/2007 Z. 
z. o ochrane verejného zdra-
via, či už ohľadne prekrytia 
dýchacích ciest, testovania, 
neskôr očkovania, zatvára-
nia prevádzok a  pod. Ústava 
Slovenskej republiky však ne-
dovoľuje núdzový stav riadiť 
prostredníctvom tohto zá-
kona vôbec, a samotný tento 
zákon v § 48 ods. 2 vylučuje 
aplikovať ho pre účely ochra-
ny verejného zdravia II. stup-
ňa, t. j. v  čase mimoriadnej 
situácie.  

Jedným z nás, kto sa už na 
začiatku tejto totality postavil 
na odpor, bol Peter Sihel-
ský, neskôr môj klient, kto-
rý v  novembri 2020 vyzýval 
občanov na rešpektovanie 
Ústavy Slovenskej republiky 
a obranu demokracie, za čo 
ho vznikajúca fašistická moc 

PRELOMOVÝ ROZSUDOK! OBČAN PETER SIHELSKÝ 
BOL OSLOBODENÝ SPOD OBŽALOBY 

PRE TRESTNÝ ČIN „PODNECOVANIA PROTI „COVID-19“
Ide o prelomový rozsudok Okresného súdu Rimavská 

Sobota, ktorý oslobodil politicky prenasledovaného ob-
čana. Ide o ukážku rešpektu práva, zákonov, Ústavy Slo-
venskej republiky a medzinárodných dohovorov, ktorými 
je naša republika viazaná. 

začala prenasledovať pre pod-
necovanie proti porušovaniu 
zákonov.  

Peter bol obvinený pre 
trestný čin podnecovania 
podľa § 337 Trestného záko-
na, o čom sa vzhľadom k via-
cerým „útokom“ z jeho strany 
vedú dve konania, jedno pred 
Okresným súdom Bratisla-
va I a druhé pred Okresným 
súdom v  Rimavskej Sobote.  
Bratislavský súd ho odsúdil 
(rozsudok ešte nie je doruče-
ný) a Rimavsko-Sobotský ho 
oslobodil, a  tento rozsudok 
prikladám. 

V zmysle obžaloby Okres-
ného prokurátora v  Rimav-
skej Sobote sa mu za vinu 
kladie verejné vyzývanie na 
neplnenie dôležitej zákonnej 
povinnosti, ktorá mala byť 
uložená nasledovnými práv-
nymi aktmi (z ktorých ani je-
den nie je všeobecne záväzný 
právny predpis):

1) Opatrenie Úradu ve-
rejného zdravotníctva č. 
OLP/8326/2020 zo dňa 
14.10.2020 vydané podľa § 
5 ods. 4 písm. j), k) Zák. č. 
355/2007 Z.z.,

2) Uznesenie vlády Slo-
venskej republiky č. 645 zo 
dňa 12.10.2020 podľa čl. 5 
ods. 3 písm. h) Ústavného 
zákona č. 227/2002 Z. z.

Čo sa týka  Opatrenia 
Úradu verejného zdravot-
níctva č. OLP/8326/2020 zo 
dňa 14. 10. 2020,  ide o  jed-
no zo série opatrení úradu, 
o  ktorých Ústavný súd SR 
rozhodol tak, že nejde o vše-
obecne záväzné právne pred-
pisy!!! To preto, že sú vydané 
priamo na základe zákona a 
jeho kompetenčného usta-
novenia § 5 ods. 4    záko-
na č. 355/2007 Z.z., nie ako 
vykonávací právny predpis 
tohto zákona na základe spl-
nomocňovacieho ustanove-
nia, čím nejde o normatívny 
(všeobecný) akt, zároveň 
tiež preto, že obsahuje indi-
viduálny prvok, a  to úpravu 
konkrétneho ochorenia Co-
vid-19 - Uznesenie Ústavného 
súdu Slovenskej republiky zo 
dňa 24. 9. 2020 sp. zn. II. ÚS 
411/2020 (*1).

Takže Opatrenie Úradu 
verejného zdravotníctva 
č. OLP/8326/2020 zo dňa 
14.10.2020 nie je všeobec-
ne záväzný právny predpis, 
čo povedal predovšetkým 
Ústavný súd SR, preto vyzý-
vanie na jeho neplnenie nie je 
trestným činom.

Čo sa týka Uznesenia 
vlády Slovenskej republiky 
č. 645 zo dňa 12. 10. 2020 
nejde o  všeobecne záväzný 
právny predpis podľa § 1 ods. 
1 zákona č. 400/2015 Z. z., ale 
o iný akt podľa § 13 písm. e) 
zákona č. 400/2015 Z.z. ktorý 
sa síce vyhlasuje v Zbierke zá-
konov SR, ale nie ako právny 
predpis, ale ako iný akt (to nie 

„fádny pojem“, ale zákonný 
termín), a  je záväzný pre or-
gány, ktoré ho realizujú a pre 
priamo dotknuté subjekty. 
Uznesenie vlády je vo všeo-
becnosti len interným aktom 
riadenia adresovaným čle-
nom vlády a ostatným ústred-
ným orgánom štátnej správy. 
V prevažnej väčšine prípadov, 
pokiaľ nejde o vydávanie vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov (nariadení vlády), 
vláda svoje rozhodnutia, kto-
rými realizuje svoju ústavnú 
a zákonnú právomoc, reali-
zuje formou uznesení (ktoré 
teda nie sú všeobecne záväz-
né právne predpisy) - Uzne-
senie Ústavného súdu SR zo 
dňa 22.11 2012 sp. zn. II. ÚS 
514/2012, Uznesenie Ústavné-
ho súdu SR, zo dňa 10.4.2008 
sp. zn.  III. ÚS 102/08, Nález 
Ústavného súdu SR, zo dňa 
21. júna 2012 sp. zn. IV. ÚS 
478/2011-51 (*2).

Avšak ani nariadením 
vlády nemožno obmedziť 
základné práva a  slobody 
-  Nález Ústavného súdu SR 
zo dňa 27.2.1997, sp. zn. PL. 
ÚS 7/96 (*3) nieto ešte uzne-
sením vlády, ktoré nie je ani 
len vykonávacím právnym 
predpisom. 

Takže Uznesenie vlády 
Slovenskej republiky č. 645 
zo dňa 12. 10. 2020 nie je 
všeobecne záväzný právny 
predpis, preto vyzývanie na 
jeho neplnenie nie je trestným 
činom.

Pretože toho času vedie 
SAK u  mňa pozastavený vý-
kon advokácie (ktorý de iure 
pozastavený nie je, to je však 
na inú tému, ktorú zverej-
ním neskôr), orgány verejnej 
moci ma objektívne nemôžu 
pripustiť konať titulom advo-
kácie, takže právnu pomoc 
poskytujem iným spôsobom. 
Osobne radiť môžem komu 
chcem a čo chcem, a právnu 
pomoc bez toho, aby sa mu-
selo jednať o výkon advokácie 
zaručuje každému čl. 6 ods. 3 
písm. c) Dohovoru o ochrane 
základných práv a slobôd, čl. 
37 ods. 2 Listiny základných 
práv a slobôd, ktoré predpisy 
sú nadradené nad slovenské 
zákony, pričom právna po-
moc tu spočíva iba na vlast-
nom výbere zástupcu, bez 
ďalších podmienok jeho vý-
konu advokácie.

Petrovi som vyhotovila 
právnu obranu, s ktorým ob-
sahom listiny, ako dôkazom, 
oboznámil súd. 

QR – Právna analýza 
JUDr. Adriana Krajníková

Keďže ide o právne otázky, 
pričom právne predpisy nie 
sú predmetom dokazovania 

a v  zmysle zásady Iura no-
vit curia – súd pozná právo, 
v jeho veci ani nebolo čo rie-
šiť. Jeho konanie stačilo zá-
konným spôsobom podriadiť 
pod platnú legislatívu a roz-
hodnúť. 

Súd pozná zákon a  musí 
rozhodnúť ústavne konform-
ným spôsobom. Dokonca aj 
v  situácii, keď ustanovenie 
právneho predpisu dovoľuje 
dvojaký výklad (jeden ústav-
ne súladným a druhý ústavne 
nesúladným spôsobom), má 
prioritu jeho výklad ústav-
ne súladným spôsobom 
a  o  tomto rozhodne súd (čo 
teda znamená, že nie je po-
trebné, aby prokurátor alebo 
sudcovia so všetkým „uteka-
li“ na ústavný súd, aby ten, ak 
je poplatný globálnemu reži-
mu, deformoval právo) - Ná-
lez Ústavného súdu Slovenskej 
republiky zo dňa 22. 1. 2009, 
I.ÚS 354/08 (*4).

Sudca Okresného súdu 
Rimavská Sobota rozhodol 
v  súlade s  Trestným záko-
nom, Ústavou SR a  medzi-
národnými dohovormi, čo si 
môžete prečítať nižšie. 

QR – Rozsudok OS RS

Prokurátor Okresnej pro-
kuratúry sa odvolal, a  jeho 
odôvodnenie, ako aj konanie 
pred odvolacím súdom, bu-
deme spoločne sledovať. Či 
ďalšie súdy budú kolaborovať 
s  fašizmom, alebo sa posta-
via na stranu zákona, Ústavy 
a  slobody, budeme spoločne 
sledovať.

Dávam do pozornosti, že 
predvčerom to bolo rúško, 
včera nútené testovanie vzo-
riek občanov, policajné pre-
nasledovania, dnes vakcíny 
dospelých a zajtra vakcíny pre 
vaše deti. Povinné..., odskúša-
né na nich to už je...

Ďakujem všetkým podpo-
rovateľom združenia Ochra-  Pokračovanie na 9. strane 

(*1) 
Uznesenie Ústavného 

súdu Slovenskej republiky 
zo dňa 24. 9. 2020 sp. zn. 
II. ÚS 411/2020 (vo veci 
Opatrenia Úradu verej-

ného zdravotníctva SR č. 
OLP/3172/2020 zo dňa 17. 

apríla 2020): 
„...napadnuté opatrenie 

ako správny akt vydaný orgá-
nom verejnej správy pri plne-
ní jeho   úloh, má charakter 
hybridného správneho aktu. 

Pokiaľ ide  o právnu exis-
tenciu tzv. hybridného správ-
neho aktu, ide o individuálny 
právny akt s prvkami nor-
matívneho právneho aktu, 
normatívny prvok spočíva 
najmä vo všeobecne, resp. 
abstraktne určenom okru-
hu adresátov tohto aktu, a 
individuálny prvok, ktorý 
je dominantný, je určený 
konkrétnosťou predmetu 
regulácie, ktorá sa netýka 
akejkoľvek, genericky urče-
nej, pandemickej situácie, 
ale konkrétnej pandémie, na 
ktorú opatrenie reaguje. Po-
vinnosti sú opatrením ulože-
né na základe zákona, teda v 
súlade s čl. 13 ods. 1 písm. a) 
ústavy. 

Formulácia zákonných 
oprávnení na vydávanie opat-
rení podľa § 12 ods. 2 písm. b), 
c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zá-
kona č. 355/2007 Z. z. zakla-
dá „ratione materiae“ záver 
o vydávaní opatrenia ako 
hybridného správneho aktu, 
čo sa prejavilo aj v znení na-
padnutého opatrenia. 

Ide teda o akt vydaný 
na základe zákona, nie ako 
jeho vykonávací predpis.

Opatrenie s povahou hyb-
ridného správneho aktu nie 
je právnou normou, a  teda 

na ľudských práv a  základ-
ných slobôd. Výťažok z knihy 
pomôže nám všetkým na 
obranu pred touto zvrátenou 
totalitnou mocou. 

QR v banery knihy
Prikladám judikatúru po-

užitú v texte a pre účely obra-
ny Petra na súde. Táto judi-
katúra v spojení s Ústavou SR 
deklaruje konanie Jána Mika-
sa a členov vlády spôsobom 
odporujúcim zákonu, čo je 
trestný čin zneužitia právo-
moci verejného činiteľa: 

nemôže byť všeobecne záväz-
ným právnym predpisom. 

Zákon preto neobsahuje 
vo svojom texte osobitné spl-
nomocňovacie (delegačné) 
ustanovenie na jeho vyda-
nie, ktoré je nevyhnutné pri 
podzákonných všeobecne zá- 
väzných právnych predpi-
soch.

Oprávnenie na vydanie 
opatrenia úrad verejného 
zdravotníctva vyvodil pria-
mo z kompetenčných usta-
novení.“

Právne akty Úradu verej-
ného zdravotníctva ozna-
čené ako „Opatrenia“ (do 
14. 10. 2020) a „Vyhlášky na 
nariadenie opatrení“ (od 15. 
10. 2020) sú právnou pova-
hou totožné právne akty vy-
dané podľa kompetenčného 
ustanovenia § 5 ods. 4 záko-
na č. 355/2007 Z. z., nie ako 
vykonávací právny predpis 
citovaného zákona podľa čl. 
123 Ústavy SR v spojení s § 5 
ods. 2, § 18 ods. 2, § 19 ods. 
1, ods. 2 zákona č. 400/2015 
Z. z. (postupom podľa Le-
gislatívnych pravidiel vlády 
SR). Splnomocnenie na vy-
danie vykonávacieho práv-
neho predpisu zákona č. 
355/2007 Z. z. je dané (iba) 
v § 62 cit. zákona a formulo-
vané pre Ministerstvo zdra-
votníctva SR v tam určenom 
rozsahu právnych skutoč-
ností. Hybridné akty Úra-
du verejného zdravotníctva 
SR pod rôznym označením 
(„Opatrenia“ alebo „Vyhlášky 
na nariadenie opatrení“) 
– avšak „ratione materiae“  
v  ich obsahu a reguláciách 
rovnaké, nemôžu byť záro-
veň vykonávacím predpisom  
(k čomu nespĺňajú celý rad le-
gislatívnych postupov, najmä 
zo samotného znenia § 59b 
ods. 2, ods. 3 cit. zákona je 
ich tvorba a vyhlásenie vylú-
čené spod zákona č. 400/2015  
Z. z., pričom inak sa v našom 
právnom systéme vyhláš-
ka tvoriť nedá, teda nejde 
vôbec o  právne predpisy). 
Ustanovenie § 59b zákona 
č. 355/2007 Z. z. nie je spl-
nomocnením zákona, ale 
odkazom na už existujú-
ce vykonávacie ustanove-
nia § 12 a § 48 cit. zákona.
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Povedať, že právny akt vyda-
ný na základe kompetenčné-
ho ustanovenia je vytvorený 
právny predpis je právny oxy-
morón a právny nezmysel.

(*2) 
Uznesenie Ústavného súdu 

SR zo dňa 22.11 2012 sp. zn. 
II. ÚS 514/2012: 

„4.4 Uznesenie vlády je 
vo všeobecnosti len interným 
aktom riadenia adresova-
nym členom vlády (a ostat-
ným ústredným orgánom 
štátnej správy), prípadne im 
podriadeným orgánom štátnej 
správy. Jeho účelom je určiť 
podmienky, ktoré majú do-
držiavať jednotlivé minister-
stvá a ďalšie ústredné orgány 
štátnej správy pri príprave a 
predkladaní návrhov zákonov 
a iných všeobecne záväzných 
predpisov na rokovanie vlády. 
Z legislatívnych pravidiel 
vlády však nevznikajú žiad-
ne subjektívne práva ani 
povinnosti osobám stojacim 
mimo štruktúry štátnej sprá-
vy, resp. výkonnej moci, na 
ktorej vrchole vláda stojí (čl. 
108 ústavy). 

Význam legislatívnych pra- 
vidiel, ako už bolo naznačené, 
spočíva jednak v tom, že nimi 
vláda jednotlivým minister-
stvám a iným ústredným or-
gánom štátnej správy, ktoré sú 
v zmysle citovaného   § 37 zá-
kona o činnosti vlády zodpo-
vedné za legislatívnu úpravu 
vecnej problematiky v ich pô-
sobnosti, vymedzuje podmien-
ky, za ktorých sa návrhy nimi 
pripravené dostanú na roko-
vanie vlády, jednotlivé rezorty 
sa vystavujú riziku, že vláda 
odmietne prerokovať návrh 
zákona pripravený v rozpore s 
nimi. V prípade, ak by vláda 
nekonala v súlade s legislatív-

nymi pravidlami, ktoré sama 
ustanovila, ústava zakotvuje 
iné mechanizmy na vyvodenie 
zodpovednosti.“

Uznesenie Ústavného 
súdu SR, zo dňa 10. 4. 2008 
sp. zn.  III. ÚS 102/08: „Čo 
sa týka napadnutého uznese-
nia vlády, ústavný súd konš-
tatuje, že uznesenie vlády je 
iba aktom riadenia v zásade 
bez externých účinkov, ktoré 
zaväzuje ministerstvá len roz-
pracovávať prijaté opatrenia 
vo forme budúcich legislatív-
nych návrhov všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, 
v rámci ktorého legislatívneho 
procesu bude mať sťažovateľ 
ako zástupca verejnosti mož-
nosť pripomienkovať a ďalej 
ovplyvňovať.“

Nález Ústavného súdu 
SR, zo dňa 21. júna 2012 sp. 
zn. IV. ÚS 478/2011-51: „V 
prevažnej väčšine prípadov, 
pokiaľ nejde o vydávanie vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov (nariadení vlády), 
vláda svoje rozhodnutia, kto-
rými realizuje svoju ústavnú a 
zákonnú právomoc, realizuje 
formou uznesení (vlády)“. 

(*3) 
Nález Ústavného súdu SR 

zo dňa 27.2.1997, sp. zn. PL. 
ÚS 7/96: 

„Výkonná moc sa môže 
uplatniť normatívnou čin-
nosťou podľa čl. 120 ústavy 
alebo podľa čl. 123 ústavy.

Podľa čl. 120 ods. 1 ústa-
vy: „Na vykonanie zákona a 
v jeho medziach môže vláda 
vydávať nariadenia.“

Rozsah normotvornej prá- 
vomoci vyplývajúcej zo spl-
nomocnenia vlády je však ob-
medzený nielen podmienkami 
uvedenými v čl. 120 ods. 1, 
ale aj ďalšími ustanovenia-
mi ústavy. Podľa čl. 13 ods. 2 

ústavy: „Medze základných 
práv a slobôd možno upraviť 
za podmienok ustanovených 
touto ústavou len zákonom“.

Podľa citovaných ustanove-
ní ústavy vláda teda nariade-
ním nemôže ustanoviť medze 
základných práv a slobôd, 
nemôže tieto práva a slobo-
dy obmedziť, či už určením 
povinností alebo akokoľvek 
inak. Ústavné splnomocnenie 
podľa čl. 120 ods. 1 teda ne-
dovoľuje vláde obmedziť prá-
va upravené v Druhej hlave 
ústavy.

Ak vláda nariadením usta-
noví podmienky obmedzujúce 
základné práva a slobody, ne-
koná iba nad rámec úpravy 
podľa čl. 120 a čl. 2 ods. 2 ústa-
vy, ale zároveň uplatní svoju 
normotvornú pôsobnosť spô-
sobom, ktorý nie je v sulade 
s čl. 13 ods. 2 a 3 ústavy, lebo 
svojím nariadením upraví 
otázky, ktoré ústava dovoľuje 
regulovať jedine zákonom.“ 

(*4)
Nález Ústavného súdu Slo-
venskej republiky zo dňa 
22.1.2009, I.ÚS 354/08: 
„Napriek skutočnosti, že 

odopretie súdnej ochrany vo 
veciach prieskumu rozhodnutí 
a postupov orgánov verejnej 
správy je v niektorých prípa-
doch dovolené „ex lege“, tento 
postup nie je ale namieste v 
prípade, ak ide o rozhodnutia 
a postupy, ktoré sa týkajú zá-
kladných práv a slobôd (II. 
ÚS 50/01). 

Posledná veta čl. 46 ods. 2 
ústavy túto skutočnosť vyslov-
ne potvrdzuje, keď uvádza: „Z 
právomoci súdu však nesmie 
byť vylúčené preskúmanie roz-
hodnutí týkajúcich sa základ-
ných práv a slobôd. Citovaná 
ústavná norma žiadnym 
spôsobom neurčuje, v akom 

type súdneho konania a na 
základe akého návrhu majú 
súdy takéto rozhodnutia pre-
skúmavať, a ani sa nezmie-
ňuje o druhu rozhodnutí, 
ktoré by mohli byť (z tohto 
dôvodu) vylúčené zo súdne-
ho preskúmavania, pretože 
smeruje výlučne k ich obsa-
hovej stránke a jej prostred-
níctvom k základným prá-
vam a slobodám. 

V dôsledku toho v prípa-
de, keď sa rozhodnutie, resp. 
postup orgánu verejnej správy 
(bez ohľadu na jeho druh či 
formálne označenie), dotýka 
niektorého zo základných práv 
a slobôd, z právomoci súdov 
nesmie byť vylúčené. Vylúče-
nie takéhoto rozhodnutia zo 
súdneho preskúmavania (v 
správnom súdnictve) môže 
signalizovať porušenie čl. 46 
ods. 2 poslednej vety ústavy. 

Rešpektovanie tohto príka-
zu ústavnej normy je okrem 
iného možné dosiahnuť vý-
kladom zákonného predpisu 
týkajúceho sa rozhodovacej 
činnosti súdu ústavne súlad-
ným spôsobom. V situácii, keď 
ustanovenie právneho predpi-
su dovoľuje dvojaký výklad (je-
den ústavne súladným a druhý 
ústavne nesúladným spôso-
bom), má prioritu jeho výklad 
ústavne súladným spôsobom. 

Pre súdy táto povinnosť vy-
plýva celkom jednoznačne z čl. 
144 ods. 1 v spojení s čl. 152 
ods. 4 ústavy“. Keďže podľa čl. 
144 ods. 2 ústavy môžu súdy 
namietať nesúlad všeobecne 
záväzného právneho predpisu 
s ústavou, sú tým viac zavia-
zané k ústavne súladnému 
výkladu každého zákona tý-
kajúceho sa ich rozhodovacej 
činnosti. Táto povinnosť súdu 
zodpovedá ústavne garanto-
vanému právu každého na 

súdnu ochranu podľa čl. 46 
ústavy (II. ÚS 50/01). 

Je preto úlohou súdu aj 
pri uplatňovaní Občianskeho 
súdneho poriadku a v spojení 
s čl. 46 ods. 2 poslednou vetou 
ústavy zisťovať, či rozhodnu-
tie, postup, resp. zásah orgánu 
verejnej správy je vzhľadom 
na jeho obsah spôsobilé týkať 
sa základných práv alebo slo-
bôd. V prípade, ak súd zistí, 
že tomu tak je, takéto rozhod-
nutie nesmie byť vylúčené zo 
súdneho preskúmania. 

Ústavný súd v tejto súvislos-
ti v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 
274/07 z 11. októbra 2007 už 
uviedol, že „orgány aplikujúce 
správne právo a spomedzi nich 
osobitne sudcovia pri rozhodo-
vaní v správnom súdnictve sú 
oprávnení nedostatky zákon-
nej právnej úpravy svojím 
výkladom odstraňovať. 

Takéto odstraňovanie však 
nemožno považovať za le-
gislatívnu činnosť, ktorá by 
narúšala ústavný princíp troj-
delenia štátnej moci. Sudca 
pri interpretácii normy správ-
neho práva nesmie tvoriť, ale 
môže odhaľovať a formu-
lovať vzťahy medzi jednot-
livými právnymi normami 
vychádzajúc z účelu a zmys-
lu právnej úpravy. Jedinou 
požiadavkou, ktorá je pritom 
na sudcu kladená, je ústavná 
konformita výkladu (čl. 152 
ods. 4 Ústavy SR).“ 

Vychádzajúc z už uvedené-
ho, ústavný súd v posudzova-
nej veci nemohol nezohľadniť 
skutočnosť, že formalistický 
prístup najvyššieho súdu by 
v konečnom dôsledku viedol 
k odmietnutiu spravodlivosti 
(odopretiu prístupu k súdu) v 
tak závažnej otázke, akou je 
ochrana ústavne zaručených 
základných práv a slobôd. V 

okolnostiach danej veci (bez 
ohľadu na ne/opodstatnenosť 
sťažovateľkou namietaných 
skutočností) by kautely zása-
hu do práva na prístup k súdu 
v plnom rozsahu dopadli na 
všeobecný súd (v danom prí-
pade správny súd). 

Nález Ústavného súdu 
Slovenskej republiky zo 
dňa 22.3.2017 sp. zn. I. ÚS 
698/2016: Všetky orgány 
verejnej moci sú povinné v 
pochybnostiach vykladať 
právne normy v prospech 
realizácie ústavou (a tiež 
medzinárodnými zmluvami) 
garantovaných základných 
práv a slobôd (II. ÚS 148/06, 
IV. ÚS 96/07). 

Ústavný súd v tejto súvis-
losti dodáva, že ústavne kon-
formný výklad je príslušný 
orgán verejnej moci povinný 
uplatňovať vo vzťahu ku všet-
kým účastníkom konania a 
zároveň garantovať ich prime-
ranú rovnováhu tak, aby bolo 
rozhodnutie v predmetnej veci 
akceptovateľné z hľadiska po-
žiadaviek vyplývajúcich jed-
nak z ústavy, ako aj z medzi-
národných zmlúv o ľudských 
právach a základných slobo-
dách, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

Výklad a aplikácia zákon-
ných predpisov zo strany vše-
obecných súdov musí byť preto 
v súlade s účelom základné-
ho práva na súdnu ochranu, 
ktorým je poskytnutie mate-
riálnej ochrany zákonnosti 
tak, aby bola zabezpečená 
spravodlivá ochrana práv a 
oprávnených záujmov účast-
níkov konania. Aplikáciou a 
výkladom týchto ustanovení 
nemožno obmedziť toto zá-
kladné právo v rozpore s jeho 
podstatou a zmyslom. 
 JUDr. Adriana Krajníková

Pokračovanie z 8. strany

Prelomový rozsudok

Drahí priatelia, známi, klienti, a všetci, ktorí držíte túto knihu v rukách,

otvára sa pred vami minulosť, ktorú sme žili spoločne. Doba Covidová - dys-
topická totalita a pokrytectvo povýšené nad zdravý rozum a nad zákon. 
Nahliadate do dejín, na ktorých vyrastá budúcnosť našich detí, vnukov  
a vzdialených potomkov. My sa dnes rozhodujeme aj za nich, či zostaneme 
ľuďmi, alebo bezduchými otrokmi... Pred sebou máte KRONIKU autentických 
príbehov, osudov, trápení a iskier nádeje slovenského národa. Toho náro-
da, ktorý bol zradený svojimi poslancami, prezidentkou republiky a vládou  
a na obetnom podnose za ich moc, slávu a peniaze bol vymenený pre použitie 
na experimentálne výskumy zahraničných farmaceutických spoločností. 

Slovenský národ prešiel od 11. 3. 2020 bolestivým obdobím a ako sa vyjadril 
v tom čase premiér Igor Matovič, ktorý aj na verejnosti trpel psychickými 
epizódami a vzor hľadal v Hitlerovej NSDAP, medicínsky test na slovenskom 
národe bol potrebný pre ochranu životov a zdravia ľudí na celom svete...

Morbídny výrok slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, aby sme sa  
„... stali krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať“, sa do bodky naplnil. 

Ľudia sa s „radosťou“ a „slobodne“ dali do služieb medicínskeho výskumu, 
následne s „radosťou“ začali zomierať a „tešili sa“ tomu aj ich príbuzní. 
Domov sa bez strachu vracali v zablombovaných rakvách.

Pri čítaní knihy budete plakať, a to je len začiatok KRONIKY... 

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 

 Autentické svedectvo našej doby. 

Nikto už nikdy nebude môcť povedať, že to bolo inak...

Adriana 
Krajníková

 Dôkazy pre 
vnútroštátne a medzinárodné súdy

I. diel

JUDr. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ
advokátka

Drahí priatelia, známi, klienti, a všetci, ktorí držíte túto knihu v rukách,

otvára sa pred vami minulosť, ktorú sme žili spoločne. Doba Covidová - dys-
topická totalita a pokrytectvo povýšené nad zdravý rozum a nad zákon. 
Nahliadate do dejín, na ktorých vyrastá budúcnosť našich detí, vnukov  
a vzdialených potomkov. My sa dnes rozhodujeme aj za nich, či zostaneme 
ľuďmi, alebo bezduchými otrokmi... Pred sebou máte KRONIKU autentických 
príbehov, osudov, trápení a iskier nádeje slovenského národa. Toho náro-
da, ktorý bol zradený svojimi poslancami, prezidentkou republiky a vládou  
a na obetnom podnose za ich moc, slávu a peniaze bol vymenený pre použitie 
na experimentálne výskumy zahraničných farmaceutických spoločností. 

Slovenský národ prešiel od 11. 3. 2020 bolestivým obdobím a ako sa vyjadril 
v tom čase premiér Igor Matovič, ktorý aj na verejnosti trpel psychickými 
epizódami a vzor hľadal v Hitlerovej NSDAP, medicínsky test na slovenskom 
národe bol potrebný pre ochranu životov a zdravia ľudí na celom svete...

Morbídny výrok slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, aby sme sa  
„... stali krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať“, sa do bodky naplnil. 

Ľudia sa s „radosťou“ a „slobodne“ dali do služieb medicínskeho výskumu, 
následne s „radosťou“ začali zomierať a „tešili sa“ tomu aj ich príbuzní. 
Domov sa bez strachu vracali v zablombovaných rakvách.

Pri čítaní knihy budete plakať, a to je len začiatok KRONIKY... 

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 

 Autentické svedectvo našej doby. 

Nikto už nikdy nebude môcť povedať, že to bolo inak...

Adriana 
Krajníková

 Dôkazy pre 
vnútroštátne a medzinárodné súdy

I. diel

JUDr. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ
advokátka



10 December 2021 Podtatranský kuriér   www.podtatransky-kurier.sk

10

Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.skZ REGIÓNU 11Z REGIÓNU SPRAVODAJSTVO

Ročník V.                                                  December 2021                                                                   ČÍSLO 3

Milí občania,
stretávame sa na stránkach 

občasníka tohto roku posled-
nýkrát. a tak sa pokúsim zhr-
núť, čo sa udialo v našej obci 
v druhom polroku 2021.

20. augusta v zmysle zmlu-
vy, bola uskutočnená ročná 
kontrola multifunkčného 
a  detského ihriska vrátane 
ich zariadení, z hľadiska bez-
pečnosti a ochrany zdravia 
používateľov. Je potešujúce, 
že športové zariadenia môžu 
i  naďalej slúžiť pre bezpečné 
športovanie dospelých a detí.

V  auguste bolo opravené 
aj stojisko pod kontajnerom 
pri bytovom dome súpis-
né číslo 132. Bola položená 
zámková dlažba na vyrovna-
ný a  spevnený terén a  pev-
ne osadené betónové dielce, 
ktoré vymedzujú priestor pre 
kontajner. Pôvodné stojisko, 
a  najmä uvoľnené betónové 
dielce totiž ohrozovali okolo 
chodiacich občanov. 

V rámci zmluvy o poskyt-
nutí dotácie vo výške 1 400 
€ na materiálne vybavenie 
Dobrovoľného hasičského 
zboru obce Štôla bolo zakú-
pené: programovanie staníc 
do automobilovej striekačky 

IVECO CAS 15, nabíjačka 
autobatérií, hadice,  rôzny 
materiál na zásah a  tiež od-
borná príprava členov hasič-
skej jednotky.

Na základe kontroly verej-
ného obstarávania zákazky 
„Oprava átria vojnového cin-
torína“, ktorú vykonal Úrad 
vlády SR 20. septembra, bolo 
možné s  víťazom uvedenej 
zákazky uzavrieť zmluvu na 
opravu. O  túto dotáciu sme 
žiadali ešte vo februári 2020 
a  až teraz sa konečne moh-
la zrealizovať. V  rámci prvej 
etapy sa v  novembri opravili 
prístupové chodníky, rigoly, 
spevnil sa podklad pod dlaž-
bovými kockami a  osadili 
sa do nového lôžka. Sutiny 
a  vybúrané hmoty z  opravy 
sa odviezli na skládku. Druhá 
etapa je naplánovaná na  rok 
2022, v  rámci ktorej  budú 
opravené schodiská, oprava 
narušených omietok, vyčis-
tenie a úprava sochy – Kvetu 
vďaky.

Keďže nám k 31. 10. 2021 
skončila zmluva na odvoz od-
padu so spoločnosťou Brant-
ner Poprad s. r. o, bola  28. ok-
tóbra zadaná do elektronické-
ho kontraktačného systému 

zákazka na výber dodávateľa 
služby „Zber, odvoz a  likvi-
dácia odpadu“.  Na základe 
nami zadaných požiadaviek 
sa prihlásili dve spoločnosti, 
a  to Brantner Poprad s. r. o. 
a Marius Pedersen, a. s..  Na 
konci aukcie najnižšiu ponu-
ku vo výške 55 100 €, pred-
ložila spoločnosť Brantner 
Poprad s. r. o., ktorá bude ďal-
ších 24 mesiacov poskytovať 
pre našu obec službu zberu, 
odvozu a likvidácie odpadu.

V novembri  bolo rozhod-
nuté o  vklade vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľ-
ností v prospech Obce Štôla, 
k  nehnuteľnostiam: rodinný 
dom so súpisným číslom 106 
a  hospodárska budova so 
súpisným číslom 743. Tým-
to rozhodnutím naša obec 
disponuje nehnuteľnosťou, 
ktorú získala s  podmienkou 
zriadenia materskej školy.

Milá akcia sa uskutoč-
nila večer 4. decembra, keď 
našu obec navštívil Mikuláš 
so sprievodom, tentokrát na 
koči a  deti navštívil priamo 
v ich domovoch. Tým posluš-
ným nadelil za peknú básnič-
ku alebo pesničku prekvape-
nie v balíčku.

Prekvapenie je priprave-

né aj pre našich dôchodcov, 
ktoré im bude doručené v 
priebehu  tohto mesiaca tiež 
priamo do ich domovov. 

Koniec novembra a začia-
tok decembra je tiež aj obdo-
bím príprav a  schvaľovania 
rozpočtu na nasledujúci rok. 
Do návrhu rozpočtu na rok 
2022 sme okrem dokonče-
nia opravy átria vojnového 
cintorína započítali aj výkup 
pozemkov pod rodinným 
domom súpisné číslo 106 aj 
priľahlých pozemkov. Plánu-
jeme konečne zrealizovať re-
konštrukciu miestnej komu-
nikácie – smer Karviná, na 
ktorú máme síce schválenú 
dotáciu vo výške 50 000 €, ale  
zmluva o  poskytnutí dotácie 
ešte stále neprišla. 

Plánujeme ukončenie pro-
jektu s  názvom „Náučný tu-
ristický chodník obcí Bati-
zovce-Gerlachov-Mengusov-
ce-Štôla“, ktorý z časti pokry-
je dotácia vo výške 10 000 € 
a vlastné prostriedky obce vo 
výške 4 380 €. Ide o vybave-
nie mobiliárom (informačné 
tabule, stojany na bicykle, od-
padové koše, stoly s lavicami, 
tiež smerové tabule) pre už 
existujúce chodníky medzi 
obcami a  ich vzájomné pre-

pojenie. Počíta sa v roku 2022 
so športovým podujatím 
Štôlska lyža, aj s akciami pre  
deti k Medzinárodnému dňu 
detí a  k  Mikulášu, tiež pre 
dôchodcov a  na záver roka 
so Štôlskou koštofk ou, všetko 
však podľa toho, ako dovolia 
nariadenia okolo mimoriad-
nej situácie s ochorením CO-
VID 19, ktoré môžu všetko 
zmeniť.

V  novom roku 2022 nás 
však čaká nepopulárna zme-
na v  poplatku za odpady. 
Vyplynula zo snahy Minis-
terstva životného prostredia 
SR znižovať množstvo sklád-
kovaného komunálneho od-
padu do roku 2035 o  10 %, 
a rozhodlo, okrem iného, aj 
o postupnom zatváraní lokál-
nych skládok odpadu. Tiež 
zvyšovanie cien už v  priebe-
hu tohto roka napr. PHM, 
materiálov, to všetko sa pre-
mietlo do zvýšených nákla-
dov zberových spoločností, 
ktoré to preniesli do cien 
zberu, odvozu a  likvidácie 
odpadu. V  našich podmien-
kach to predstavuje zvýšenie 
na jedného obyvateľa a  na 
deň z  0,06 na  sadzbu 0,076 
€. Za rok (365 dní) zaplatíme 
poplatok za komunálny od-
pad na jednu osobu vo výške 
27,74 €, čo bude oproti roku 
2021 viac o 5,84 €. 

Preto aj na tomto mieste 
prosím občanov, ktorí majú 
nárok na zníženie alebo od-
pustenie poplatku podľa člán-
ku 19, platného Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce 
Štôla č. 1/2020, aby tak urobi-
li do 31. 1. 2022. Dotýka sa to 

tých, ktorí sa viac ako 90 dní 
nezdržiavajú na území obce.

V novom roku, po schvále-
ní obecným zastupiteľstvom, 
bude platiť aj nové Všeobec-
ne záväzné nariadenie o pod-
mienkach držania psov na 
území obce Štôla. Povinnosti 
držiteľov psov, ktoré boli aj 
v  predchádzajúcom VZN, sa 
v  zmysle novelizovaného zá-
kona 282/2002 Z. z. dostali do 
priestupkov, za ktorých ne-
dodržanie možno uložiť po-
kutu. Ide najmä o  doplnený 
priestupok  podľa § 7 ods. 
1) uvedeného zákona, kto-
rého sa dopustí držiteľ psa, 
ak: f) nezabráni voľnému 
pohybu psa okrem priesto-
rov na to určených, a  podľa 
§ 7 ods. 2) zákona 282/2002 
Z. z. ktorého sa dopustí ten, 
kto vedie psa ak: f) neod-
stráni bezprostredne výkaly, 
ktorými pes znečistil verej-
né priestranstvo. Sú to po-
vinnosti, ktoré bývajú často 
predmetom rôznych sťažnos-
tí našich občanov. Zrejme to 
nie je len problém našej obce, 
ale aj iných obcí a miest, keď 
sa riešili novelizáciou záko-
na, ktorým sa upravujú pod-
mienky držania psov.

Všetko nasvedčuje tomu, 
že nás čaká zložitý nový rok, s 
ktorým sa budeme musieť po-
pasovať a  riešiť aj také situá-
cie, ktoré tu neboli.

Ďakujem občanom za ich 
zodpovedný prístup k  ob-
medzeniam a  povinnostiam, 
ktoré nám v  priebehu roka 
2021 komplikovali život.

No i napriek tomu a práve 
preto želám všetkým: 

„Na Vianoce pokoj v duši, šťastie,
 ktoré nič neruší, v novom roku veľa sily, 

by ste v zdraví dlho žili“.
 Martin Hajko, starosta obce

Do nového roka s novým elánom a novými silami

Športový tím zostal po se-
zóne 2020 bez zmeny, takže 
v zostave z roku 2020 s chu-
ťou do práce, prvé tréningy 
trocha vlažnejšie, no potom 
to začaloť. Ozaj to vyzeralo 
pred štartom sezóny dobre. 
Ako tradične skvelá partia, 
dobrá nálada na tréningoch, 
s týmito chlapmi sa fakt člo-
vek nenudí, možnosť dať 
si pred 2. ligovým kolom 
nejaký tréning padla vhod. 
Nakoľko sa 1 kolo ďalšej 
športovej ligy na Východ-
nom Slovensku - Východo-

DHZ Obce Štôla - sezóna 2021-COVID season 2
Celý svet a rovnako aj šport bol poznačený šírením ví-

rusu Covid 19. A nakoľko sa situácia ani po zime veľmi ne-
zmenila, opäť sme čakali, či sa vôbec hasičský šport na Slo-
vensku rozbehne a ako to nakoniec všetko bude. Časom  sa 
situácia predsa len ustálila, a  aj keď v  oklieštenej forme, 
mohli sme opäť po roku absolvovať pár pretekov v hasič-
skom športe. Voľba ligy je už roky jasná, sme opäť súčasťou 
Regionálnej hasičskej ligy Spiš  (ďalej RHLS). Nakoľko sa 
situácia s pandémiou Covid 19 menila relatívne často, opäť 
liga s menším počtom kôl, rovnako ako v r 2020 iba 6 kôl. 
Vedeli sme, že jedno-dve zaváhania a liga je „out“.

slovenskej hasičskej super 
ligy, konalo v  neďalekom 
Spišskom Štvrtku, podarilo 
sa dostať na štartovku, aj keď 
na konci štartového poradia.  
S chalanmi sme sa teda zišli, 
naložili materiál a  s  cieľom 
dobre zatrénovať sme prišli 
na 1 kolo VHSL. Tam vcelku 
pekný útok za 14.29s stačil 
na víťazstvo, takže pred ďal-
šími kolami ligy vcelku fajn 
nálada, malo by to ísť.

Žiaľ - opak bol pravdou. 
Prvé dve ligové kola RHLS, 
katastrofa, 6. a  9. miesto, 

jednoducho tie útoky neboli 
dobré, nevedeli sme to trafi ť, 
ani tá voda nebola vždy top...
vedeli sme, že ligu sme si 
prehrali. Do toho veľká rana 
v  podobe smutnej udalosti 
jedného z členov tímu....no...
nálada v tíme po 1/3 ligy dosť 
zlá. S  chlapmi sme si sadli, 
povedali si, čo ideme robiť, 
pretože takto to nemá cenu. 
Dohodli sme sa, že pokra-
čujeme, makáme ďalej - jed-
noducho, ide sa potrénovať 
a  ideme už od kola ku kolu, 
a  uvidíme, či to aspoň na 
prvú trojku ešte dotiahneme. 
No po 2 kolách na 8 mieste 
ligovej tabuľky, kôl bolo 6....
veru...málokto by na nás sta-
vil. Kto nás však pozná vie, 
že vzdať sa, to nie je menta-
lita nášho tímu. V  ostatných 
4 kolách 3 x 2 miesto 1 x 4 
miesto a  nakoniec to stačilo 
na výsledné 3. miesto v celko-
vom hodnotení RHLS 2021.

Po tom strašnom začiat-
ku sme to nakoniec na to 
pódium dotiahli, a  boli sme 
ozaj radi, nakoľko toľko 
smoly, čo na začiatku ligy 
a tak zlý štart si snáď ani ne-
pamätám. Takže pre sezónu 
2021 DHZ Štôla bronzový 
tím RHLS 2021.

Vrchol hasičskej sezóny 
v  podaní Slovenského su-
perpohára sa opäť ani tento 
rok nekonal, takže v  sezóne 
2021 bolo absolovaných iba 
10 pretekov, a  tak konečne 
po cca 5 rokoch možnosť po-
ďakovania ľuďom, ktorí nás 
podporovali a  pekné ukon-
čenie športovej sezóny   for-
mou priateľského posedenia 
pri guľáši v našom tréningo-
vom areáli.

Rok 2021 bude pre náš 
Dobrovoľný hasičský zbor 
pamätný aj vďaka novému 
zásahovému hasičskému vo-
zidlu IVECO Daily. No a rok 

,kedy nám naši členovia DHZ 
postupne odchádzali do cho-
múta, Janko Marušinec si 
vzal svoju Lenku, a  Dávid 
Láska svoju Denisku. Takže aj 
pár pekných okamihov.

Tak ako každoročne, 
patrí sa poďakovať ľuďom, 
bez ktorých by naše žlté 
dresy už dávno na tratiach 

športových líg v  hasičskom 
športe neboli. Ďakujeme p. 
starostovi Martinovi Hajko-
vi a obci Štôla za dlhoročnú 
fi nančnú podporu, p. Duša-
novi Bachoríkovi za servis 
techniky a  všetkým Vám, 
ktorí nás podporujete...

Mgr. Martin Stromko,
veliteľ DHZ
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Pretekov sa zúčastnili pre-
tekári  zo štyroch krajín, a to 
zo Slovenska, Poľska, Ma-
ďarska a Nemecka. Tak ako 
aj minulý rok, aj tento ročník 
bol ovplyvnený opatreniami 
a  tým pádom sme boli radi, 
že sa nám podarilo zorgani-
zovať štart hlavnej kategórie 
na Sliezsky dom v  tradičnej 
dĺžke 8,4 kilometrov s  pre-
výšením 879 metrov. Sa-
mozrejme sme mysleli aj na 
našich najmladších preteká-
rov a pripravili sme pre nich 
detské preteky  v Gerlachove 
na 100, 250, 500 m a 1 000 m.

V  hlavnej kategórii sa 
z víťazstva radoval Slovák 
Jozef Hlavčo z  klubu Salo-
mon/Suunto  s časom 44:38 
na štvrtom mieste sa umiest-

28. ročník Horského krosu Gerlach
Občianske združenie Horský kros Gerlach v spolupráci 

s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry, Úniou behov do 
vrchu a Štátnymi lesmi Tanap-u  usporiadalo 28. augusta 
2021 už 28. ročník behu do vrchu Horský kros, ktorý bol 
zároveň 7. kolom Slovenského pohára  v behu do vrchu. 

nil domáci Peter Mlynár 
s  časom 45:44 štartujúci za 
ŠKP Vysoké Tatry. Medzi 
ženami triumfovala s časom 
61:30 Zuzana Michaličková 
z Atletického oddielu Žilina. 

Aj tento rok sme boli sú-
časťou pretekov súťaže mi-
nimálne trojčlenných tímov 
na trati z  Gerlachova na 
Sliezsky dom, a  víťazstvo si 
vybojoval klub Internatio-
nal team v  zložení: Andr-
zej Dlugosz, Tomasz Nosal 
a Csaba Németh.

Horského krosu sa zú-
častnili aj pretekári z  Ger-

lachova a  blízkeho okolia. 
Peter Mlynár obsadil spo-
mínané 4. miesto, Martin 
Mlynár  obsadil 15. miesto, 
Milan Barger obsadil 40. 
miesto, Viliam Kičin 55. 
miesto. Kompletné výsledky 
si môžete detailnejšie pozrieť 
na stránke www.horskykros-
gerlach.sk, resp. www.prete-
kaj.sk 
 Na záver by som chcel 

v  mene celého organizačné-
ho výboru poďakovať všet-
kým sponzorom a podporo-
vateľom a vyše 40 člennému 
tímu dobrovoľníkov, ktorí 
sa každoročne podieľajú na 
príprave týchto náročných, 
avšak krásnych pretekov, 
a  ktorí už teraz pracujú na 
zabezpečení ďalšieho roční-
ka, ktorý veríme, že už bude 
bez obmedzení aj so sláv-
nostným vyhlásením výsled-
kov v Gerlachove. 
 Mgr. Peter Mlynár 

Po úspešnej minulej zimnej sezóne, kedy sme sa z uprave-
ných tratí tešili skoro 3 mesiace, sa pripravujeme na úpravu 
tratí v  okolí obce Gerlachov aj tento rok. Po letnej údržbe 
tratí – kosenie, vyrovnávanie nerovností, štiepkovanie a na-
vážanie drevnej štiepky sú trate zas v o niečo lepšom stave 
a  veríme, že zima nám prinesie dostatok snehu, aby sme 
dokázali využiť plný potenciál, ktorý nám krásne prostredie 
v okolí obce Gerlachov poskytuje. 
Pre viac informácií o  aktuálnom stave tratí a  našich akti-

vitách na nich nás môžete sledovať na internetovej stránke 
tatraheim.sk alebo na Facebooku - areál bežeckého lyžo-
vania Tatraheim (https://www.facebook.com/tatraheim/) 
Samozrejme, všetky tieto aktivity by neboli možné bez po-
moci. Sme veľmi vďační za pomoc a  ústretovú komuni-
káciu hlavne obci Gerlachov, Urbáru Gerlachov, mestu 
Vysoké Tatry a Oblastnej organizácii cestovného ruchu.  
Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj nasledujúce 
roky a prinesie osoh pre šport a voľnočasové aktivity v obci 
Gerlachov.  (pmr)

Bežecké lyžiarske trate 
upravujeme aj túto zimu

Vážení spoluobčania, 
ani sme sa nenazdali a  je 

tu koniec roka 2021. Aj na-
priek ťažkostiam, ktoré spô-
sobuje celosvetovo Covid-19 
sme sa nezastavili a pokraču-
jeme v  investičných prácach 
v našej obci. 

Tento rok bola najväč-
šia investícia rekonštrukcia 
cesty na Novej ulici, časť Cin-
torínskej ulice a  v  areáli ZŠ 
s MŠ Gerlachov. Areál školy 
sa môže pochváliť novým 
oplotením. Samozrejme, keď 
si deti užívali prázdniny, ško-
la nezívala prázdnotou, ale 
pracovalo sa na rekonštruk-
cii vnútorných priestorov 
a  priestorov pred vstupom 
do budovy. Za túto aktivitu 
sa chcem aj touto cestou po-
ďakovať riaditeľke školy Mgr. 
Daniele Vyšňovej a jej kolek-
tívu, ktorý spravil maximum 
pre to, aby sa detičky vrátili 
po prázdninách do krásnych 
priestorov, kde sa budú cí-
tiť príjemne. V  priestoroch 
školy vznikol nový priestor 
pre obecnú knižnicu, za čo 
sa chcem taktiež poďako-
vať našim knihovníčkam, 
Jarmile Faixovej a  Alene 
Kičinovej, ktoré vo svojom 
voľnom čase vytvorili krásny 

priestor pre našich čitateľov.
Začali sa aj práce na Re-

laxačnej zóne „SEVER,“ kde 
sa vybudoval drevený prí-
strešok, v  ktorom si môžu 
cyklisti aj turisti oddýchnuť 
a  vychutnávať si nádherný 
výhľad na naše Vysoké Tatry 
a  podtatranskú oblasť. Vďa-
ka podpore Prešovského sa-
mosprávneho kraja nám bol 
schválený projekt vo výzve, 
Mikroprogram 2021, vo výš-
ke  3 500 eur na workoutové 
ihrisko. Vedľa ihriska sme vy-
sadili zatiaľ 7 ovocných stro-
mov a v tejto aktivite výsadby 
ovocných stromov chceme 
pokračovať. Aj tu sa chcem 

poďakovať Ing. Martinovi 
Pajerchinovi, ktorý realizuje 
Mountainboardinkovú dráhu 
v  relaxačnej zóne. Samozrej-
me, s  prácami na relaxačnej 
zóne budeme pokračovať aj 
v budúcom roku.

Boli sme úspešní ako žia-
datelia aj pri projekte Výzva 
predsedu vlády SR, na pred-
kladanie žiadostí o poskytnu-
tie dotácie na obnovu vojno-
vých hrobov na rok 2020. Zís-
kali sme dotáciu na hroby 24 
padlých hrdinov SNP v  cel-
kovej hodnote 10 000 eur. Za 
to sa nám podarilo obnoviť 
10 hrobov a opraviť kameni-
novú časť oplotenia cintorína. 

Začalo sa aj s  prípravou 
ľadovej plochy pre našich 
najmenších a  ich rodičov, 
aby po uvoľnení opatrení 
si mohli naplno užiť zimné 
aktivity na čerstvom vzdu-
chu. Za prípravu klziska   
sa chcem poďakovať naj-
mä Ondrejovi Žužovi, Ing. 
Pavlovi Faixovi a  Ľubošovi 
Ľudvíkovi. Naše poďako-
vanie patrí za veľmi dobre 
pripravené trate na bežec-
ké lyžovanie Ing. Martino-
vi Mlynárovi, Mgr. Petrovi 
Mlynárovi, Martinovi Faixo-
vi a Ing. Pavlovi Faixovi.  

Na záver sa Vám všetkým 
chcem poďakovať a  popriať 
všetkým občanom krásne 
prežitie atmosféry Vianoc, 
aby sme tieto najkrajšie sviat-
ky prežili v kruhu našich naj-
milších. Skúsme všetci trošku 
spomaliť a  vážiť si všetko, 
čo máme. Vážme si jeden 
druhého, navzájom si pomá-
hajme,  tešme sa z maličkostí 
a z každého dňa. Prajem nám 
všetkým veľa zdravia, šťastia, 
lásky a rodinnej pohody, veľa 
úsmevu,  aby sme do roku 
2022 vykročili tou správnou 
nohou.           

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce Gerlachov

Činnosť obce rozvíjame vo viacerých oblastiach

Do knižnice sa namonto-
vala aj interaktívna tabuľa, 
ktorá nám dáva do budúc-
nosti možnosti organizo-
vať v  knižnici  aj besedy, či 
prezentácie s  možnosťou 
premietania. Počas leta  sa 
pracovníčky knižnice so sú-
hlasom pána starostu zapo-
jili do projektu na získanie 
fi nančných prostriedkov 
pre zakúpenie nových kníh. 

Novinky a premeny 
knižnice v Gerlachove
Knižnica v našej obci sa dočkala nemalých zmien. To, že 

sa začiatkom roka presťahovala do priestorov  na poschodí 
v budove základnej školy s materskou školou, sme už infor-
movali. Spoločnými silami s  knihovníčkou, pracovníkmi 
obecného úradu a aj základnej školy s materskou školou sa 
nám podarilo priestory knižnice vymaľovať, položiť novú 
podlahu, doplniť aj nové policové skrinky  a vytriediť knihy. 

V projekte sme  boli úspešní 
a  dnes máme našu knižni-
cu obohatenú o  200 nových 
publikácií. Každý, kto rád 
číta, má rád knihy, si isto nie-
čo vyberie. Najviac sa môže 
tešiť hlavne detský čitateľ,  ale  
na svoje si prídu aj milovníci 
beletrie, či už romantických, 
alebo detektívnych príbehov 
a  niečo pre tenedžerov. 
 Pokračovanie na 2. strane 
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Už pri otvorení dverí si 
môžeme všimnúť čerstvo vy-
menené podlahy. Keď dvih-
neme zrak, pozornosť začnú 
pútať vymaľované steny, ktoré 
svojou farbou lákajú človeka 
vojsť dnu.V miestnosti sa vy-
nímajú nové tabule a vstavané 
skrine. Pribudli aj skrine pre 
školský klub detí. Presúvame 
sa do materskej školy, v ktorej 
sa naši najmladší budú pre-
zliekať v šatni s novým nábyt-
kom a ich hračky budú oddy-
chovať na zmodernizovanom 
odkladacom priestore. Ne-
smieme zabudnúť ani na nové 
vstavané skrine. Ak sa presu-
nieme o poschodie vyššie, vy-
novená miestnosť na cvičenie 
láka všetkých na rozvoj pohy-
bových aktivít a upevňovanie 
zdravia. Nezabudli sme ani na 
pani kuchárku. Aby sa jej ešte 
lepšie varilo, kúpili sme novú 
kuchynskú linku.V  peknom 
a  čistom prostredí sa lepšie 
pracuje a  žije nám všetkým. 
(fotky priestorov školy)

Všetky zmeny, ktoré pri-
nášame do školského prostre-
dia sa uskutočňujú so záme-
rom zefektívniť vzdelávanie 
našich detí a zároveň im túto 
skúsenosť spríjemniť. Viesť 
človeka od útlej mladosti 
k poznávaniu krásy a pravdy 
je vznešeným, no náročným 
poslaním. Máme vždy na pa-
mäti, že v  každej lavici sedí 
iný žiak, ktorého osobnosť 
máme poznať, rešpektovať 
a  rozvíjať. Každé dieťa má 
svoje prednosti i  nedostat-
ky. Preto v  našich žiakoch 
hľadáme predovšetkým ich 
prednosti, ktoré rozvíjame 
a  podporujeme. Naším pro-
fesionálnym zadosťučinením 
je radosť z ich každodenných 
malých úspechov, ktoré snáď 
budú dobrým základom ich 
očakávanej šťastnej budúc-
nosti.

Naše kroky ku kvalitnému vzdelávaniu
Horúce leto sa skončilo, prišlo jesenné počasie a s ním aj 

začiatok nového školského roka. Brány našej školy sa otvo-
rili, aby privítali deti. 

Kým si deti užívali prázdniny, my v  spolupráci s  obec-
ným úradom sme sa starali o  to, aby sme našu školu opäť 
trochu vynovili a skrášlili. A to nielen zvonku, ale aj zvnút-
ra.Vonkajšie prostredie sme si skrášlili novou dlažbou pred 
budovou školy a stráži nás dokončený plot. Ale teraz začí-
name s prehliadkou školy. Prosím vstúpte!

   „Nemôžeme všetky deti 
všetko naučiť, ale všetky deti 
môžeme urobiť šťastnými“.

 Z. Matejíček
Aj my sa snažíme uro-

biť naše deti šťastné a  tomu 
máme prispôsobený aj plán 
činnosti pre tento školský 
rok. Pripravili sme pre deti 
bohatý a  na zážitky neza-
budnuteľný program plný 
dobrodružstiev. Okrem zís-
kavania nových vedomostí 
v  školských laviciach zbiera-
me nové vedomosti aj rôzny-
mi aktivitami, ktoré naše deti 
obohacujú a rozširujú ich po-
znatky. 

Prvý školský mesiac sep-
tember sme odštartovali ešte 
v  prázdninovom nasadení. 
Navštívili sme interaktívnu 
výstavu v  Tatranskej Lomni-
ci „Dobrá hračka“. Zážitko-
vým učením sme si priblížili 
rôzne zamestnania. Deti sa 
na chvíľu zmenili na hasičov, 
lekárov, stavbárov, policajtov, 
kozmonautov, hudobníkov, 
námorníkov, vyskúšali si aj 
prácu manekýnok a  preda-
vačov. 

Jeseň sa pripomína v jej 
čarovnom duchu plnom fa-
rieb a dozrievajúcich plodov. 
Aj naši žiaci zážitkovým vyu-
čovaním spoznávali jej kúzla. 
Každá trieda si s pani učiteľ-
kami pripravila zaujímavý 
projekt o  jeseni a   jesenných 
plodoch, ktorý potom pre-
zentovali pred všetkými deť-
mi. Vyučovanie tak vytvorilo 
inú atmosféru, čo bolo nie-
len pre malé deti z materskej 
škôlky, ale aj pre žiakov jesen-
né osvieženie. Výsledky našej 
usilovnej práce sme vystavili 
na hlavnej chodbe. 

Nezabudli sme ani na už 
tradičné púšťanie šarkanov. 
Deti  aj tento rok netrpezli-
vo čakali na „našu Šarkani-
ádu“. Deň nám spríjemnilo 

krásne jesenné počasie. I keď 
vietor fúkal ako opreteky, na 
oblohe sa usmievalo na naše 
šarkany krásne slniečko. Deti 
si na spoločnú akciu priniesli 
vlastných šarkanov. Všetci sa 
nabehali, vyšantili do sýtosti 
a zatlieskali šarkanom, ktorí 
sa aspoň na chvíľu vzniesli do 
výšky.  

Dni v októbri nám sprí-
jemnilo aj divadlo Neon 
z  Košíc. Zahrali známy prí-
beh o  Vlkovi a  kozliatkach 
plný poučenia s dôrazom na 
ostražitosť. V  predstavení 
boli použité piesne na ožive-
nie a interaktívne zapájali deti 
do deja. 

V novembri sme vyskúša-
li aj svoje kulinárske umenie 
a chuťové poháriky. V  rám-
ci dňa, ktorý sme venovali 
„Zdravému životnému štýlu“ 
každá trieda, od malých detí 
v  škôlke až po najstarších 
v  škole, pripravila spolu so 
svojimi pani učiteľkami niečo 
dobré a  zdravé pod zub pre 
svojich kamarátov. Vznikli 
rôzne pokrmy od smoothie, 
cez chutné pomazánky až po 
sladké, ale zdravé dobroty. 
Kým sme sa začali hostiť, mu-
seli sme ukázať, že niečo aj o 
zdravých potravinách vieme. 
Všetci zvládli kvíz, ktorý pri-
pravila pani učiteľka. Niektorí 
lepšie, niektorí horšie, ale na-
koniec sme všetci boli víťazi 
a pochutnali si na výborných 
dobrotách. K  zdravému ži-
votnému štýlu patrí aj pohyb, 
preto sme našu aktivitu za-
končili spoločným hudobno-
-pohybovým cvičením.

Mesiac december bude ve-
novaný najkrajším sviatkom 
v  roku - Vianociam. Spolu 
s  deťmi si pripomenie zvyky 
a  obyčaje týchto dní. Upe-
čieme si sladké medovníky, 
uvaríme vianočný punč, pri-
pravíme vianočnú burzu, pri-

vítame Mikuláša a  nakoniec 
si zaspievame koledy a pote-
šíme sa darčekmi od Ježiška 
pri vianočnom stromčeku.

Okrem zážitkového uče-
nia sa pripravujeme aj na rôz-
ne súťaže. Z vedomostných sú 
to matematické súťaže – Py-
tagoriáda a Maksík, recitačná 
súťaž, ale aj rôzne výtvarné 
súťaže ako napríklad „Anjel 
Vianoc“, „Strašidelný Hal-
loween“, medzinárodný pro-
jekt „Záložka do knihy spája“. 
Zapájame deti aj do mimo-
školských aktivít. Máme 3 
záujmové útvary – Anglický 
jazyk, Počítačový a  Šikovní-
ček. Snažíme sa im pomôcť aj 
v dosahovaní lepších výchov-
no- vzdelávacích výsledkov 
doučovaním.

Celý kolektív sa snaží o to, 
aby v našej škole a škôlke bola 
dobrá a tvorivá klíma, aby sa 
každému u nás páčilo a rád sa 
k nám vracal.

Na záver,v  tejto neľahkej 
dobe postihnutej pandémiou, 
by sme chceli pripomenúť, čo 
je v živote potrebné:

▶ Tri veci musíš želať sebe 
a  druhým: zdravie, priate-
ľov, radosť.

▶ Tri veci musíš ovládať: 
svoj jazyk, svoje správanie, 
svoju povahu.

▶Tri veci musíš zdoko-
naľovať: vzdelanie, dobrotu, 
lásku k blížnemu.

▶ Tri veci musíš vedieť 
dať: čo najviac chudobným, 
slovo útechy smutným, slovo 
pochvaly tým, čo si ju zaslú-
žili.

▶ Trom veciam sa musíš 
vyhýbať: krutosti, namysle-
nosti, nevďačnosti.

▶ Tri veci musíš obdivo-
vať: lásku prírody, lásku detí, 
lásku starých ľudí.

Kolektív ZŠ s MŠ
Gerlachov

V našej obci sa 21. 9. 2021 uskutočnilo školenie prvej po-
moci pri zástave srdca a používanie Automatického externé-
ho defi brilátora (AED). Školenia sa zúčastnilo 14 občanov 
z rôznych organizácií (pracovníci obecného úradu, členovia 
obecného hasičského zboru, urbárskej spoločnosti, cirkvi, 
občianskych združení). Školenie malo za cieľ ozrejmiť prob-
lematiku srdcovej zástavy  a pripraviť (zorientovať) človeka 
v základných krokoch pri takomto incidente na pracovis-
ku či na verejnosti, potrebných k záchrane života. Uvádza-
me hlavné body školenia: srdce a  jeho činnosť, čo je náhla 
zástava srdca, činnosti pri prvej pomoci, čo je AED a  jeho 
použitie, skúška s resuscitačnou fi gurínou.

Ako školiteľa sme oslovili Mgr. Františka Majerského, 
prezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. 
Bol veľmi ochotný a sme veľmi vďační, že vo svojom voľnom 
čase si vždy nájde čas a odovzdá svoje skúsenosti, aby sa čo 
najväčšie množstvo ľudí  naučilo podať prvú pomoc. Ešte raz 
veľká vďaka všetkým, čo sa školenia zúčastnili a veľké ďaku-
jem aj pre školiteľa. Samozrejme, pokiaľ bude záujem, zabez-
pečíme školenie aj v budúcnosti, buď pre nových záujemcov, 
alebo aj pre tých, ktorí sa školenia zúčastnili. 

Mgr. Ján Hroboň,
starosta obce 

Školenie prvej pomoci 
pri zástave srdca + AED

Dokončenie z 1. strany
Malými krôčikmi sa sna-

žíme znova prebudiť a  oži-
viť  knižnicu v  našej obci.  
I  keď v tejto dobe internetu 
čitatelia sa vytrácajú,  je ich 
čoraz menej. Chceli by sme 
(ak nám to pandemický stav 
dovolí) obnoviť aktivity, kto-
ré v  minulosti fungovali,a-
ko bola veľmi úspešná Noc 
v  knižnici, či tvorivé dielne. 
Preto treba začať od toho 
najmenšieho čitateľa, ako sú 
naše deti. Dať im možnosť 
spoznať čaro knihy, vložiť im 
ju do ruky, pretože televízia 
im nedá to, čo kniha.  Kniha 
je naším priateľom, rozvíja 
nám fantáziu,  vie nás  rozo-
smiať,  keď je nám smutno, 
vie nás povzbudiť, dáva nám 
možnosti  zažiť dobrodruž-
stvo, lásku či sklamanie. 

Priestory knižnice pri 
svojej práci využívajú aj žiaci 
v Základnej škole, kde majú 
čitateľský krúžok,  pripravu-
jú sa na rôzne vedomostné 
súťaže a  organizujú súťaže 
v  prednese. Aj tí najmenší 
škôlkári si tam chodia čítať či 
premietať rozprávky.

Touto cestou sa chceme 
poďakovať  všetkým, kto-
rí sa podieľali na obnove 
a  premene našej knižnice. 
Zároveň pozývame do našej 
knižnice všetkých, pre kto-
rých je kniha, ako sa vraví, 
najlepším priateľom.

Knižnica bude otvore-
ná  každý  štvrtok od 15,00 
hod do 17,00 hod. (teraz pre  
pandémiu je knižnica zatvo-
rená).

J. Faixová, A. Kičinová,
obecná knižnica

Novinky a premeny 
knižnice v Gerlachove

Gerlachovský informátor
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Vážení občania,
dovoľte, aby som sa pros-

tredníctvom písaného slova 
prihovoril a povedal niekoľko 
viet o tom, na čom v obci ro-
bíme a čo bude v najbližšom 
období pre obec kľúčové.

Chcel by som informovať 
o  dlhodobejších aktivitách, 
ktoré budú mať zásadný vplyv 
na chod obce v budúcom ob-
dobí niekoľkých rokov.

Prvou vecou, ktorá by sa 
mala začať realizovať v  bu-
dúcom roku 2022 bude re-
konštrukcia hlavnej cesty 
1/66 v  úseku od križovatky 
na Pustom Poli, cez celý hor-
ský priechod Popová, prieťah 
cez našu obec Vernár, Hra-
novnicu až po Poprad. Je to 
významná stavba, ktorá má 
rozpočet cez 20 miliónov eur. 
Z  nášho hľadiska je najdôle-
žitejší prieťah obcou, ktoré-
ho  súčasťou bude aj riešenie 
chodníkov pre peších účast-
níkov premávky. Dlhé roky 
sme na túto skutočnosť upo-
zorňovali Slovenskú správu 
ciest (SSC), až sme nakoniec 
boli vypočutí a  náš projekt 
prepojovacieho chodníka 
v časti Píla – centrum obce  je 
zaradený do tejto investície. 
Ako obec sme na to museli 
prispieť tým, že sme vypraco-
vali projektovú dokumentá-
ciu chodníka, vydali sme na 
to stavebné povolenie a  vy-
sporiadavame problémové 
vlastnícke vzťahy k  pozem-
kom v  cestnom telese. Je to 
dosť práce, ktorú ľudia nevi-
dia, avšak je nevyhnutná na 
to, aby investor mohol stavbu 
realizovať. Dúfajme, že sa to 
všetko podarí, pretože verej-
né obstarávania v  tomto sú 
dosť náročné aj pre SSC. 

Druhou náročnou in-
vestíciou, na ktorej ako obec 
pracujeme, je čistiareň odpa-
dových vôd (ČOV). Aj keď 
kanalizáciu v obci máme vy-

Chceme meniť veci k lepšiemu

budovanú od roku 1976, nie 
je ukončená ČOV. Je to náš 
dlhodobý dlh voči životnému 
prostrediu, ktorí nás teraz aj 
„vďaka“ podnetu od občana 
na MŽP dobehol a s ktorým 
sa musíme popasovať.

Ako malá obec, čo do 
počtu obyvateľov, by sme 
mali mať na túto investíciu 
ešte „čas“ aj podľa záväzkov 
a  programov Slovenska na 
odkanalizovanie obcí, avšak 
máme možnosť dostať na ten-
to projekt peniaze skôr, pre-
tože sme v  zozname malých 
obcí, ktoré ležia vo vodohos-
podársky významných ob-
lastiach, alebo v  národných 
parkoch.

Takže v  tejto oblasti nás 
čaká kusisko tvrdej práce. 
Zatiaľ sme geodeticky zame-
rali celú kanalizáciu, urobili 
sme polohopis a výškopis ka-
nalizačných šácht a  tak sme 
túto kanalizáciu dostali aj do 
reálnych mapových podkla-
dov s  GPS súradnicami. Sa-
mozrejme tieto práce nie sú 
zadarmo a musíme za geode-
tické vymeranie zaplatiť.

Čaká nás ešte celkový 
prieskum stavu kanalizácie 
kamerovým systémom, a to je 
náročné na čas aj na fi nancie. 
A to sme iba na začiatku. Aby 
sme dokázali pripraviť fungu-
júci projekt ČOV, je potrebné 
vybaviť majetkové veci ohľa-
dom pozemku, na ktorom 
bude stavba umiestnená, do-

pravné napojenie, elektrinu, 
geologický prieskum podlo-
žia... takže práce okolo tohto 
je neúrekom, lebo legislatíva 
(byrokracia) je u  nás nesku-
točná.

Dúfajme, že to všetko 
zvládneme, lebo inakšie nám
ako obci hrozia pokuty 
z MŽP SR.

Tretia vec je otázka ďal-
šieho fungovania Lyžiar-
keho strediska Studničky. 
V  budúcom roku končí ná-
jomná zmluva so súčasným 
prevádzkovateľom a  sme 
v  zmysle zákona povinný 
uskutočniť VOS (verejnú ob-
chodnú súťaž) na prevádz-
kovateľa strediska. Chceli by 
sme, aby to nedopadlo tak, že 
stredisko prestane fungovať, 
pretože negatívnych príkla-
dov z  lyžiarskych stredísk je 
dosť. Touto problematikou sa 
obec zaoberá v predstihu, aby 
budúci prevádzkovateľ mal 
dosť času na prípravu.

Máme spracovanú aj pro-
jektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu cesty k tomuto 
stredisku, aj tu je dosť práce 
na legislatíve, ale aj je potreb-
né jednať so všetkými subjek-
tami, ktoré budú cestu užívať.  

Aj keď tak ako všade, aj 
u nás v obci v dôsledku covi-
du boli aktivity obce utlmené, 
podarilo sa nám urobiť re-
konštrukciu interiéru Domu 
smútku. V rámci nej sme do-
končili výmenu okien, vyma-

ľovali sme celý interiér, inte-
riér pri katafalku sme skrášlili 
kamenným obkladom stien, 
vymenili sme WC a žalúzie.

Ešte na jar sme v  obci 
uskutočnili celkovú výme-
nu obecného rozhlasu, ktorý 
sme inštalovali na stĺpy roz-
vodov elektriny VSD.

Taktiež sme v rámci pod-
pory na vojnové hroby urobi-
li obnovu pamätníka padlých 
v obci. 

V  období leta, keď boli 
opatrenia proti korone voľ-
nejšie, sa nám podarilo 
zorganizovať pár pekných 
kultúrno-športovo-spolo-
čenských akcií, či už to bol 
memoriál J. Alexu a Michala 
Fábera na futbalovom ihris-
ku  alebo oslavy SNP spojené 
s výstupom na Koľvač a krs-
tom publikácie Marcela Ma-
niaka o SNP. 

O  unikáte v  našom ka-
tastri, o  Kopaneckých lú-
kach, som podrobne písal 
v  minulom čísle, ale predsa 
jedna zaujímavosť. „Kvety z  
vernárskej lúky“ sú už pod-
kladom pre kolekciu šper-
kov známej šperkárky Petry 
Tóth. Aj takto sa zviditeľňuje  
obec...  Ale to sú len také, ako 
sa povie, čerešničky na torte 
a  som rád, že o  týchto akti-
vitách napísali v príspevkoch 
jednotlivé zložky v obci, kto-
ré sú podporované z obecné-
ho rozpočtu.

Plánov v obci je stále dosť, 
vždy však bude potrebné hľa-
dieť na reálne možnosti.

Som rád, že v obci pôsobia 
aj občianske združenia a spo-
ločenské organizácie, ktoré 
taktiež prispievajú k  dobré-
mu fungovaniu obce.

Nuž, prajme si hlavne 
aby bolo zdravie a nech nám 
nechýba chuť meniť veci 
k lepšiemu.

Ing. Vladimír Ondruš, 
starosta obce Vernár

Koncom januára sme si 
pripomenuli oslobodenie ob-
ce. Pri tejto príležitosti ob-
lastný výbor zorganizoval 
v spolupráci s obecným úra-
dom zimný výstup na Koľvač. 
Položením venca sme si uctili 
padlých vojakov. 8. máj patrí 
skončeniu 2 sv. vojny. V ten-
to slávnostný deň odznela v 
miestnom rozhlase relácia, 
počas ktorej sme položili ve-
niec pri pomníku v obci. 

Oslavy 77. výročia SNP 
patrili v našej obci každoroč-
ne k tým najvýznamnejším. 
Zapálením partizánskej vatry 
a letným výstupom na Koľ-
vač a následne položením 
vencov na Koľvači, v Tiesni-
ne, na miestnom cintoríne 
a ku pomníku pred obecným 

Činnosť zameraná na výročia
Ako v ostatných organizáciách, tak aj činnosť SZPB bola 

poznačená covid situáciou v krajine. Preto aj naša organizácia 
obmedzila činnosť na minimum, ale aj napriek tomu členo-
via SZPB organizovali zopár akcií a pripomenuli si význam-
né udalosti. Práve na tie netreba zabúdať, pretože majú v na-
šich dejinách nenahraditeľné miesto.

úradom. Tohto roku sa osláv 
SNP zúčastnil aj kultúrny 
atašé ruskej federácie Vla-
dislav Kulikov a Motorkári 
Slovenska, ktorí zapálili par-
tizánsku vatru. 

Počas osláv SNP sa usku-
točnil aj krst knihy Marce-
la Maniaka Obranný úsek 
PLESNIVEC. Akcie ob-
lastného výboru SZPB vo 
Vernári, ktoré sú  usporadú-
vané v spolupáci s obecným 
úradom, sa tešia veľkej po-
zornosti obyvateľov obce. 
Snahou organizácie je, aby 
ani najmladšií obyvatelia 
obce nezabúdali  na tých, 
ktorí položili životy v boji za 
našu slobodu. 

Ján Parimucha, 
snímky Vladimír Alexa ml.

Členovia SZPZ spolu s občanmi obce a Motorkármi Sloven-
ska Brat za brata si pri pamätníku v centre obce pripomenu-
li 77. výročie SNP.

Už tradične, na počesť padlých vojakov a partizánov, Ver-
nárci organizujú aj Zimný výstup na Koľvač.

Zapálenie partizánskej vatry na oslavách 77. výročia SNP, 
ktorého sa zúčastnil aj Ing. M. Kopko, predseda Oblastného 
výboru SZPB v Poprade a ďalší hostia.
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V prvom polroku sa čin-
nosť klubu vzhľadom na po-
zastavenú jarnú časť  7. ligy 
PFZ orientovala na organi-
zovanie turistických vychá-
dzok do prírody pre rodiny 
s  deťmi, ktoré sa zachovali 
počas voľných víkendov do-
teraz. Začiatkom roka sme sa 
v obmedzenom režime stre-
távali na ľadovej ploche za 
kultúrnym domom a takisto 
sme využívali miestnu ta-
nečnú sálu na stolnotenisové 
turnaje. 

Po uvoľnení opatrení  sa 
odohrali len dve kolá jar-
nej časti, kde sme siahali na 

Dva rozdielne polčasy v TJ Partizán Vernár
Telovýchovná jednota Partizán Vernár v roku 2021 mala, 

športovou terminológiou povedané, dva rozdielne polčasy.
postup, ale  nakoniec sme 
obsadili nepostupovú druhú 
priečku. 

V  jesennej časti 7. ligy 
PFZ od  prvého zápasu po-
tvrdzujeme, že v  letnej prí-
prave sme nezaháľali a jasne 
sme ukázali, že s nami treba 
počítať ako s  ašpirantom na 
postup. Po jesennej časti sme 
ako jediný tím nestratili ani 
bod a máme našliapnuté spl-
niť to, čo sme si pred štartom 
súťaže dali za cieľ. 

V  júli sme v  spolupráci 
s  OcÚ Vernár, DHZ Ver-
nár a  FsK Vernár zorga-
nizovali krásnu akciu pre 

širokú verejnosť - 2. ročník 
Memoriálu Jaroslava Alexu 
a Michala Fábera. Ešte pred 
štartom nového ročníka TJ 
Partizán Vernár organizo-
val v  auguste akciu súťaž 
vo varení guľášu,  na ktorej 
sa zúčastnili 4 tímy a  akcia 
opäť spestrila jeden víkend 
vo Vernári.

V  novembri, aj za veľkej 
pomoci skupiny dobrovoľ-
níkov, sme začali s  prípra-
vou nášho zimného areálu, 
kde sme po zrovnaní plo-
chy osadili okrem mantine-
lov aj nové stĺpy a  chceme 
ešte stihnúť sfunkčniť nové 
osvetlenie, čím opäť trochu 
zvýšime úroveň areálu.

Musíme spomenúť ďalší 
úspech. Náš domáci zápas 
s  Dravcami si všimla aj in-
ternetová televízia Vypni TV 
s reláciou Iná liga TV, ktorá 
vytvorila vtipnú reportáž zo 
zápasu. Toto video sa stalo 
najsledovanejším so 61 tisíc 
zhliadnutiami na YouTube. 
„Sme radi, že aj napriek ťaž-
kej dobe počas pandémie, sme 
občanom našej obce prinášali 
úsmev na tvári počas celého 
roka“, skonštatoval na zá-
ver Ondrej Ondruš, kapitán 
tímu a člen výboru TJ Parti-
zán Vernár. 

Ľubomír Greňa ml.
Snímky Ľubomír Greňa ml.,

Pavol Ondruš ml.

Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ) 
Vernár sú od začiatku pandé-
mie súčinní pri pomoci s tes-
tovaním obyvateľstva a dez-
infekcii verejných priestorov 
v obci Vernár. V roku 2021 sa 
členovia výboru DHZ spolu 
s  miestnymi dobrovoľníkmi  
pustili do rekonštrukcie vo-
zidla V3S, ktoré dostali do 
daru od obce Vernár v roku 
2020. K  V3S sa prikúpila 
nádrž, ktorá má zásobník 
s kapacitou 3  000 litrov 
vody. Počas roka 2021 bola 
postupne V3S obnovovaná, 
opravili sme korbu, ostatné 
mechanické veci  a nakoniec 
sa pripravila rekonštrukcia 
a  napojenie samotnej nádr-
že. Nádrž bola 13. novembra 
2021 vystavená prvej skúške. 
Skúška dopadla výborne 
a nádrž je pripravená na prí-
padný zásah. 

V  zimných mesiacoch 

Po oprave má hasičská V3S 
tritisíc litrovú nádrž

bude nádrž, ako aj vozidlo 
IVECO, naplnené vodou 
a  Požiarna zbrojnica v  obci 
Vernár bude vykurovaná na 
potrebnú teplotu tak, aby 
boli obe vozidlá schopné 
okamžite, v prípade potreby, 
zasiahnuť. 

Veľká vďaka preto patrí 
všetkým tým, čo svojou 
prácou prispeli k  tomu, aby 
vozidlo V3S patrilo nášmu 
DHZ, ako aj tým, ktorí ho 
zrekonštruovali do funkčnej 
podoby. 

V roku 2022 plánuje DHZ 
Vernár vybudovať v  Požiar-
nej zbrojnici hydrant a pre-
robiť vykurovanie zbrojnice 
tak, aby náklady boli nižšie 
ako v predchádzajúcich ro-
koch. 

Všetkým v roku 2022 pra-
jem hlavne pevné zdravie.  
 Ján Knižka, 
 veliteľ DHZ Vernár

Snímky: Vladimír Alexa ml. 

po dlhom rade všedných aj 
sviatočných  dní  celého roka 
sa priblížili Vianoce, najkraj-
šie a najželanejšie sviatky.

Aj keď doba, ktorú prežíva-
me, nie je jednoduchá a pan-
demické opatrenia sa dotkli 
skoro každého z  nás, niekto-
rých zdravotne, niektorých 
pracovne alebo fi nančne, naj-
viac však je mi ľúto tých, kto-
rí doplatili na túto dobu tým 
najcennejším...

Atmosféru Vianoc nosíme 
vo svojom srdci od detstva 
a vlastne každoročne sa všet-
ci stávame na chvíľu deťmi. 
V spomienkach sa vracia-
me do tých našich detských 
Vianoc, spomenieme si aj na 
tých, ktorí už nie sú medzi 
nami. Otvárame svoje srdcia 
viac ako inokedy.

Buďme dobrí a láskaví 
k partnerovi, k deťom, k na-
šim rodičom a priateľom, 
ku kolegom v  práci, k su-
sedom. Dobrí k stromom, 
lúkam, zvieratám, láskaví a 
plní pochopenia ku všetké-

mu živému a k celej našej 
planéte. Inú cestu nemáme.
Nech sú láska, tolerancia a 
súcit tými hodnotami, kto-
ré budú určovať každý jeden 
náš krok v Novom roku. To si 
prajme a čiňme navzájom.

Vážení spoluobčania, v me-
ne obecného zastupiteľstva, 
pracovníkov obce, ale aj ja 
osobne, vám želám do na-
sledujúcich krásnych vianoč-
ných dní a prichádzajúceho  
nového roku. Nech sú tieto 
dni naplnené láskou, poho-
dou, nerušenou rodinnou at-
mosférou, spolupatričnosťou  
človeka  k človeku.

Prajem vám vnútornú  silu, 
pozitívnu myseľ, stály zmysel 
pre radosť  z malých i veľkých 
vecí života. Veľa zdravia, ži-
votnej sily, lásky, potešenia 
z  najbližších a  veľa, veľa ľudí 
blízkych vášmu srdcu.

Zaželajme si teda spoločne 
nádherné Vianoce a pokoj v 
duši nech sa udrží aj po celý 
budúci rok.  Ing. V. Ondruš, 
 starosta obce

Začiatkom roka 2021 
a  počas nasledujúcich me-
siacov naša mladšia zložka 
Folklórnej skupiny Vernár 
nemala možnosť vystúpiť na 
žiadnych kultúrnych a fol-
klórnych podujatiach, keďže 
život folkloristov sa doslova 
zastavil. Naše tradičné fol-
klórne slávnosti vo Vernári,  

Folklórna skupina Vernár v roku 2021 nemala také bo-
haté pôsobenie ako po ostatné roky. Kultúrny život v našej 
krajine už nejaký ten rôčik poriadne nefunguje a to sa od-
zrkadlilo aj na folklóre. Slávnosti, na ktorých sa za dva-
násť rokov v našej obci vystriedalo mnoho súborov nielen 
zo Slovenska sa nekonali už druhý rok. Pôsobenie, skúšky 
a vystúpenia obmedzila skupina len na letné mesiace.

ktoré sa konajú začiatkom 
leta, boli zrušené. Na nich 
sme mali prvýkrát ofi ciálne 
vystúpiť ako mladší nasle-
dovníci Folklórnej skupiny 
Vernár, no nepodarilo sa. 
Netrvalo dlho a v  júni 2021 
naše ženy prvýkrát nacvičili 
pár piesní a  rozhodli sa vy-
stúpiť na Memoriáli Jarosla-

Folklórna skupina sa predstavila len v lete

va Alexu a  Michala Fábera 
v  doprovode  ľudovej hudby 
pod vedením Kristiana Štr-
biana a  Gabriela Fendeka. 
Bola to skvelá udalosť, kde sa 
s chuťou spievalo a hralo „až 
do samého konca“. 

Ďalšou našou akciou boli 
oslavy SNP. 29. augusta 2021 
sme si vo Vernári pripome-
nuli oslavy 76. výročia ukon-
čenia druhej svetovej vojny. 
Rozhodli sme sa preto nacvi-
čiť pásmo Vernárskych pies-
ní. Niektoré aj podľa starých 
nahrávok, ktoré tu nahrali 
viacerí vyskumníci folklóru 
v  minulom storočí. Bolo to 
naše prvé spoločné ofi ciál-
ne vystúpenie na pódiu, kde 

nás opäť doprevádzala ľudo-
vá hudba. Zúčastnili sme sa 
aj krstu publikácie Obranný 
úsek Plesnivec, ktorý bol 
súčasťou programu v  kul-
túrnom dome. Po programe 
sme sa všetci postupne pre-
sunuli na školský dvor, kde 
sa zapálila partizánska vatra 
a spievali sa rôzne partizán-
ske piesne. V tento deň sme 
si uctili hrdinov Slovenské-
ho národného povstania, na 
ktorých nikdy nesmieme za-
budnúť. Veríme, že nasledu-
júce roky už budú plné fol-
klóru a spoločných zážitkov. 

Ondrej Ondruš ml., 
Ján Knižka ml. 

(člen FSk Vernár)

Vážení spoluobčania, milí Vernárci,

Fsk Vernár pri predstavení šperkov Petry Tóth.
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Všetkým zamestnancom spoločnosti
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu

prajeme príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov. 

Rok 2021 bol plný výziev
a nečakaných prekážok. Každá prekážka

však vyžaduje veľkú dávku odvahy a sily.
Zo srdca vám preto želáme, aby bol

rok 2022 plný pevného zdravia, lásky
a ľudského porozumenia.

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 

www.osvetapoprad.sk

PONDELOK - PIATOK 09:00 - 15:00 
VÝSTAVNÉ PRIESTORY PODTATRANSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA

SOBOTSKÉ NÁMESTIE 22, POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POPRADE VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

KOMINÁRSTVO
v revízie komínov
v čistenie a kontrola komínov
v fasádne nerezové komíny
v frézovanie komínov
v vložkovanie komínov
v frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský

 INZERCIA

Prešovský samosprávny 
kraj po ročnej prestávke zno-
vu pripravuje svoju tradičnú 
športovú anketu Športovec 
PSK. Ocení v  nej jednotliv-
cov a kolektívy, ktoré v  roku 
2021  dosiahli najvýraznejšie 
výsledky. Nominácie sú už 
spustené a kraj ich prijíma od 
10. decembra do 10. januára 
2022, a to aj od širokej verej-
nosti elektronicky na  email:   
sportovec@vucpo.sk.Viac 
info na www.vucpo.sk.

Nominácie  
do 10. 1. 2022
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Spartan Race môžeme de-
finovať ako extrémny prekáž-
kový beh zložený z rôznych 
úrovní, ktoré sú odčlenené 
vzdialenosťou a počtom pre-
kážok a ich náročnosťou. 
Delíme ho na Spartan Sprint 
5+km, 20 prekážok Spartan 
Super 10+km, 25 prekážok, 
Spartan Beast 21+km a 30 
prekážok. Nad týmito úrov-
ňami je Spartan Ultra 50+km, 
60+ prekážok a 3000+ pre-
výšenie. Cieľom pretekov je 
preveriť pretekára nielen po 
bežeckej stránke, ale aj po si-
lovej a vyžaduje si komplexnú 
pripravenosť športovca. Spar-
tan je populárny po celom 
svete a tu v Európe obzvlášť. 
Centrálna Európa disponuje 
jednými z najkvalitnejších 
pretekárov sveta, čo sa potvr-

Lucasovi učarovali prekážkové behy Spartan Race
Lucas Marco Schutz, nadšenec pre prekážkové behy 

Spartan Race, mladý ambiciózny športovec, ktorý pre-
padol športu extrémnych prekážkových behov a dosahu-
je nemalé úspechy. Poďme si spoločne povedať, čo to ten 
Spartan Race je.

dilo aj na medzinárodných 
podujatiach. Prevažná časť 
pretekov sa koná v prírode, 
čakajú vás rôzne prekážky 
ako rúčkovanie, nosenie ťaž-
kých bremien, plazenie sa 
pod ostnatým drôtom, hod 
oštepom a iné.

Lucas Marco Schutz má 
aktuálne 18 rokov. Narodil sa 
v New Yorku a aktuálne žije s 
rodinou v Poprade. Odmalič-
ka sa aktívne venoval športu. 
Hokeju, neskôr futbalu, nebol 
„gaučový tip” , skôr ho mali 
rodičia problém dostať do-
mov z ihriska. V štrnástich 
rokoch prepadol behu a začal 
aktívne navštevovať bežecké 
tréningy v ŠK ŠTRBA a po-
čas leta sa mu venoval s prí-
pravou bežeckých tréningov 
tréner Tomáš Gemza. 

Prelomové obdobie prišlo 
v roku 2019, kedy ho nes-
mierne zaujali preteky Spar-
tan race, pretože extrémne 
športy ho vždy lákali. Vo 
vekovej kategórii 15-17 ro-
kov sa mu podarilo dosiah-
nuť viacero veľmi cenných 
úspechov a to: Spartan Beast 
Pezinok 3. miesto, Spartan 
Beast Białka Tatrzańska 3.  

miesto, Spartan Super Białka 
Tatrzańska 2. miesto, Spar-
tan Sprint Białka Tatrzańska  
2. miesto a Spartan Super 
Malinô Brdo 2. miesto

Počas celého roka sa mu 
intenzívne venoval a tréno-
val ho skúsený kondičný tré-
ner Patrik Krajčovič. Práve 
tento rok 2021 bol pre neho 
zlomový a najúspešnejší v 

doterajšej kariére. Ako 17 
ročný prešiel do kategórie 
18 - 24 rokov. Za najväčší 
úspech považuje 3. miesto na 
majstrovstvách sveta Spar-
tan Race Abu Dhabi. Okrem 
toho v tomto roku obsadil na 
pretekoch Spartan Super Ka-
zinbarcika 3. miesto, Spartan 
Sprint Malino Brdo 2. miesto, 
Spartan Super Cheile Gradis-
te 2. miesto a Spartan Sprint 
Cheile Gradiste 1. miesto

„V roku 2021 som absol-
voval 19 pretekov, v každých 
pretekoch som sa umiestnil v 
TOP 10. Veľmi sa teším zo svo-
jich úspechov a ďakujem mojej 
úžasnej rodine za ich podpo-
ru, keďže preteky sú nákladné. 
ale napriek tomu mi umožnili 
plniť si sny. V dnešnej dobe sa 
to dá ale veľmi ťažko, a preto 
by som rád našiel sponzorov, 
ktorí by mi pomohli a ak by sa 
niekto našiel, budem nesmier-
ne vďačný,“ povedal nám na 
záver Lucas.  (red)

Poďme však priamo me-
dzi žiakov. Veď kto by nám už 
mohol lepšie a objektívnejšie 
povedať niečo o  škole ako 
práve oni? 

Zastavme sa najskôr 
medzi tými najmladšími – 
prvákmi. Sú starogymplákmi 
iba tri mesiace, ale nenájdete 
medzi nimi nespokojného. 

„Veľmi príjemne ma pre-
kvapilo vybavenie tried. 
Každý predmet sa vyučuje 
v odbornej učebni,“ zoberie si 
ako prvá slovo jedna z hlúčku 
postávajúceho na chodbe pred 
chemickými „labákmi“. 

Každý rok pribúdajú 
v škole nové odborné učebne. 
Tým najnovším prírastkom 
je zrekonštruovaná odbor-
ná učebňa biológie spojená 

Popradský „starý“ gympel? Áno! Áno! Áno!
Už niekoľko rokov patrí Gymnázium, 

Kukučínova, Poprad medzi najžiadanej-
šie školy Prešovského samosprávneho 
kraja. Záujem piatakov základných škôl 
o  osemročné a deviatakov o  štvorročné 
štúdium v popradskom „starom gympli“ 
viac ako trojnásobne prevyšuje jeho kapa-
citné možnosti. No a tak prichádzajú sku-
točne len tí najlepší. Mimoriadne kvalitné 
podmienky, do akých sa dostanú, umož-
ňujú ich rast. Že sa to potom prejavuje 
v konfrontáciách stredoškolských študen-

tov v rôznych vedomostných, umeleckých 
či športových súťažiach, azda ani netreba 
hovoriť. Starogympláci naozaj miešajú 
karty na najvyšších poschodiach vo všet-
kých oblastiach. Medailové priečky na 
krajských kolách predmetových olympiád 
sú pre nich už viac-menej štandardom, tí 
najlepší sa zastavia až v medzinárodných 
súťažiach. Prakticky stopercentná úspeš-
nosť absolventov školy v  prijímacích po-
hovoroch na vysoké školy je len logickým 
zavŕšením celého procesu. 

s laboratóriom. Cieľ je jasný. 
Budúcim lekárom, zvero-
lekárom, farmaceutom či 
výskumníkom umožniť štú-
dium v profesionálnych pod-
mienkach. 

„Išla som sem s malou du-
šičkou. Počula som totiž veľa 
o  náročnosti štúdia v  tejto 
škole. Áno, je to náročné, ale 
výber školy by som nemenila,“ 
pridala sa jej spolužiačka. 

„Mne zase starší spolužiaci 
hovorili o výborných učiteľoch. 
Už po niekoľkých týždňoch rád 
konštatujem, že mali pravdu,“ 
uzavrel prvácku debatu jeden 
z chlapcov.

Škola má plnú kvalifiko-
vanosť pedagógov. Vyše šty-
ridsaťčlenný zbor je zložený 
zo skúsených učiteľov s dlho-

ročnou praxou i  tých, ktorí 
sú jeho mladou dynamickou 
krvou. 

A  čo hovoria o  škole tí, 
ktorí sú už v cieľovej rovinke? 

„Táto škola nenalieva ro-
zum, ale inšpiruje k mysleniu. 
Má v  sebe jednoducho niečo 
prekvapivé, iné, podnecujúce,“ 
naráža jedna z  maturantiek 
na slogan školy: Sme škola, 
ktorá vás naučí myslieť. 

„Či štúdium naplnilo moje 
očakávania? Nie! Ono ich mí-
ľovými krokmi výrazne pred-
behlo,“ smeje sa ďalšia. 

„Najviac mi pomohli ústre-
toví a  nápomocní učitelia. 
Nikdy som sa nestretla s neo-
chotou, vždy sme našli riešenia 
výhodné či aspoň akceptova-
teľné pre obe strany,“ prezra-

dila svoje najväčšie plus tretia 
zo skupinky. 

Mnohí starogymplácki 
študenti si pochvaľujú nad-
štandardnú jazykovú prípra-
vu. „Mať španielčinu s  ro-
deným Argentínčanom je 
nezvyčajné, ale mimoriadne 
prínosné. My sa totiž s ním ne-
učíme len jazyk, ale dozvieme 
sa z  prvej ruky aj o  kultúre, 
tradíciách, reáliách španielsky 
hovoriacich krajín. Kde inde 
by som sa k  takému dostal?“ 
neskrýva nadšenie iný. 

V  popradskom Gymná-
ziu na Kukučínovej ulici si 
študenti môžu okrem an-
gličtiny vybrať druhý cudzí 
jazyk z  mimoriadne širokej 
ponuky. Učí sa tu spomína-
ná španielčina, ale aj nemči-

na, francúzština, taliančina, 
ruština. V  „predkovidových“ 
časoch si mohli svoje na-
dobudnuté jazykové zruč-
nosti overiť počas zahra-
ničných exkurzií.  Každo- 
ročne ich bolo niekoľko – 
Moskva, Petrohrad, Paríž, 
Viedeň, Florencia, Londýn, 
New York, okruh Švajčiar-
skom... Určite sa k  tomu po 
doznení pandémie vrátia. 

Škola je zapojená do množ-
stva rôznych medzinárod-
ných projektov. Za všetky tre- 
ba spomenúť Erasmus+, kto-
rý umožňuje študentom i uči-
teľom absolvovať stáže v part-
nerských školách v mnohých 
európskych krajinách. Mi-
moriadnu aktivitu vyvíja aj 
v projektoch UNICEF-u, de-
siatky študentov sú zapojené 
do rozvojového programu 
DofE (Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu). 

Nájsť študenta, ktorý by 
si nenašiel v  starom gym-
pli svoju parketu pre rozvoj 
mimoškolských záujmov, sa 
azda ani nedá. V škole je totiž 
aktívnych niekoľko desiatok 
rôznych krúžkov. 

„Už v  prvom ročníku som 

sa prihlásila do masmediál-
neho krúžku. Našla som sa 
v  tom. Práve to ma naštarto-
valo k  tomu, že som si dala 
prihlášku na štúdium žurna-
listiky,“ prezrádza svoje budú-
ce plány ďalšia z maturantiek. 

Sú takmer v  cieli. Čo by 
odporučili tým, ktorí chcú 
zaplniť lavice po nich? 

„Budete musieť poriadne 
zabrať. No táto škola vám dá 
možnosti, ktoré keď využije-
te, otvorí sa vám kopa dverí 
do budúcna,“ otvára zbierku 
prvý. 

„Nehľadajte ľahšie cesty. 
Obyčajne býva správna tá naj-
ťažšia. Keď som bol deviatak, 
rozmýšľal som nad ľahšími al-
ternatívami. Dnes som nesku-
točne šťastný, že som si vybral 
starý gympel,“ dodáva ďalší. 

„Pochybujem, že by som sa 
stal človekom, akým som, ak 
by som študoval inde. Každé-
mu deviatakovi odporúčam: 
Poď sem, naučíš sa to, čo sa v 
inej škole nenaučíš,“ položil 
posledný kamienok do mo-
zaiky odkazov jeden z  tých, 
ktorí veria, že tento rok sa po 
dvojročnej pauze maturovať 
naozaj bude.

Z REGIÓNU


