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Čo sa skrýva za týmto ocenením  
v  netradičnej kategórii AntiCo-
vid?, opýtali sme sa Jána Bendíka, 
vedúcho oddelenia kultúry a športu 
mesta Vysoké Tatry. 

- Myslím si, že naša odvaha čeliť 
covidu v  našej práci. Mnohí orga-
nizátori kultúrneho života to radšej 
vzdali, buď neorganizovali nič, ale-
bo sa presunuli do online priestoru. 
V podstate ich chápem. Ak by sme 
boli čo len o  niečo menší fanatici, 
urobili by sme zrejme to isté.

Za týmito slovami sú zrejme na-
dobudnuté skúsenosti... 

- Áno, medzi prvou a druhou vl-
nou pandémie sa mohli organizovať 
hromadné podujatia len vo veľmi 
obmedzenom režime. Pravidlá sa 
často menili. Museli sme denne 
čítať vyhlášky a  prispôsobiť celú 
pripravenú produkciu aktuálnym 
pokynom, príkazom a  nariade-
niam ÚVZ. Prinieslo to nielen viac 
stresu, ale aj manuálnych činností 
navyše. V  exteriéroch sme museli 
vytvárať uzatvorené hľadisko pre 
divákov. Vypočítať rozmer plochy, 
na základe toho určiť maximálny 
počet návštevníkov, vyrobiť pre nich 
vstupné lístky, aby sme počas celej 
akcie mohli kontrolovať dodrža-
nie povolenej kapacity. Pripravené 
hľadisko sme vlastnoručne ohradili 

Ocenenie pre tím Jána Bendíka z Vysokých Tatier
V rámci 7. ročníka ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovské-

ho kraja za rok 2020, ktorú vyhlasuje Krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, sa okrem tradičných piatich 
kategórií do hodnotenia dostali aj dve kategórie ďalšie: Celoživotný 
prínos v oblasti cestovného ruchu a AntiCovid. 

V kategórii AntiCovid získalo ocenenie Oddelenie kultúry a športu 
mesta Vysoké Tatry – tím vedený Jánom Bendíkom,  za realizáciu, pri-
spôsobenie a transformáciu podujatí v podmienkach Covid-19 pre 
návštevníkov Vysokých Tatier. Ján Bendík spolu so svojim tímom sa 
ani počas prvej vlny (Tatranské kultúrne leto – komorne 2020) nevzdali 
a sériu veľkých, každoročných podujatí rozdelili na niekoľko menších, 
komornejších, ktoré sa odohrávali prevažne vonku v každý jeden letný 
víkend. Okrem úžasných PRÍBEHOV TATIER, kde dvaja moderátori 
čítali rozprávky prelínané hudobnými vstupmi miestnych hudobníkov 
to bolo i LETNÉ KINO či DIVADLO PRE DETI – a to všetko vždy pod-
ľa aktuálnych hygienických opatrení. I napriek všetkých očakávaniam 
sa i kultúrna jeseň musela niesť v inom duchu (Tatranské babie leto) 
a ani tu sa oddelenie KULTÚRY A ŠPORTU nevzdalo a zorganizovalo 
niekoľko, pre domácich i turistov,zaujímavých podujatí, prispôsobe-
ných na mieru stále sa meniacim hygienickým opatreniam. Ďalšími 
dvoma ocenenými v tejto kategórii bolo OOCR Šariš – Bardejov a Vi-
horlatská hvezdáreň v Humennom.

zábranami a páskami, dezinfi kovali 
ruky divákov a  tak ich púšťali dnu 
i von. Nuž a k tomu treba pripočítať 
aj bežné produkčné činnosti. Podo-
týkam, že toto sme robili v  trojici 
víkend čo víkend od 4. júla do 19. 
septembra...

Ktoré z  akcií si získali najväčší 
ohlas?

- Na moje prekvapenie, práve tie 
najkomornejšie. Bola to novinka 
pod názvom Príbehy z Tatier. Herci 
Miško Novák a Duško Kubáň čítali 
povesti, báje a  rozprávky z  Vyso-
kých Tatier za sprievodu vždy iné-
ho hudobného hosťa. Každú nedeľu 
popoludní sme zavítali s touto pro-
dukciou do inej tatranskej osady. 
Vyhľadávali sme netradičné, nepo-
znané miesta, jazierka, malebné prí-
rodné zákutia. Komorný program 
v  úžasnej prírodnej scenérii pod 
majestátnymi štítmi zaujal viac, ako 
sme pôvodne čakali.

Mali ste v  prírode vytvorené 
podmienky na takéto produkcie ?

- Kdeže, museli sme si ich pripra-
viť sami, svojpomocne. Vláčili sme 
so sebou prenosný ozvučovací sys-
tém na batériu, stojany, banery, rol-
lupy, ale aj hľadisko pre obecenstvo.

To myslíte vážne?
- Áno. Boli to lavice a  skladacie 

stoličky pre niekoľko desiatok di-

vákov. Všetko to vošlo do jednej 
vyprázdnenej dodávky. Ale nie vždy 
sa to podarilo doviezť až do cieľa 
cesty. Na niektoré miesta už auto 
nemohlo a my sme si museli s týmto 
materiálom pekne vyšliapať. Otočili 
sme to na niekoľkokrát. Najhorších 
bolo 500 metrov stúpania na malý 
kúpeľný chodník v Starom Smokov-
ci v deň poriadnej horúčavy. To sa 
z nás doslova lialo. Neviem síce, čo 
si návštevníci a  účinkujúci mysleli 
o trojici totálne prepotených organi-
zátorov, ale odmenili nás chápavými 
úsmevmi.

Zdá sa, že robiť kultúru vo vyso-
kohorskom meste a  hocikde inde 
na Slovensku je veľký rozdiel ?

- Keďže som v minulosti pracoval 
v  tejto sfére aj inde, tak to môžem 
skutočne potvrdiť. Ale čo nás neza-

bije, to nás posilní. Naša práca v prí-
rode spojená s fyzickou námahou 
nám upevnila kondíciu a  zdravie. 
Možno aj preto sme na konci roka aj 
Covid prekonali všetci traja celkom 
v pohode (smiech).

Koľko podujatí ste teda v  lete 
zvládli?

- V rámci Tatranského kultúrneho 
leta sme uskutočnili 30 programov 
pre viac ako 5 000 návštevníkov – 
v  priemere 180 divákov na jeden 
program. A  viac ich kvôli prísnym 
opatreniam ani nemohlo byť. V sep-
tembri v  rámci novinky - Tatran-
ského babieho leta sme pripojili dva 
festivaly (Altanfest a Hágy fest). Do 
takéhoto niečoho v  tomto období 
sme sa pustili ako jediní na Sloven-
sku. Dnes, s  odstupom času, mi to 
pripadá ako malý zázrak.   (reš)

Ocenené oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké Tatry. Zľava J. Bendík 
(vedúci), J. Kapustová a P. Végh.

Košická záchranná služba sa do-
hodla s mestom na tom, že nebytové 
priestory v zrekonštruovanej 84-by-
tovej jednotke na ulici SNP sú ako 
ich nové pôsobisko vhodné. Primá-
torka mesta Ing.  Dáša Vojsovičová 
symbolicky odovzdala do prenájmu 
nové priestory konateľovi Ing. Bys-
tríkovi Muchovi, vedúcemu odboru 
technickej podpory a internej logis-
tiky PhDr. Mgr. Martinovi Šefcovi, 
MPH a  regionálnemu vedúcemu 
strediska Poprad a  okolie Mgr. Bc. 
Jozefovi Koprušákovi.

„Pre naše mesto je dobrou správou, 
že  košickí záchranári ostali sídliť vo 
Svite, čím  aj naďalej ostáva zabez-
pečená rýchlejšia a  efektívnejšia do-
stupnosť záchrannej služby. V situá-
ciách, kedy je človek odkázáný na zá-
chranku, ide častokrát aj o  sekundy, 
ktoré môžu pomôcť. Zároveň sa 
podarilo obsadiť dovtedy nevyužité 

nové priestory v nájomnej bytovke,“ 
dodala primátorka.
„Čo sa týka preťahovania posád-
ky  RZP  Svit do nových priestorov, 
museli sme a hlavne chceli zabezpečiť 
adekvátne pracovné prostredie  pre 
našich zamestnancov. Predošlé pries-
tory už nespĺňali náležitosti, týkajú-
ce sa nariadení Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a tiež bolo 
potrebné splniť požiadavky dané vy-
hláškou ministerstva zdravotníctva, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
záchrannej zdravotnej službe a to aj v 
súvislosti s ochorením Covid 19, kto-
ré sužuje nielen našich pacientov ale 
aj samotných záchranárov. Dôležité 
je však podotknúť, že aj napriek pres-
ťahovaniu sa do nových priestorov 
sa absolútne zachovala dostupnosť 
pre všetkých pacientov, ktorí budú v 
ohrození života alebo zdravia,“ po-
vedal Martin Šefc.

Záchranka vo Svite v nových priestoroch

Na snímke zľava Ing. Bystrík Mucha, Ing. Dáša Vojsovičová, Bc. Eva Ki-
lianová a PhDr. Mgr. Martin Šefc, MPH.

Vo Svite bolo sídlo záchranárov  niekoľko rokov v budove zdravot-
ného strediska vo Svite. Priestory však časom prestali vyhovovať potre-
bám záchranárskeho tímu a tak došlo k dohode s mestom na tom, že 
svoje pôsobisko „presťahujú“ o pár ulíc ďalej. Symbolické odovzdanie 
priestorov primátorkou mesta sa uskutočnilo 12. februára. 

Elektronické sčítanie obyvateľov 
začalo 15. 2. 2021 a potrvá do 31. 
3.2 021. Posúva sa len asistované 
sčítanie!

Elektronické sčítanie obyvateľov 
Slovenskej republiky sa uskutoční   
v plánovanom termíne od 15. feb-
ruára do 31.marca.  Sčítanie obyva-
teľov bude  plne elektronické, abso-
lútne bezpečné a pohodlné. Obyva-
telia sa sčítajú sami, v pohodlí do-
mova a bezpečne, prostredníctvom 
elektronického formulára, ktorý 
nájdu na www.scitanie.sk. 

Prosíme obyvateľov, aby po-
mohli pri sčítaní svojim blízkym 
(seniorom), ak ich o  to požiadajú. 
V zmysle novely zákona sa posúva 
termín asistovaného sčítania.

Vyplnenie elektronického for-
muláru   nezaberie viac ako 10 
minút. Sčítavať sa budú obyvatelia 
z pohodlia domova sami, bez ohro-
zenia na ich zdraví a bez kontaktu 
s cudzím človekom. Na sčítanie po-
stačí mobil, tablet, notebook alebo 
PC. Obyvatelia nájdu elektronický 
sčítací formulár na stránke www.
scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  
aj mobilnú aplikáciu.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám alebo s  pomo-
cou   svojich blízkych, na splnenie 
povinnosti sčítať sa môže využiť 
asistované sčítanie. To znamená, 
že buď obyvateľ navštívi kontaktné 
miesto zriadené obcou, kde ho sčí-
ta stacionárny asistent alebo môže 
telefonicky požiadať o  mobilného 
asistenta, ktorý ho navštívi doma 
a sčíta ho.

„Vzhľadom na pandemickú situ-
áciu, na základe rozhodnutia vlá-
dy, sa posúva termín asistovaného 
sčítania, aby sme ochránili zdravie 
všetkých zúčastnených. Asistované 
sčítanie sa v  zmysle novely zákona 
začne od 1. 4. 2021 a  potrvá naj-
neskôr do 31. 10. 2021,“ povedala 
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. 
generálna riaditeľka Sekcie sociál-
nych štatistík a demografi e.  (red)

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov

Boutique Hotel Hviezdoslav ob-
hájil titul Seven Stars Historic Bo-
utique Hotel za rok 2020 v ankete 
Seven Stars Luxury Hospitality and 
Lifestyle Awards. Táto dobrá správa  
dorazila do Kežmarku v prvej polo-
vici februára. 

Hoci odovzdávanie tohtoroč-
ných ocenení, vzhľadom na ak-
tuálnu celosvetovú pandemickú 
situáciu, nebolo spojené s ofi ciál-
nou ceremóniou, sme radi, že hotel 
opätovne presvedčil, že si túto pe-
čať výnimočnosti zaslúži.  (pkr)

Obhájili ocenenie

V ankete Krajskej organizácie 
cestovného ruchu (KOCR) Seve-
rovýchod Slovenska Najlepší v ces-
tovnom ruchu Prešovského kraja 
za rok 2020 boli ocenení tri orga-
nizácie a  jedna osobnosť v dvoch 
kategóriách – Celoživotný prínos v 
oblasti cestovného ruchu a v inom 
článku spomínaná kategória Anti-
Covid.

Ocenenia za celoživotný prínos 
v  oblasti cestovného ruchu patrí 
v  tomto ročníku ankety známemu 
značkárovi turistických chodní-
kov Ernestovi Rusnákovi, ktorý je 
okrem iného autor a  spoluautor 
mnohých publikácií a  tiež staviteľ 
rozhľadne v Levočských vrchoch.

Cena pre E. Rusnáka

Mgr. Sylvia Holopová s ocenením
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Migrácia do EÚ pod vplyvom pandémie 
COVID-19

Nové dostupné údaje EÚ o azyle a neoprávnenom pre-
kračovaní hraníc za prvých 10 mesiacov roku 2020 ukazu-
jú, že pandémia ovplyvnila migráciu do EÚ. EÚ ako celok 
zaznamenala 33 % medziročný pokles žiadostí o azyl a 
najnižší počet neoprávnených prekročení hraníc za po-
sledných 6 rokov. Počas prvých desiatich mesiacov roku 
2020 bolo v EÚ podaných 390 000 žiadostí o azyl (z toho 
349 000 žiadostí bolo podaných po prvýkrát), čo je o 33 
% menej za rovnaké obdobie v roku 2019. Členské štáty 
zároveň znížili počet nevybavených žiadostí o azyl. Ku 
koncu októbra 2020 bolo nevybavených 786 000 žiadostí, 
čo je o 15 % menej ako na konci roka 2019. To znamená, 
že na úrovni EÚ je nevybavených žiadostí ešte stále viac 
ako nových žiadostí za celý rok, a to s výraznými rozdiel-
mi medzi členskými štátmi.

 Miera uznaných žiadostí 
o azyl alebo percentuálny 
podiel žiadostí o azyl, kto-
ré viedli ku kladnému roz-
hodnutiu na prvom stupni 
(bez potreby odvolania) 
vrátane rozhodnutí o pri-
znaní humanitárneho po-
stavenia, predstavovala 43 

%. V porovnaní s rovnakým 
obdobím v roku 2019 bol 
zaznamenaný pokles počtu 
neoprávnených prekročení 
hraníc do EÚ o 10 % (114 300 
v období január – november 
2020), čo je najnižšia úroveň 
za posledných 6 rokov. Pre-
chod cez Stredozemné more 

je aj naďalej nebezpečný. Na-
priek tomu, že v roku 2020 sa 
na cestu vydalo menej ľudí, 
bolo nahlásených 1 754 mŕt-
vych alebo nezvestných osôb, 
v porovnaní s 2 095 osobami 
v roku 2019.

V septembri 2020 Komisia 
predložila nový pakt o migrá-
cii a azyle vrátane podrobné-
ho podkladového dokumen-
tu na podporu politických 
návrhov, ktorý sa opieral o 
dostupné štatistiky migrácie 
do Európy. Komisia uverej-
nila štatistické údaje o migrá-
cii do Európy, ktoré sa budú 
štvrťročne aktualizovať na zá-
klade najnovších dostupných 
údajov z rôznych zdrojov vrá-
tane týchto: Eurostat, OECD, 
UNDESA, UNHCR, IOM 
a Frontex a EASO. Údaje sa 
zbierajú podľa rôznych har-

monogramov. K dispozícii 
sú štvrťročné údaje o azyle, 
neregulárnej migrácii a ná-
vrate, zatiaľ čo ročné aktu-
alizácie sa majú zamerať na 
celkové zmeny obyvateľstva 
(apríl); víza, zamestnanosť 
a počty utečencov na ce-
lom svete (júl); a na legálnu 
migráciu, ako aj uplatňova-
nie dublinských azylových 
pravidiel (október). 

V sobotu 6. februára som 
bol v Rimavskej Sobote. Pár 
dní predtým moja mamina 
oslávila narodeniny, tak som 
sa rozhodol, že ju poteším 
aspoň jednou ružou. Zbehol 
som do, alebo len pred jed-
no kvetinárstvo (keďže bolo 
obohnané páskou). Odtiaľ 
som sa predavačky opýtal či 
si môžem poprosiť jeden kvie-
tok. Na to mi odpovedala, že 
pravdaže, ale funguje iba na 
objednávky cez telefonát. Jed-
noducho povedané, ŽE AK 
NIEČO CHCEM MUSÍM 
JEJ ZAVOLAŤ! Vidíte dobre. 
Upozornila ma, že môže ob-
sluhovať iba po takejto objed-
návke. 

Keďže mama miluje kvety 
a vždy sa im veľmi poteší, tak 
som podstúpil túto „trapoši-
nu“ a predavačke som, hoc 
som od nej stál na tri metre 
a už vedela, čo chcem kúpiť, 
zavolal a kvet objednal. Po te-
lefonáte mi ružičku podala a 
poďakovala za „objednávku“. 
Zjavne ich veľa nemá... 

Zaujímavé je však, prečo 
Matovičova banda takto ne-
komplikuje podnikanie za-
hraničným reťazcom, ktorí 
tento sortiment veselo a bez 
obmedzení predávajú a ryžu-
jú na tejto � ktívnej pandémii.

Návrh Slovenského Hnu-
tia Obrody, ako pomôcť slo-
venským malým a stredným 
podnikateľom prekonať toto 
obdobie? Jednoduché: Zatvo-
riť zahraničné veľkoobchodné 
reťazce, kde sa (mnohokrát 
zbytočne) hromadí veľa ľudí, 
ktorých pohyb je nekontro-
lovateľný, a otvoriť malých 
a stredných podnikateľov, 
ktorým by sa takto pomohlo 
prekonať � nančné „suchoty“ 
spôsobené diletantskými na-
riadeniami Matovičovho cir-
kusu. A zároveň by sa vyho-
velo aj koronafanatikom, kto-
rí si potrpia na rozostupoch, 
ktoré vo veľkých obchodných 
prevádzkach nie je možné do-
držať.

...obzvlášť, keď je v akcii 
poľské maslo za 99 centov. 

ODKAZ PRE POCHY-
BOVAČOV, ktorí si myslia, 
že zatvoriť veľké obchody sa 
nedá:

Ak sa dali zatvoriť podniky 
slovenských podnikateľov, či 
už na jar minulého roka ale-
bo aj v dnešných dňoch, tak 
sa to dá urobiť aj opačne. To 
by SHO urobilo. Tak by kona-
la vláda, ktorá chce pomôcť 
slovenským ľuďom práce v 
núdzi, a nie ich (z)ničiť.

 Pavol Poprocký

Ako funguje koronabláznovstvo 
v kvetinárstvach? Aj takto! 

Priatelia, dovoľte mi podeliť sa s vami o jednu osobnú 
skúsenosť z koronašialenstva, ktoré naša spoločnosť žije.

Výpožičný proces je podľa 
odporúčaní realizovaný „cez 
okienko“. To znamená, že je 
potrebné sa vopred dohodnúť 
na termíne návštevy - tele-
fonicky alebo e-mailom. Pri 
dohode o termíne návštevy je 
potrebné aj oznámiť, aké kni-
hy chcete pripraviť na požiča-
nie. Knihy si môžete vyhľadá-
vať v našom on-line katalógu 
na webovej stránke knižnice 
www.kniznicasvit.sk alebo 
vám knihy pripravíme podľa 
vašich preferencií a  požado-

vaných tematických okru-
hov. Pripomíname čitateľom, 
ktorí nemôžu prísť osobne 
do knižnice, že môžu vyu-
žiť aj službu – donášku kníh 
domov. Knižnica je otvorená 
v  pondelok, utorok, štvrtok 
a  piatok od 10:00 hod. do 
18:00 hod. Knižnica v poboč-
ke Pod Skalkou je otvorená 
každú stredu od 15:00 hod. 
do 18:00 hod. Kontakty: tel. 
052/7756619, 0915 461  154, 
e-mail: info@kniznicasvit.sk. 
 Mgr. D. Šipošová

Knižnica je opäť otvorená
Oznamujeme čitateľom, že na základe aktuálneho Covid 

automatu je Mestská knižnica Svit otvorená v  obmedze-
nom režime.

Oznamujeme občanom obce Batizovce, že v zmysle nariade-
nia vlády SR (zákaz vychádzania) bude do 19. 3. 2021 obecný 
úrad pre verejnosť uzatvorený. Zamestnanci obce budú strán-
ky vybavovať výhradne elektronickou komunikáciou (telefón, 
slovensko.sk, email). Svoje podania môžete doručiť na obec-
ný úrad aj bezkontaktne, prostredníctvom poštovej schránky 
umiestenej pred budovou obecného úradu. Predpokladaný 
termín ukončenia tohto obmedzenia je 19. 3. 2021.  OcÚ 

Od diktátorskej totality, bez 
slobody a banánov k moder-
nej euroatlantickej demokra-
cii, ktorá nadobudla podobu 
„nacistického experimentál-
neho tábora“, ako Slovensko  
„predstavili“ na kanadskom 
portáli Breaking News! Sa-
mozrejme, nezabudli upo-
zorniť na „dobrovoľné“ testo-
vanie a certifi kát, bez ktorého 
sú Slováci uväznení vo vlast-
ných domovoch za vlastné 
peniaze. Bez certifi kátu ne-
môžu ísť do práce, do školy, 
do banky, na poštu, žiadne 
návštevy, atď., maximálne si 
nakúpiť potraviny v najbliž-
šom obchode a na chvíľu sa 
ísť „vyvenčiť“. Takže päť a pol 
milióna väzňov vlastného štá-
tu, ktorým netreba ani nára-
mok a ani dozorcov. Myslím 
si, že vo väzení by nám bolo 
lepšie – tam by aspoň štát 
musel platiť „náklady“ na by-
vanie, dozorcov. Tiež by sme 
si raz týždenne mohli ísť na-
kúpiť do väzenského bufetu 
a denne absolvovať hodin-
ku na „vzduchu“. Ako jediné 
rozptýlenie máme ešte výlet 
na testy – hoc aj každý deň.  

 A čuduj sa svete, Slovákom 
to nevadí a tichúčko strpia 
všetko, čo im títo psychopati 
prikážu! Nacistický experi-
mentálny tábor je to pravé 
pomenovanie tohto, dnes už 
neprávneho štátu. Že takéto 
obmedzovanie ľudských práv, 
ba priam genocída národa, 

nemá oporu ani v Ústave SR, 
ani v žiadnom medzinárod-
nom dohovore o ľudských 
právach, to už nikoho netrápi 
– ani Európsku komisiu, vlá-
dy štátov združených v Únii, 
ale ani prezidentku, proku-
rátorov, vyšetrovateľov, NA-
KA, políciu. A to v kuse rie-
šime porušovanie ľudských 
práv v Bielorusku, v Rusku, 
v Číne a inde. Celý svet čuší, 
mlčí a pozorne sleduje, ako 
tento polročný testovací men-
geleovský experiment do-
padne. Už po prvom celo-
plošnom testovaní bolo jas-
né, že testy neliečia a ani ne-
zabránia šíreniu vírusu. Na-
opak, nakazia väčšinu tých,
ktorí sa ich zúčastňujú a kriv-
ka úmrtnosti rapídne stú-
pa už polroka. Dnes máme 
úmrtnosť najvyššiu na svete. 
Je zaujímavé, že ani jediný štát 
na celej planéte neprikročil 
k celoplošnému testovaniu 
a všetci ho vyhodnotili ako 
neprijateľné pre svojich obča-
nov. Len vláda vrahov sloven-
ského národa od blaha, ako 
ich všetci poslúchajú, priam 
krochká nad plnými válovmi 
a ľudia po stovkách umierajú. 
A ten zbytok sa prepadá do 
obrovskej chudoby, z ktorej sa 
tak ľahko nedostane. Týchto 
vagabundov to ale nezaujíma, 
ba dokonca robia všetko pre-
to, aby sme samé dno dosiahli 
čím skôr! Ako ináč pochopiť 
kroky ministrov i celej vlá-

dy, ktorí namiesto toho, aby 
z európskych peňazí vykryli 
straty tým, ktorí boli nútení 
pozatvárať prevádzky? Dnes 
im povedia, že si na živoby-
tie majú brať úvery z cudzích 
bánk a nespoliehať sa na 
pomoc. Občanom každého 
štátu vlády pomáhajú, keď-
že zavádzajú lockdowny, len 
v skanzene v srdci Európy sa 
vláda vytešuje z ich úpadku. 
Uvedomujete si drahí Slová-
ci, že ako národ jednoducho 
končíme? Z tejto dlhovej 
pasce sa nikdy nedostaneme 
a postupne nás cez exekúcie 
a zhabanie súkromného ma-
jetku pripravia o všetko, na 
čo ste celé roky za minimál-
ne mzdy dreli? Najprv nám 
ukradli štát, zničili priemysel, 
poľnohospodárstvo, urobili 
z nás otrokov a kvôli vymys-
lenej pandémii teraz ničia 
podnikateľov a nakoniec zni-
čia celé Slovensko!

Už rok nepočujeme nič 
iné, len „rúška, odstup, ruky“, 
testovanie, karantény, loc-
kdown, núdzový stav a vý-
sledok? Nič, nula. Naopak, 
čoraz viac nás zomiera. Je 
zaujímavé, že tí, ktorí sa do 
Matovičovej virtuálnej hry 
nezapojili sú v poriadku, hoci 
nenosia rúška, aj keď ich chcú 
iniciatívni blbci pokutovať, 
pacifi kovať putami a poma-
ly zatvárať do basy. A teraz 
sme kde? No predsa, ako som 
už spomínala, v base! Kedy 

sa už konečne spamätáme 
a prestaneme chodiť na pre-
kliate testy a absolvujeme 
ich až vtedy, keď budeme 
mať príznaky? Lebo takto to 
robia vo všetkých štátoch, 
ktorým záleží na zdraví ľudí. 
Vôbec si neuvedomujeme, že 
týmto psychopatom a neľu-
ďom nejde o naše zdravie, ale 
o testovanie si našej posluš-
nosti. Keby sme aspoň po-
čúvali tých egomaniakov 
vládnej elity, museli by sme 
prísť na to, ako klamú. Napr. 
výroky Krajčího o tom, že aj 
keď nás zaočkujú, ďalej mu-
síme nosiť rúška a dodržiavať 
choré nariadenia. Tak potom 
načo očkujú vakcínami, ktoré 
pred vírusom nechránia? Ale-
bo vyjadrenie Sulíka, že nikto 
nevie, ako sa očkovanie pre-
javí o niekoľko rokov, keďže 
vakcíny zasahujú do DNA. Už 
z toho je vidieť, že vakcíny, 
ktoré majú byť cestou k slo-
bode, testujú na nás a ich 
účinnosť vyhodnotia po našej 
smrti. Prečo sa nezamyslíme 
nad tým, že načo je nám dra-
hý liek Remdesivir, na kto-
rom participuje pomaly po-
lovica pandemickej komisie 
a covid nelieči, ale lacné lieky 
Ivermektín, Isoprinosine a 
iné, u ktorých už bolo preu-
kázané, že ľuďom s covidom 
pomáhajú, minister zdravot-
níctva jednoducho neobjed-
ná? 

 Pokračovanie na 6. strane

Kam sme sa to po tridsiatich rokoch dopracovali?

Oznam obce Batizovce

V  Poprade sa v  roku 
2020  narodilo 455  detí. 
Z  tohto počtu prevládali 
chlapci, ktorých bolo 241. 
Dievčat sa narodilo o  niečo 
menej (214).

„Najpopulárnejším diev-
čenským menom v  roku 
2020  bola Nina,“ informo-
vala Jarmila Hlaváčová, ho-
vorkyňa mesta Poprad. Ro-
dičia toto meno zvolili počas 
roku 18-krát. Nasleduje Ema 
(17-krát), Sofi a (16-krát), 
Natália (15-krát), Nela a  Ja-
smína (14-krát) Sára,Timea 
a  Laura (13-krát), Eliška 
a Anna (12-krát).

Medzi chlapcami zas kra-

ľuje meno Jakub. Na krstnom 
liste sa v  uplynulom roku 
vyskytlo až 28-krát. Nasle-
duje Samuel (24-krát), Matej 
(22-krát), Dominik (18-krát), 
Oliver, Lukáš, Tomáš a  Ma-
túš (17-krát), Michal a  Filip 
(16-krát), Mathias (14-krát).

Niektorí rodičia volili 
meno pre svoje ratolesti od-
vážnejšie. Z  menej tradič-
ných chlap čenských mien to 
bol napríklad Liam, Kemal, 
Joshua, Elliot, Junior, Kimi, 
Esteban či Tayler. Pri diev-
čatách sa rodičia rozhodli aj 
pre netradičné mená ako Ro-
salinda, Tiff any, Ammy, Cla-
rissa, Cyntia, Tiana.  (pkr)

Najobľúbenejšie mená boli Nina a Jakub

Primátor Anton Danko privítal 20. februára vo večerných 
hodinách na letisku Poprad-Tatry našu najúspešnejšiu lyžiar-
ku Petru Vlhovú.

Tá priletela z rakúskeho Klagenfurtu po slalome, ktorý sa 
konal v talianskom stredisku Cortine d´Ampezzo, kde ob-
sadila vynikajúce 2.miesto a získala na majstrovstvách sveta 
v zjazdovom lyžovaní striebornú medailu. V slalome zaostala 
o sekundu za víťaznou Katharinou Liensbergerovou.

Pre Petru je to druhá medaila z prebiehajúceho šampionátu 
po striebre v alpskej kombinácii a celkovo šiesta z majstrov-
stiev sveta.

„Skutočne vnímam, že celé Slovensko je pri mne, drží palce 
a praje mi tie najlepšie výsledky. Vážim si, že som mohla prile-
tieť do Popradu i keď v neskorších hodinách. Takýmito presun-
mi ušetrím veľa času a môžem sa doma v Liptovskom Mikuláši 
pokojne vyspať a oddychovať,“ povedala po prílete Petra.

  Pokračovanie na 7. strane

Primátor A. Danko privítal Petru Vlhovú
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Dokončenie z 3. strany
Pritom pokojne nechá 

umierať tisíce z nás (ešte že 
nosí rúško a človek nevi-
dí jeho arogantný úsmev)! 
Veď v normálnej spoločnos-
ti to je neprijateľné, no ale 
v skanzene im to jednoducho, 
s tichým súhlasom objed-
návateľov pandémie a s tým 
súvisiach klinických testov, 
prechádza bez problémov. 
A to ani nespomínam chaos 
v číslach, o ktorom už dokon-
ca hovoria aj v televíziách, fal-
šovanie štatistík nakazených 
nespoľahlivými testami, rôz-
nych úmrtí vraj na covid, pri-
čom ľudia zomierajú na úplne 
iné ochorenia, neliečenie pa-
cientov s inými ochoreniami, 
neposkytnutie rehabilitácií 
ľuďom po mozgových prího-
dách, po ťažkých operáciách 
po nehodách, onkologickým 
pacientom, či ďalšie testovacie 
pokusy na deťoch, ich izolácii 

Kam sme sa to po tridsiatich rokoch...
od svojich priateľov a ohlupo-
vanie dištančným vzdeláva-
ním. A samozrejme, všetko 
v rúškach, aby sme im zabrá-
nili dýchať čerstvý vzduch 
a zabezpečili zdravý vývoj. 
Rovnako, ako totálnu izoláciu 
seniorov, ktorí nám dali život, 
vychovali nás, snažili sa z nás 
urobiť slušných ľudí, tvrdo 
pracovali celý život a my sa 
im „odmeníme“ umieraním 
v samote, bez liekov, bez blíz-
kych, bez svojich detí a vnú-
čat. Lebo zopár psychopatov 
sa tu nevie vpratať do kože 
a my im to v mene „chorej 
demokracie“ umožňujeme.

Zamysleli ste sa nad tým, 
odkiaľ sa tu tí nakazení ne-
ustále berú? Začínam mať ne-
odbytný pocit, hlavne keď vi-
dím premiéra „lietať“ po Eu-
rópe bez rúška, že tie nezni-
čiteľné vírusy a ich mutácie 
tu šíria hlavne vláda, pande-
mická komisia, krízový štáb, 

polícia a médiá. Tiež je nepo-
chopiteľné, prečo naši lekári, 
mnohí uznávané kapacity, 
už dávno neexperimentujú 
s rôznymi liekmi a nehľadajú 
čokoľvek, čo by nakazených 
vyliečilo, alebo by aspoň 
zmiernilo priebeh ochorenia. 
Žeby preto, že covid lôžka 
sú pri platbách zvýhodnené 
a tak musí byť väčšina pacien-
tov v nemocniciach covid po-
zitívnych? Alebo preto, že 
odberové miesta pri testovaní 
sú platené nadštandardne? Či 
preto, že lekári síce experi-
mentujú, snažia sa ľuďom po-
máhať, ale táto vláda neľudí 
s nimi nekomunikuje, nezau-
jíma ju ich názor, robia z nich 
konšpirátorov, pretože vláda 
má len zopár „svojich“ od-
borníkov, ktorým bezvýhrad-
ne verí a z ktorých nakoniec 
urobia obetných baránkov 
(iba oni o tom ešte nevedia). 
 Ľudmila Rešovská

Zámerom projektu bolo 
zmodernizovanie strojárskej 
dielne inovatívnymi techno-
lógiami. V  škole tak vďaka 
európskym peniazom pri-
budlo vertikálne CNC ob-
rábacie centrum s  riadiacim 
systémom Haidenhein, šesť 
frézovačiek a šesť sústruhov 
s  číselným odmeriavaním, 
v  zváračskej škole zariadenie 
pre plazmové rezanie, zvárač-
ka na zváranie metódou Tig 
či šesť zváračiek na zváranie 
metódou Mig a Mag. 

SOŠ technická zainvestoval 
aj do robotizácie a automati-
zácie, ktoré sú budúcnosťou 

Modernizácia strojárskej dielne SPŠT v Poprade
V Strednej odbornej škole technickej (SOŠT) v Poprade, 

sa zrealizovala jedna z  najväčších investícií od založenia 
školy. Vďaka úspešnému projektu z Integrovaného ope-
račného regionálneho programu (IROP) prešla moderni-
záciou inovatívnymi technológiami jej strojárska dielňa. 
Z  prostriedkov PSK v  škole vzniklo robotizované praco-
visko a väčšou rekonštrukciou prešla budova teoretického 
vyučovania. Celkové investície predstavujú približne je-
den milión eur.

v  strojárstve. Škola sa dovy-
bavila novým robotizovaným 
pracoviskom CLOOS pre 
zváranie a robotickým praco-

viskom pre praktické učenie 
automatizácie. Nákup školia-
ceho zváracieho robota bol 
realizovaný vďaka fi nančným 
prostriedkom Prešovskej žu-
py vo výške takmer 80-tisíc 
eur. Zároveň sa výrazne in-
vestovalo do modernizácie 
budovy teoretického vyu-
čovania.  Škola sa zapojila aj 
do projektu „Zvýšenie kva-
lity vzdelávania a  prepojenia 
s praxou na SOŠT v Poprade“.
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Charakter Vysokých Tatier 
ďalej určuje, že za bežných 
okolností je zdrojom znač-
nej časti mestských príjmov 
odvetvie cestovného ruchu. 
Avšak v  súčasnej situácii je 
rozpočet mesta ovplyvnený 
pandemickou krízou hlavne 
v položke  dane za ubytova-
nie. V roku 2020 napriek oča-
kávanému výraznému po-
klesu inkasa tejto dane sme 
dosiahli prekročenie rozpoč-
tu o 58 614 eur. Tento výsle-
dok bol východiskom aj pri 
rozpočtovaní roka 2021. Od 
minulého roka podpora ces-
tovného ruchu zahŕňa aj taký 
benefi t, akým je poistenie do 
hôr pre každého ubytované-
ho hosťa na území mesta. Na 
rovnakej hodnote 200-tisíc 
eur zostal takisto ročný prí-
spevok mesta pre Oblastnú 
organizáciu cestovného ru-
chu na podporu aktivít a pro-
jektov v  cestovnom ruchu, 

nebol krátený ani napriek 
nepriaznivej situácii, ktorej 
musí čeliť celé Slovensko. 

Najvyššie položky kapitá-
lových výdavkov mesta sú 
Cyklistický chodník T. Lom-
nica – T. Kotlina 1  600  000 
eur, rekonštrukcia bývalého 
zdravotníckeho strediska na 
Centrálny integrovaný sys-
tém zdravotnej starostlivosti 
1  100  000 eur, výstavba Po-
žiarnej zbrojnice v T. Lomnici 
300  000 eur a  rekonštrukcia 
kultúrnych pamiatok, ktorá 
bude krytá z dotácie MF SR 
vo výške 366 000 eur.

Financovanie ostatných 
investičných akcií bude pozo-
stávať hlavne zo schválených 
dotácií a  dofi nancovanie z 
prijatého  úveru, ktorý mesto 
získalo za výhodných pod-
mienok, so splácaním 10 ro-
kov.

Ing. Marián Matta, vedúci 
ekonomického oddelenia

Rozpočet mesta
Mestský rozpočet predstavuje základný nástroj � nanč-

ného hospodárenia, ktorý riadi � nancovanie úloh a funk-
cií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Pri správnom 
hospodárení je najdôležitejšie zachovať tzv. bilančný prin-
cíp – inými slovami: zaistiť vyšší pomer príjmov k výdav-
kom, aby bol rozpočet prebytkový. Takýto zámer má na 
zreteli aj samospráva mesta Vysoké Tatry a riadi sa ním pri 
kvanti� kácii jednotlivých rozpočtových položiek.

Prostredníctvom environ-
mentálneho fondu SR dote-
raz samospráva vybudovala 
64 uzavretých kontajnero-
vých stojísk (staničiek), v 
ktorých sa nachádza 260 
nádob na separovaný zber a 
ďalších približne 47 by bolo 
potrebné dobudovať. 

Prax ukázala, že existujú-
ce kontajnerové stojiská je 
potrebné zabezpečiť a vybu-
dovať minimálne ďalších 47 
ďalších staničiek. Medvede 
nikdy nechodili do záhrad 
vyjedať ovocie, čo je dnes 

na dennom poriadku. Mesto 
rieši aj problematiku tech-
nického riešenia zamedzenia 
manipulácie s odpadovými 
nádobami v  stojiskách, tak 
aby ich synantrópne jedince 
neprevrhli. V prvej fáze sa-
mospráva odskúša riešenie 
dodatočného zabezpečenia 
na  stojiskách v  lokalitách 
mesta. Zároveň  sme pripra-
vili a inštalovali informačné 
tabule na všetkých stojiskách 
ohľadom ich uzatvárania a 
manipulácie s komunálnym 
odpadom.  (danbir)

Odpad vo Vysokých Tatrách samospráva
 rieši maximálnymi možnými spôsobmi

Samospráva zabezpečuje 
sociálnu službu u  neverej-
ných poskytovateľov podľa 
požiadaviek budúcich klien-
tov v Zariadení pre seniorov, 
v  Zariadení Opatrovateľskej 
služby, ktorí sú našimi občan-
mi,  pričom samospráve vzni-
ká zákonné  plnenie povin-
nosti úhrady prevádzkových 
nákladov pri zabezpečovaní 
sociálnej služby. 

V  meste Vysoké Tatry sú 

Sociálne služby pre občanov nášho mesta
Cez spoluprácu subjektov poskytujúcich opatrovateľ-

skú službu Mesto Vysoké Tatry zabezpečuje  poskytovanie 
opatrovateľskej služby pre svojich občanov. Za minulý rok 
bol poskytnutý � nančný príspevok na prevádzku neverej-
nému poskytovateľovi v sume 52 391 eur. Mesto podporuje 
Opatrovateľskú službu z dôvodu zotrvania občana v priro-
dzenom rodinnom prostredí.

zriadené a  zároveň aktívne 
existujú štyri denné centrá. 
Prijímatelia tejto sociálnej 
služby sa  podieľajú  na rôz-
nych kultúrnych, športových, 
vzdelávacích a  osvetových  
činnostiach. 

Poslaním Denných cen-
tier je podnecovanie aktivity 
klientov, začleňovanie ich do 
života spoločnosti a uspoko-
jovanie ich kultúrnych a spo-
ločenských záujmov. 

Sociálna služba v Dennom 
centre je  fi nancovaná z roz-

Na úseku školstva sa na-
ďalej usilujeme o zachovanie 
školských a  predškolských 
zariadení. Mesto je zriaďova-
teľom 4 základných škôl:
• ZŠ V. Hágy
• ZŠ v T. Lomnici, 
• ZŠ s MŠ v D. Smokovci 
• ZUŠ v T. Lomnici 
   a 4 materských škôl:
• MŠ V. Hágy, 
• MŠ N. Smokovec,
• MŠ T. Lomnica,
• MŠ T. Kotlina.

Financovanie základných 
škôl je zabezpečené formou 
dotácie štátu, ostatné školské 

počtu mesta, pre klientov je 
poskytovaná bezplatne. 

Starostlivosť o školstvo 
zariadenia z podielových da-
ní mesta. Objem fi nančných 
prostriedkov závisí od počtu 
žiakov, pričom ZŠ V. Hágy 
a športové triedy v ZŠ s MŠ D. 
Smokovec mesto okrem do-
tácie dofi nancováva z vlast-
ných zdrojov.

Veľká vďaka patrí riadi-
teľom všetkých našich škôl, 
ktorí zavedenými inováciami, 
modernizáciou vyučovacích 
procesov, zapojením sa do 
rôznych projektov pomohli 
zvrátiť klesajúci trend počtu 
žiakov v jednotlivých školách. 

 (danbir)

Rovnako dôležité boli aj 
žiadosti v oblasti rozvoja 
kultúry, ktoré boli aj úspeš-
né a získali sme na ne fi nanč-
né prostriedky. Ide o nákup 
nových kníh pre tatranské 
knižnice a ozvučenie výstav-
nej siene Vila Flóra. V nad-
väznosti na súčasnú pande-
mickú situáciu, sme pripra-
vili projekt „Zodpovedný 
prístup mesta Vysoké Tatry 
k pandémii“ na základe vy-
hlásenej výzvy úradu vlá-
dy. Cieľom projektu by mal 
byť nákup dezinfekčného 

Úspešne zrealizované projekty

stroja na čistenie verejných 
priestranstiev a nákup bez-
dotykových dávkovačov do 
mestských budov vrátane 
škôl a škôlok. 

V oblasti zvyšovania kva-
lity životného prostredia 
boli koncom roka podané 
dve žiadosti a to na zlepšenie 
zberu triedeného komunál-
neho odpadu, kde sme v spo-
lupráci s VPS predložili pro-
jekt na nákup hákového na-
kladača. Druhý projekt bol 
zameraný na vodozádržné 
opatrenia na základných 

školách (Dolný Smokovec, 
Tatranská Lomnica) a v par-
ku v Tatranskej Lomnici, kde 
jeho cieľom je zadržiavanie 
dažďovej vody v urbanizova-
nej krajine budovaním napr. 
zelených striech, zelených 
stien a pod.

Úspešne boli ukončené 
projekty fi nancované pros-
tredníctvom grantového pro-
gramu TMR „Pre lepší ži-
vot v meste Vysoké Tatry“, 
z ktorého sme vybudova-
li altánok pre deti v  MŠ V.  
Hágy, žiakom zo ZŠ V. Hágy 

sme zakúpili bežeckú výstroj 
a pre všetky tatranské deti sa 
vyrobili štartovné čísla, ktoré 
môžu byť používané pri rôz-
nych pretekoch a súťažiach. 
Podarilo sa nám zrekonštru-
ovať aj meteostaničku v  T. 
Lomnici s  podporou NBS 
a  dokončuje sa projekt bez-
platných verejne prístupných 
wifi  bodov na verejných 
priestranstvách a budovách 
na celom území mesta.

Naďalej  pokračujeme  v rea-
lizácii projektov Centrálnej 
integrovanej zdravotnej sta-
rostlivosti v meste Vysoké 
Tatry, kde prebiehajú rekon-
štrukčné práce v bývalom 
zdravotnom stredisku Nový 
Smokovec, pokračujeme aj v 
projekte cezhraničnej spolu-
práce.  

Pokračovanie na 6. strane

Rekonštrukcia Vily Iskra naďalej pokračuje
Vysoké Tatry na záchranu 

kultúrnych pamiatok vo svo-
jom vlastníctve – víl Alica, 
Flóra, Ilona a  Iskra, ako aj 
Švajčiarskeho domu inves-
tovalo v  uplynulom období 
vyše dvoch miliónov eur. 
Kompletnou rekonštruk-
ciou prešli vily Alica, Flóra 
aj  Ilona a  aktuálne prebieha 
rekonštrukcia Vily Iskra v N. 
Smokovci, postavenej v  roku 
1907, kde sa nachádza aj ma-
terská škola. 

„Z dotácie Ministerstva � -
nancií na obnovu a  ochranu 
národných kultúrnych pa-
miatok sa � nancovala okrem 
etapy rekonštrukcie plotu 
aj  rekonštrukcia vstupnej 
brány do objektu, ktorá prá-
ve prebieha. Rekonštruujú 
sa podkrovné priestory Vily 
Iskra. Prebiehajú stavebné 
práce v interiéri, búracie prá-

ce, zateplenie podkrovia a vy-
čistenie. Vonkajšie priestory 
prejdú rekonštrukciou blez-
kozvodu, opravou strechy 
a  odvodnenia,“ uviedol in-
vestičný pracovník mesta Vy-
soké Tatry, Tibor Tarbaj. 

Pamiatky v meste 
rekonštruujeme pravidelne

Prvou opravenou budovou 
z  historických pamiatok vo 
vlastníctve mesta bola Vila 
Alica v  Starom Smokovci. 
Postavili ju v roku 1889 a me-
no dostala po dcére prvé-
ho prezidenta ČSR Tomáša 
Garriguea Masaryka. Dnes 
sa v  tejto budove nachádza 
mestská knižnica a  na hor-
nom podlaží sídli spolok 
horských vodcov a  Združe-
nie cestovného ruchu. Kom-
plexnou obnovou tiež prešla 
aj druhá najstaršia budova 
v  Starom Smokovci – Vila 

Flóra, postavená v roku 1861. 
Rekonštrukciu budovy stav-
bári zvládli za štyri mesiace, 
a to aj vrátane modernizácie 
technického vybavenia. 

Finančne najnáročnej-
šou bola oprava Vily Ilony 
v  Starom Smokovci. Objekt 

z  roku 1879 bol takmer ce-
lý úplne rozobratý a  znovu 
poskladaný. Po jej rekon-
štrukcii však budova spĺňa 
požiadavky na energetic-
kú náročnosť dnešnej doby 
a  zachoval sa i  jej pôvodný 
vonkajší vzhľad. (danbir)

Polčas je za nami ...

Primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš.

V roku 2020 mesto Vysoké Tatry predlo-
žilo šestnásť žiadostí o získanie � nančných 
prostriedkov z rôznych dotačných a gran-
tových schém. 

Ide predovšetkým o projekty zamerané 
na obnovu infraštruktúry mesta - rekon-
štrukcie priechodov pre chodcov, rekon-

štrukciu strechy a elektroinštalácie v Do-
me smútku v  Novom Smokovci, obnova 
a údržba Pamätníka hrdinom letcom, re-
konštrukciu športovísk, vybudovanie stre-
et workoutového ihriska, obnova lavičiek, 
či zlepšenie vybavenia školskej jedálne v 
ZŠ Dolný Smokovec.

Tatranská samospráva sa v nepriaznivom pandemickom roku nezastavila. Školstvo, sociálna oblasť, projekty, inves-
tičné akcie, kultúra, obnova kultúrnych pamiatok, podpora mladých rodín či množstvo iných úspešných aktivít nikoho 
z mesta nezastavil. Polčas je za nami a my sme pre Vás vybrali naozaj len minimum z toho čo sa stihlo a čo sa plánuje. 
Prajme si do ďalších dní najmä pevné zdravie a snažme sa byť k sebe ľudskí.
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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 

„Tanečný odbor budeme 
vyučovať v  dvoch sálach vy-
bavených tanečnou podlahou, 
baletnými tyčami, ozvučením 
a zrkadlovými stenami. Tako-
uto  sálou – reprezentatívnym 
priestorom, sa môže pochváliť 
máloktoré konzervatórium,  a  
ja  pevne  verím,  že  deti  bu-
dú  reprezentovať  mesto  na  
Slovensku,  ale  aj  v  zahra-
ničí. Otvorili sme aj vyučo-
vanie bicích, plánujeme tiež 
vyučovanie hry na cimbal. 
Literárno – dramatický odbor 
zažíva rozmach a  tak verím, 

Nová umelecká škola v Dolnom Smokovci
Stúpajúci  záujem  detí  a  rodičov  o  umelecké  odbory  si  

vyžadoval  rozšírenie  existujúcich  priestorov  pre  výučbu,  
a  tak  sa  dlhodobo nevyužívané nadzemné podlažie Cen-
tra obchodu a služieb v Dolnom Smokovci „premenilo“ 
na moderné, nad-štandardne vybavené učebne Základnej 
umeleckej školy. Rozsiahla  rekonštrukcia  bola  realizo-
vaná   z   � nančných   prostriedkov mesta Vysoké Tatry 
od mája do augusta 2020. Výsledok prác je však na nepo-
znanie – od septembra sa tu môžu plnohodnotne vyučovať 
všetky umelecké odbory. 

že v tomto odbore sa v nových 
priestoroch bude detičkám eš-
te viac dariť a možno sa po-
tešíme nejakým oceneniam,“ 
priblížila krásny  výsledok  
vytrvalej  práce  riaditeľka   
ZUŠ   Silvia   Bombarová  
Zoričáková.  

Okrem  toho  škola  dis-
ponuje  novými  šatňami,  
malou  spoločenskou  sálou  
a občerstvovacím kútikom, 
dvoma univerzálnymi učeb-
ňami pre individuálne   vy-
učovanie,   kanceláriami  pre  
zamestnancov  či  sprchami. 

Od   septembra   prija-
la   škola   nových žia-
kov – deti od 5 rokov, 
ale   aj   dospelých,  ktorí    
sa     mohli  prihlásiť    na    
hudobný   odbor (husle, 
gitara,   fl auta,   saxofón, 
klavír, bicie nástroje, 
spev a ďalšie), tanečný 
(modrený,  klasický a 
ľudový  tanec), výtvarný 
a literárno dramatický  
odbor. 

„Na  vyučovanie   sme
potrebovali  viac   miesta,   
a   tak   sme   zabojova-
li  o  tento  priestor.  Pán  
primátor  sa  postavil  za  
deti  Tatier,  projekt  pod-
porili  aj  úradníci,  po-
slanci  a  rodičia.  Myslím  
si,  že  to  nie  je  náhoda,  že  
priestory  školy v Tatranskej 
Lomnici a Dolnom Smokovci 
sú blízko seniorov. Často  sa  
pri  nás  pristavili a so slzami  

v   očiach   nám   prejavili   ná-
klonnosť  a  radosť  z  toho,  čo  
sme  pre  detičky  prichystali,“  
vyjadrila  vďaku  riaditeľka.  

 (kb)

Centrom stavby bude viac-
účelová kultúrno spoločen-
ská sála, ktorú bude možné 
využívať na organizovanie di-
vadelných a tanečných pred-
stavení, koncertov, audiovi-
zuálne premietanie, verejné 
schôdze občanov, kongresy, 
plesy, svadby, a iné spoločen-
ské udalosti. 

V sále sa bude nachádzať 
zasúvacie hľadisko, ktoré 
bude možné využívať podľa 
zvoleného druhu podujatia. 
Druhá menšia spoločenská 
miestnosť bude určená na 
komornejšie divadelné, hu-
dobné alebo tanečné pred-
stavenia, organizovanie se-
minárov, školení, menších 
konferencií či spoločenských 
komunitných akcií. Novým 
prvkom, ktorý by vedel pri-
tiahnuť malých aj veľkých 
návštevníkov, by bolo Pla-

netárium s kruhovou sálou 
a kupolou a premietacím za-
riadením na najvyššom po-
schodí budovy. Svoje miesto 
(klubovňa a kostymérňa) tu 
bude mať aj divadelný súbor 
Paľa Bielika, ktorý má vo Vy-
sokých Tatrách dlhoročnú 
tradíciu.

Okrem uvedených priesto-
rov sa tu budú nachádzať aj 
ateliéry, kancelárie, skúšob-
ne, kaviareň, či priestory pre 
zabezpečenie stravovania 
počas kongresov a spoločen-
ských akcií.  Súčasťou tejto 
rekonštrukcie bude aj úprava 
a rekonštrukcia vonkajších 
priestorov v bezprostrednej 
blízkosti stavby. Plánuje sa tu 
vybudovať námestie s amfi te-
átrom, parkovisko, chodníky, 
lavičky a pod. 

Mgr. Ing.  Tibor Tarbaj, 
investičný pracovník

Dom kultúry v T. Lomnici 
sa stal víziou mesta

V súčasnosti sa prezentujú 
názory, že je potrebné zabez-
pečiť aj rozvoj SMART tech-
nológií, ktoré budú pôsobiť 
pre zámery cestovného ru-
chu, ale najmä v doprave pre 
celú oblasť Vysokých Tatier, 
na čo samospráva refl ektova-
la. Na mestské zastupiteľstvo 
bol predložený materiál pod 
názvom: 

„Predloženie žiadosti 
o  nenávratný � nančný prí-
spevok a  spolu� nancovanie 
projektu SMART City pla-
tforma Vysoké Tatry.“ Ten-
to materiál však schválený 
nebol, hoci na Ministerstve 
investícií, regionálneho roz-
voja a informatizácie Sloven-
skej republiky (MIRRI SR) 
prešiel kladným posúdením. 
Tento projekt bol zameraný 
na moderné SMART tech-
nológie pre naše mesto a  to 
v oblasti: 1., regulácie dopra-
vy (statická a dynamická), 2., 
Smart manažment komunál-

neho odpadu – hospodárstva, 
3., energetický manažment, 
vrátane verejného osvetlenia, 
4., monitoring envirozáťaží.

Pritom realizáciou projek-
tu mohlo mesto získať objem 
z  nenávratných fi nančných 
prostriedkov až 998 000 eur, 
pri spolufi nancovaní mes-
ta 5%. Za zmienku stojí, že 
predstavitelia iných miest vy-
soko hodnotia zámer mesta 
Vysoké Tatry, odhodlanosť 
spracovať takýto projekt 
a  s  nepochopením pozerajú 
na to, že následne nie je záu-
jem tieto zdroje využiť. Mož-
no, že mesto predbehlo dobu, 
alebo ostalo nepochopené, 
ťažko povedať, keď hlasy po 
zavádzaní SMART technoló-
gií silnejú. Tento projekt bol 
príspevkom na riešenie otá-
zok spojených s problémami 
parkovania, ako i  odpadové-
ho hospodárstva a  na to sa 
tieto zdroje mohli použiť.

(danbir)

Nevyužité SMART Technológie

V  oblasti kultúry sme 
v  ostatných dvoch rokoch 
pokračovali v  nastúpenom 
trende – poskytovať širo-
kospektrálne kultúrne vyžitie 
návštevníkom i  obyvateľom 
mesta Vysoké Tatry.  V  spo-
lupráci s MKOS a Tatranskou 
galériou sme zabezpečovali 
vernisáže, výstavy a športo-
vú sieň slávy v  mestskej vý-
stavnej sieni Vila Flóra. Dni 
mesta Vysoké Tatry sme vždy 
vyšperkovali Tatranským ga-
lavečerom - slávnostným odo-
vzdávaním výročných cien 
mesta so sprievodným kul-
túrnym programom. Zachy-
távame život a dielo osobnos-

Kultúra a šport mesta Vysoké Tatry

V súčasnosti samospráva zadáva podklady k vypracova-
niu súťažných podmienok pre vyhlásenie architektonickej 
súťaže. Víziou mesta je vybudovanie Domu kultúry, čím by 
sa vytvorilo miesto pre kultúrne a spoločenské vyžitie ob-
čanov a návštevníkov Vysokých Tatier. Dom kultúry, kto-
rého vlastníkom je mesto Vysoké Tatry, by tak okrem kul-
túrnych, spoločenských aktivít ponúklo priestory na orga-
nizovanie akcií pre výchovu žiakov a mladých v spolupráci 
so základnou umeleckou školou v Tatranskej Lomnici.

tí Vysokých Tatier formou vý-
roby fi lmových medailónov 
a archivujeme ich pre ďalšie 
generácie. Značky ako Tat-
ranské kultúrne leto, Tatran-
ské Vianoce, Tatranské letné 
kino, Tatranský oldtimer, 
otvorenie letnej sezóny či 
Tatranská letná dražba prežili 
v skromnejšom šate aj v pan-
demickom roku 2020, spolu 
s  nimi aj festivaly Altanfest 
a  novinka pod názvom Há-
gy fest. V  uplynulých dva-
nástich mesiacoch sme boli 
v  organizovaní živej kultúry 
jedno z najaktívnejších miest 
na Slovensku vôbec. Všetky 
ostatné, osvedčené podujatia 

akými sú napr. Tatranský ma-
jáles, juniáles, mestské oslavy 
MDD, Tatranská literárna jar, 
Šengenský poludník alebo 
divadelné Stretnutia sme mu-
seli kvôli pandémii zrušiť ale 
veríme, že v roku 2021 budú 
opäť obnovené.

V  oblasti športu sme 
v  uplynulých dvoch rokoch 
intenzívne spolupracovali 
s OOCR Región Vysoké Tat-
ry a s miestnymi športovými 
subjektami. K rozvoju výraz-
ne prispieva dobrovoľnícka 
práca členov jednotlivých 
aktívnych združení a klu-
bov. Výborným príkladom 
sú trate pre bežecké lyžova-

nie a 5 udržiavaných  klzísk 
v rôznych mestských čas-
tiach.    Za zmienku stojí aj 
vznik pumptrackovej dráhy 
v T. Lomnici, umelej ľadovej 
plochy v Starom Smokovci či 
workoutových centier v rôz-
nych častiach mesta. Podpo-
rované sú aj športové aktivity 
detí a mládeže v meste a  to 
najmä v zjazdovom lyžovaní, 
bežeckom lyžovaní a  špor-
tovanie najmenších, kde 
bola založená tradícia letnej 
a zimnej olympiády kamzí-
kov, v ktorej súťažia v rôznych 
športových disciplínach deti 
tatranských materských škôl. 

 Ján Bendík, OKŠ

Kultúra si minulého roku našla miesto v lone prírody.

Dokončenie z 5. strany
Cieľom tohto projektu je 

vybudovanie cyklotrasy 
Tatranská Lomnica - Tat-
ranská Kotlina, ktorého 
realizáciu sa nám podarilo 
predĺžiť do augusta tohto ro-
ka. Prebieha i modernizácia 
cyklochodníka medzi mest-
skými časťami T. Zruby a N. 
Smokovec. Obojsmerný cyk-
lochodník určený pre cyk-
listov i chodcov bude kvôli 
svojmu zlému technickému 

stavu zmodernizovaný na 
trase jestvujúceho chodníka.  
Jeho prínos sa očakáva najmä 
vo zvýšení podielu nemoto-
rovej dopravy na dochádza-
ní miestnych obyvateľov do 
práce – či už na území mesta 
Vysoké Tatry, iných obciach 
tejto atraktívnej turistickej 
lokality alebo v prepojení na 
podhorské obce. 

Ing. Zuzana Hlavatá
Medzinárodné vzťahy 

a projekty

Úspešne zrealizované projekty

MESTO VYSOKÉ TATRY
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Uvedomujúc si všetky tieto 
hrozby, podporujem každú 
rozumnú iniciatívu zamera-
nú na zvrhnutie Matovičovej 
vlády a teda aj plánovaný zber 
podpisov na vypísanie refe-
renda za vyhlásenie predčas-
ných parlamentných volieb.

Podporou tejto iniciatívy 
ale nijakým spôsobom nevy-
jadrujem akúkoľvek podporu 
súčasným opozičným poli-
tickým stranám, ktoré majú 
zastúpenie v slovenskom par-
lamente a ani nepodporujem 
návrat bývalej politickej gar-
nitúry.

Ak sa my v  Slovenskom 
Hnutí Obrody rozhodne-
me aktívne zapojiť do zberu 
podpisov pod petíciu za vy-
hlásenie referenda za pred-
časné parlamentné voľby, 
tak budeme šíriť myšlienku 
podpory takých politických 
subjektov, ktoré nie sú za-
ťažené toxickou politickou 
minulosťou a  ktoré svojou 
doterajšou prácou už doká-
zali vernosť a oddanosť Slo-
vákom, všetkým lojálnym 
občanom nášho štátu a  aj 
Slovenskej republike. 

 Štefan Polačik

Referendum za predčasné voľby? 
ÁNO! Ale kvôli Slovensku!
So znepokojením vnímam aktuálnu domácu politickú 

situáciu, porušovanie Ústavy SR vládou Igora Matoviča, 
ako aj rozklad demokratických a právnych princípov Slo-
venskej republiky zo strany vládnych predstaviteľov.

Krása zastrčená medzi ho-
rami ponúka aj európsky, ba 
dokonca svetový unikát, a to 
sú pivničky na zemiaky, kto-
ré sú také staré ako Liptovská 
Teplička a ležia učupené pod 
cintorínom v  lokalite Pod 
Škvrkovcom. Každá pivnička 
má svoje číslo a svoj príbeh. 
Vraj sa tu schovávali nielen 

Pivničky z Tepličky

Učupené pivničky pod Kráľovou Hoľou majú svoj príbeh,
 ktorý písali dávnovekí obyvatelia Liptovskej Tepličky

partizáni, ale aj miestni chla-
pi pred svojimi ženami, keď 
sa vracali z  krčmy domov. 
A  je ich tu neúrekom, vy-
še 400. Vnútorná teplota  je 
rovnaká či v  zime, či v  lete, 
a  to 3 až 5 stupňov Celzia. 
Pivnice boli vyhĺbené do vá-
pencovo-ílovitej pôdy až do 
hĺbky troch metrov a využí-
vali sa na uskladnenie zemia-
kov a  zeleniny. Nikde niečo 
také nenájdete. Krčia sa pod 
ťarchou histórie ako ženičky 
z  Tepličky pod nošou ze-
miakov, ktoré zabezpečovali 
v  tomto nehostinnom kraji 

základnú obživu. Nie div, že 
sa pivničky dedia z  pokole-
nia na pokolenie. 

Goralskí kolonisti sa tu 
usadili už  pred prvou pí-
somnou zmienkou  o  Lip-
tovskej Tepličke (1634).  Ich 
potomkovia tu žijú dodnes 
a  sú patrične hrdí na svo-
je originálne nárečie, ktoré 
prevzalo mnohé slová z poľ-
ského jazyka.

Život tu nikdy nebol ľahký. 
Úzke pásiky poľa ovenčujú 
okolie dediny a ťažba dreva 
vždy patrila medzi chlapské 
roboty goralov spolu s  cho-
vom dobytka a oviec. Drevo 
sa splavovalo po Čiernom 
Váhu a Považská lesná želez-
nica zachádzala až do Teplič-
ky. Vody tu bolo vždy dosť. 
Na každom kroku natrafíš na 
studničku, pramienok.

 V  strede dediny sa hrdo 
vypína Rímsko-katolícky 

kostol sv. Jána Krstiteľa v ba-
rokovom štýle. Okrem toho 
sa môžete hlavne v lete vydať 
po náučnom chodníku, kto-
rý  má deväť zastávok. Každá 
z  nich je venovaná inej po-
zoruhodnosti ako mokrade, 
rastliny, živočíchy, tradície... 
Začiatok chodníka je pri sta-
rej požiarnej zbrojnici. Ak 
sa začnete túlať okolím Lip-
tovskej Tepličky, môžete sa 
dostať až na majestátnu Krá-
ľovú hoľu po zelenej značke 
od Čierneho Váhu cez Zá-
turňu a  Lapinovú alebo cez 
Andrejcovú a po hrebeni až 
na samý vrchol. Tí odvážnej-
ší sa môžu na túru vydať aj 
v zime, len musia počítať so 
záľahou snehu. V okolí obce 
si nájdete i trate, ktoré môže-
te využiť na beh na lyžiach či 
sánkovačku s rodinou počas 
obmedzení pre koronavírus.  

 Valéria Ovšáková

V školskej záhrade vybu-
dovali Ekoučebňu a zádržné 
jazierko spolu s náučnou 
tabuľou - Kolobeh vody. 
Vačšou investíciou bolo vy-
budovanie kútiku s chovom 
zajacov a sliepok, výsadba 
ovocného sadu s 50 stroma-
mi a 50 ovocnými kríkmi. Za 
fi nančnej pomoci Nadácie 
VÚB v sume 5 000 € zrea-
lizovali Vtáčí náučný chod-
ník.  Projekt zahŕňa náučné 
tabule, zádržné jazierka so 
solárnou fontánou, pocito-
vý chodník, hmyzí domček, 
drevené minipódium s lavič-
kami pre deti materskej ško-
ly, bylinkovú špirálu a kame-
ru do bocianieho hniezda.

Každý žiak si žiada indivi-

Veľké investície do školy v Spišskom Bystrom
Základnú školu s materskou školou v Spišškom Bystrom 

navštevuje viac ako 300 detí a žiakov prevažne zo zria-
ďovateľskej obce Spišské Bystré, z Kravian, z Hranovnice 
a Popradu. Škola je v okrese Poprad známa dosahovanými 
výsledkami zo športových súťaží, kde úspešne konkuruje 
športovým popradským školám. Za posledné dva roky, 
pod vedením riaditeľa Mgr. Štefana Luhu, zainvestovala 
do enviromentálnej výchovy. V tomto smere sa môžu po-
pýšiť niekoľkými významnými projektami.

duálny prístup. Preto je dôle-
žité uchopiť osobitosť každé-
ho dieťaťa a rozvíjať u neho 
to, k čomu má predpoklady. 
„Veríme, že v každom dieťati 
sa ukrýva nejaký druh na-
dania. Naša škola preto žia-
kom ponúka možnosť vybrať 
si z viac ako 20 krúžkov, v 
ktorých si môžu rozvíjať svoj 
talent,“ povedal riaditeľ školy 
Š. Luha. O umelecké talenty 
sa v škole stará ZUŠ Ros-
nička so svojimi odbormi: 
tanečný, výtvarný, hudobný 
- klavír, husle, gitara. Športo-
vo nadaní žiaci si môžu vy-
brať zo siedmich športových 
krúžkov: futbalový, bedmin-
tonový, fl orbalový, strelecký, 
gymnastický, turistický a ha-

sičský. Tí, ktorí prahnú hlav-
ne po vedomostiach, majú k 
dispozícii vedomostné krúž-
ky: svet matematiky, Sloven-
čina - rodná reč moja, staň sa 
svetobežníkom, lomihlav, fy-
zikálny krúžok, bádateľ a an-
gličtina hrou. Pre tvorivých 
majú pripravené krúžky: ši-
kovníček, časopis Pohľad a 
tvorivé dielne. 

Okrem investovania do 
vybavenia školy a učební sa 
v uplynulom roku zrealizo-
val najväčší projekt v obci, 
Prístavba a nadstavba ma-
terskej školy - zvýšenieu ka-
pacít v celkovej hodnote 320 
tisíc eur. Cieľom projektu 
bolo vytvorenie potrebných 
kapacít v materskej škole, 
ktoré dlhodobo absentovali a 
rovnako tak aj modernizácia 
vybavenia škôlky. „Obci sa 
podarilo uspieť v tejto výzve a 
priniesť tak nemalé � nančné 
prostriedky. Našu školu sme 
zveľadili a dúfam, že aj za-
traktívnili, čo určite zaujme 
rodičov budúcich škôlkarov 

a prváčikov pri rozhodovaní 
kam umiestniť svoje dieťa,“ 
dodal riaditeľ školy. V mi-
nulom roku sa investovalo 
do školy, okrem už spomína-
ných 320 tisíc do prístavby, 
ďalších 150 tisíc eur na ná-
kup materiálno- technické-
ho zabezpečenia, na rekon-
štrukciu kotolne a kúrenia, 
vrátanie výmeny za moderné 
kondenzačné kotly. Z fi nanč-
ných prostriedkov z Úradu 
vlády Slovenskej republiky 
sa podarilo vymeniť povrch 
starého volejbalového ihris-
ka spolu s oplotením. 

Kvalitný tím, od vedenia 
školy, cez učiteľov, vychová-
vateľov, asistentov a nepe-
dagogických zamestnancov, 
doplnili o školského a so-
ciálneho pedagóga. Škola v 
Spišskom Bystrom oslávila 
v 2020 šesťdesiate výročie 
svojho vzniku a aj v súčas-
nosti je garantom kvalitného 
vzdelávania žiakov nielen z 
Hornádskej kotliny.  

 Slavo Petrus

17. februára podvečer do-
šlo v Kežmarku k rukojem-
níckej dráme, ktorej pred-
chádzala brutálna vražda. 

V oboch prípadoch sa 
pod spoločného menovateľa 
podpísal ten istý podozrivý 
41-ročný Kežmarčan. 

Muž je podozrivý z vraždy 
svojich rodičov v ich spoloč-
nom byte. 

Následne sa presunul do 
blízkeho obchodného domu. 
Tam zobral ako rukojem-
níčku 40-ročnú ženu, ktorú 
ohrozoval nožom a zabari-
kádoval sa s ňou v sklade, 
pričom požadoval splnenie 
jeho požiadaviek. 

Rukojemnícka dráma tr-
vala dlhé hodiny.

Na mieste zasahovali po-
licajti Pohotovostného po-
licajného útvaru Krajského 
riaditeľstva PZ v Prešove, po-
licajti Okresného riaditeľstva 
PZ Kežmarok a ďalšie zložky 
Krajského riaditeľstva PZ 
v Prešove vrátane vyjedná-
vačov. Vzhľadom na závaž-
nosť situácie boli na miesto 
privolaní príslušníci Útvaru 
osobitného určenia Prezídia 
PZ – Lynx Commando. 

Po niekoľkých hodinách sa 
policajtom podarilo dostať 
ženu do bezpečia a páchateľa 
zadržať.  PZ SR

Dráma v Kežmarku 

„Som hrdý, že Slovensko má takú užasnú športovkyňu. Má-
me byť právom na čo pyšní. Je to naozaj skromné dievča. Pet-
ra je v dnešnej rozhádanej spoločnosti symbolom, ktorý spája, 
pretože naša republika je momentálne celá rozdelená, ale Petre 
fandí celé Slovensko, takže sme sa všetci pri športe takto opäť 
spojili. Kiežby sme mali takých ľudí, ako je ona, viac,“ skonšta-
toval primátor Anton Danko.

Petra Vlhová sa už budúci týždeň vráti do Talianska na 
rýchlostné disciplíny. Potom sa presunie na predposledné 
podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní, ktoré budú 
hostiť Nízke Tatry počas víkendu 6. a 7. marca. Podľa jej slov 
je odhodlaná bojovať v závere sezóny o svoj najväčší cieľ - 
veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. 

 Text a snímky Mesto Poprad

Primátor A. Danko privítal... 

Dokončenie z 3. strany
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Reč je o 17-ročnom hráčovi 
HK Poprad, rodákovi zo Spiš-
skej Belej Filipovi Mešárovi. 
Popradský odchovanec sa 
prekvapujúco, ale zaslúžene 
dostal na záverečnú súpisku 
slovenskej hokejovej repre-
zentácie do 20 rokov, ktorá na 
prelome rokov, na majstrov-
stvách sveta juniorov v Kana-
de, obsadila 8. priečku. 

Na šampionáte upútal po-
zornosť viacerých hokejo-
vých odborníkov a bolo len 
samozrejmosťou, že si vý-
konmi v najvyššej hokejovej 
súťaži, kde už odohral 24 zá-
pasov zaistil pozvánku do re-
prezentácie U18. Po viac ako 
roku odohrala Slovenská re-
prezentácia do 18 rokov prí-
pravné zápasy. V Piešťanoch 
boli súpermi mladých Slová-
kov hráči z Českej republiky. 
V nominácii sa objavili traja 
hráči Popradu - Filip Mešár, 
Alex Šotek a Markus Suchý. 
Popradský veľký talent Mešár 
odohral oba zápasy a v tom 
prvom prispel k výhre 5:4 
troma gólmi a jednou asis-
tenciou. V druhom stretnutí 
Slováci podľahli súperovi 2:3.

„Hetrik chutí výborne. Ani 
neviem, kedy naposledy sa 
mi podarilo streliť tri góly 

Popradský talent 
stabilným členom reprezentácie

v jednom zápase. Som veľmi 
rád, že mi to padlo. Nie je to 
však len moja zásluha, ale 
obraz celého tímu. Chlapci 
mi pomohli, mne sa zadari-
lo, ale dôležité je víťazstvo. 
Boli sme na zápas dobre 
nastavení, verili si. Hoci 
prišli aj výpadky v druhej 
či tretej tretine, som rád, že 
sme to vydreli,“ povedal po 
vydarenom zápase 17-ročný 
Mešár pre ofi ciálny web Slo-
venského zväzu ľadového ho-
keja. V druhom zápase sa do 
hry dostali aj Markus Suchý 
a Alex Šotek, do kanadského 
bodovania sa nezapísali. Filip 
Mešár zaznamenal asistenciu 
pri druhom góle Slovákov 
a celkovo nazbieral počas tej-
to reprezentačnej akcie päť 
bodov.   Slavo Petrus
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„Tak ako sme sľúbili, dru-
há tréningová hala bude 
v našom meste skutočnosťou. 
Som rád, že výstavbu bude 
realizovať veľká � rma, ktorá 
uspela v súťaži a to Metros-
tav z Prahy. Väčšina hoke-
jových miest na Slovensku 
už má viacero tréningových 
hál a Poprad, ktorý je baštou 
slovenského hokeja už desať-
ročia mal len jednu. Táto ha-
la bude patriť medzi najmo-
dernejšie tréningové haly na 
Slovensku,“ uviedol primátor 
Anton Danko.

Vysúťažená cena stavby či-
ní sumu vyše 4 713 000 eur 
s DPH, z toho sa na jej vý-

Poprad bude mať modernú tréningovú hokejovú halu
Nová tréningová hokejová hala bude súčasťou poprad-

ského zimného štadióna. Vyrastie na mieste parkoviska 
zo severovýchodnej strany. Slúžiť bude nielen obyvate-
ľom mesta, ale aj celému podtatranskému regiónu. Nové 
priestory by mohli využívať najmä mládežnícke družstvá.

stavbu podarilo mestu v roku 
2019 získať 2 milióny eur for-
mou dotácie od vlády. Ďalšie 
peniaze idú z mestského roz-
počtu.

Vzhľadom na náročnosť 
časového zosúladenia všet-
kých vekových kategórií 
a na potrebu eliminovania ne-
gatívnych dopadov skorých 
ranných tréningov detí pova-
žuje mesto za vhodné riešenie 
vybudovanie krytej tréningo-
vej haly ako prístavby k exis-
tujúcemu zimnému štadiónu, 
s ktorým ho bude prepájať 
spojovací krčok.

„Počas minulého roka u 
nás prebehla rekonštruk-
cia vykurovacieho systému, 
boli vymenené dva kotle, 
s tým, že je pripravená ďal-
šia rekonštrukcia – dodávka 
tretieho kotla, ktorá zabez-
pečí plnohodnotné vykuro-
vanie do obidvoch objektov. 
V strojovni sa doplní jeden 
kompresor a chladiaca veža 
a ďalšie malé technologické 
zariadenia tak, že potiahnu 
obe plochy bez akýchkoľvek 

problémov, “ vysvetlil vedúci 
Zimného štadióna v Poprade 
Jaroslav Marušin.

Na stavenisku už prebieha-
jú prípravné práce.

„Hala bude tvorená oceľo-
vým skeletom s opláštením, 
takže to bude relatívne ľahká 
stavba. Vnútorné vybavenie 
bude naozaj jedno z najmo-
dernejších, veľa elektroniky 
a ovládania. Napríklad in-
formačná svetelná tabuľa, 
ktorá sa v nej bude nachá-
dzať, je naozaj z najmoder-
nejších, ktorá sa v hokejo-
vých halách používa. Naším 
cieľom je do konca tohto 
roka spustiť ľadovú plochu 
už do skúšobnej prevádzky,“ 
povedal oblastný riaditeľ pre 
Slovensko-Stred z fi rmy Met-
rostav, Milan Marek.

„Prevádzka bude rozdele-
ná do troch základných čas-
tí a to Vstupná časť objektu 
s tribúnou a šatňami pre tur-
naje, Hala s ľadovou plochou 
a Časť zázemia pre mládež-
nícky hokej,“ konkretizova-
la vedúca odboru výstavby 
MsÚ Poprad, Kristína Horá-
ková.
Ďalšie časti: 

- ľadová plocha - 60 m 
x 26 m (s multimediálnou 

kockou v strede nad ľadovou 
plochou), tribúna v dvoch 
úrovniach s hygienickým zá-
zemím – 179 miest na sede-
nie, galéria s priestorom pre 
občerstvenie - nápojovým 
bufetom, 4 šatne so sociál-
nym zázemím pre turnaje po 
25 hráčov – kapacita celkom 
je 100 miest, 3 šatne so soci-
álnym zázemím pre mladých 
hráčov po 25 hráčov – kapa-
cita celkom 75 miest, z toho 
jedna šatňa je pre dorast, 
jedna šatňa pre rozhodcov a 
jedna pre trénerov – kapacita 
2 x 6 miest, celkom 12 miest, 
zázemie hokejových talen-
tov - hokejová škola, klubo-
vá časť, priestor pre odkla-
danie civilného oblečenia, 
ošetrovňa, stanovište rol-
by, technologické zázemie 
a strojovňa - v existujúcom 
zimnom štadióne.

Pri štadióne sa bude na-
chádzať aj parkovisko s 22 
miestami na parkovanie. Sú-
časťou stavby bude aj zeleň 

a zrealizovaná bude aj nová 
kanalizácia pre existujúci šta-
dión.

„Naším očakávaním je, 
aby stavba bola dokončená 
do konca tohto roka. Pevne 
veríme, že čo sa týka pan-
démie alebo iných okolnos-
tí, nebudú pre realizáciu 
nepriaznivé a stavba bude 
napredovať podľa harmono-
gramu zhotoviteľa“ uviedla 
Kristína Horáková. 

„Hala bude slúžiť aj na 
verejné korčuľovania. Toho 
ľadu bude v našom meste 
dosť, tak aby si ho užila nie-
len mládež, ktorá nebude 
musieť vstávať na tréningy 
skoro ráno, ale bude slúžiť aj 
pre širokú verejnosť,“ uzav-
rel primátor a ako prisľúbil, 
v meste pribudne do konca 
roka ešte jedna ľadová plocha 
a to na sídlisku Juh pri CVČ, 
ktorá bude v zime slúžiť pre 
hokejistov a v lete pre hokej-
balistov. Zdroj: Poprad,

 o� ciálna stránka mesta

Počas spolupráce so spo- 
ločnosťou RITRO siahol FK 
Poprad na prvú ligu prostred-
níctvom baráže, vytiahol do-
rast do prvej ligy a medzi top 
tímy na Slovensku, vybudoval 
futbalovú akadémiu, vycho-
val niekoľko mládežníckych 
reprezentantov, absolvoval 
semifinále Slovnaft-cupu, 
rezervný tím postúpil z piatej 
ligy do tretej najvyššej súťaže, 
výraznou mierou rozvinul 
ženský futbal v meste a všetky 
žiacke kategórie učinil viac 
než konkurencieschopnými 
v najvyšších súťažiach. Futba-
lový klub Poprad sa tak bude 
musieť na svojej aktuálnej 
ceste vysporiadať s nájdením 
nového generálneho spon-
zora a adekvátnej fi nančnej 
podpory, ktorá dokáže udržať 
stanovené ciele i prítomnosť 
jednotlivých tímov v elitných 

Generálny sponzor 
ukončil spoluprácu s FK Poprad

Posledné turbulentné obdobie klubu, ktoré pretrváva 
už niekoľko mesiacov, sa aj napriek enormnému úsiliu 
vedenia nepodarilo zažehnať. Pre globálnu nepriaznivú 
ekonomickú situáciu opustil klub hlavný sponzor, ktorý 
poskytol klubu spolu viac ako 5 miliónov EUR. Počas 
partnerstva so spoločnosťou RITRO Invest, s. r. o. zažil 
FK Poprad jednu zo svojich najvýznamnejších ér. Sponzor 
však pre nepriaznivú situáciu, ktorá už dlhšiu dobu � rmu 
limituje v aktivitách, nedokáže naďalej klub podporovať. 

súťažiach. A-tím Popradu 
fi guruje v  2. slovenskej fut-
balovej lige na 15. priečke. 
Na svojom konte má 3 výhry 
a 13 prehier. Roman Dvorčák: 
„Aj napriek tomu, že RITRO 
nemohlo v posledných mesia-
coch podporovať klub tak, ako 
by si želalo, vyvinuli sme veľké 
úsilie pre to, aby sme mohli si-
tuáciu zmierniť a udržať. Ak-
tuálna situácia však všeobecne 
športu, ako aj mnohým iným 
odvetviam nepraje a viaceré 
kluby, vrátane FK POPRAD, 
to pocítili zásadnou mierou.“ 
Ku dňu 28. januára rezignoval 
konateľ spoločnosti Ritro 
Invest s. r. o na funkciu pre-
zidenta klubu a na členstvo 
v správnej rade.  

Podľa spravodajského por-
tálu aktuality.sk si popradský 
podnikateľ Roman Dvorčák   
(na snímke) požičiaval mi-

lióny eur od toxických 
podnikateľov - nitrianskeho 
oligarchu Norberta Bödöra 
i konkurzného právnika s 
veľkým vplyvom na bratislav-
ských súdoch Zoroslava Kol-
lára. 

Jednu z podozrivo vysokých 
pôžičiek vo výške 5,9 mil-
ióna eur poskytla Bödörova 
fi rma Lionico Trade ešte v 
roku 2019, teda krátko po 
svojom založení, popradskej 
spoločnosti Ritro Invest pat-
riacej tamojšiemu fi nančníko-
vi Romanovi Dvorčákovi. 
V tom istom roku požičal 
Dvorčákovej fi rme ďalších 
5,5 milióna eur konkurzný 
právnik Zoroslav Kollár cez 
svoju kľúčovú spoločnosť Be-
gram. Popradský podnikateľ 
Roman Dvorčák to, že si od 

Zoroslava Kollára a Nor-
berta Bödöra požičal dokopy 
viac ako 11 miliónov eur, 
portálu Aktuality.sk priznal. 
Ritro invest si napožičiavala 
aj od ďalších slovenských 
veľkopodnikateľov. Dva mi-
lióny eur jej zveril spo-
lumajiteľ najväčšieho európ-
skeho výrobcu nákladných 
vagónov - popradskej Ta-
travagónky. Takmer 10 mil-
iónov eur jej požičal aj sa-
motný konateľ a majiteľ Ro-
man Dvorčák.

Podľa zistení Aktuality.sk 
fi rma hospodári v červených 
číslach. Spoločnosť Ritro In-
vest sa od svojho založenia 
v roku 2008 venuje obchodo-
vaniu na fi nančných trhoch - 
napríklad s cudzími menami. 
Posledné dva fi nančné roky 
sa jej ale vyslovene nedarí. 
Za rok 2018 totiž obchodník 
z Popradu vykázal účtovnú 
stratu 22,9 milióna eur 
a predvlani ďalších vyše 12,7 
milióna eur. Dokopy tak za 
dva roky pre bežných ľudí ne-
známa fi nančná spoločnosť 
prerobila astronomických 
takmer 36 miliónov eur.

 Slavo Petrus

Stredná 
športová škola 

v Poprade
Krajskí poslanci schválili 

na zasadnutí Zastupiteľstva 
PSK 15. februára 2021 päť 
pripravovaných investičných 
akcií s predpokladanou hod-
notou viac ako jeden milión 
eur. Ide o  projekty v  oblas-
ti kultúry, školstva a sociálnej 
oblasti. Najväčšiu investíciu 
kraja by malo predstavovať 
sídlo Športovej školy na Ku-
kučínovej v  Poprade, kto-
ré je aktuálne v  prenajatých 
priestoroch a  nemá vlastné 
športoviská. 

„Asi najväčším projektom, 
ktorý pravdepodobne presiah-
ne čiastku 10 miliónov eur, je 
projekt vybudovania Strednej 
športovej školy spolu s  Hoke-
jovou akadémiou v  Poprade. 
Je to veľký projekt, ktorý bude 
možno našou vizitkou v rám-
ci školského systému, ale aj 
v  rámci stredných športových 
škôl na  Slovensku. Musíme 
tomu venovať veľkú pozor-
nosť, pretože pôjde o  projekt, 
ktorý zahŕňa nielen školu, ale 
aj budovy internátu, zimnej 
tréningovej haly pre hokejistov 
a v neposlednom rade aj atle-
tický ovál,“ ozrejmil predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský.

Strednú športovú školu 
zriadil PSK pred dvoma rok-
mi pre potreby zabezpečenia 
štúdia nadaných športov-
cov  – reprezentantov Slo-
venska a Prešovského kraja. 
Škola má dva učebné odbory, 
športový manažment a špor-
tové gymnázium.

Sídlom Strednej športovej 
školy a Hokejovej akadémie 
bude nedostavaný areál Activ 
Zone v Poprade. Na výstav-
bu prispeje i SZĽH, Fond na 
podporu športu a Slovenský 
atletický zväz.  (psk)

Zľava: Oblastný riaditeľ pre Slovensko-Stred z � rmy Met-
rostav Milan Marek, viceprimátor Ondrej Kavka, primátor 
Anton Danko, viceprimátor Štefan Pčola a vedúci Zimného 
štadióna v Poprade Jaroslav Marušin.


