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Mnoho menších ubytovacích 
zariadení (penzióny a apartmány) 
a služieb vo Vysokých Tatrách už 
potvrdilo svoje otvorenie. Väčšie 
hotely zatiaľ ešte váhajú, nakoľko 
obmedzenia doplnkových služieb 
(reštaurácie, wellness) sú značné 
a nie sú do detailov zverejnené 
a nevedia, na čo sa pripraviť. 

„Prevádzky majú doteraz k dis-
pozícii len stručné pravidlá, ktoré 
sú zverejnené vo forme schválené-
ho COVID automatu, no chýbajú 
vyhlášky, ktoré by presne defi novali 
detaily. Chýba akýkoľvek záväzný 
právny predpis, o ktorý by sme sa 
mohli oprieť a pripraviť sa na pre-
vádzku. Mediálne komunikované 
uvoľnenie má oporu len v COVID 
automate, no netušíme ako bude 
upravený zákaz vychádzania. Na-
priek tomu sú niektoré prevádzky 
pripravené otvoriť a prispôsobiť sa 
podmienkam. Veríme, že skutočné 
opatrenia sa nebudú veľmi líšiť od 
nášho chápania COVID automa-

Tatry sú pripravené znovu vítať hostí
Celé Slovensko prešlo od 19. apríla z čiernej do bordovej fázy. Otvoriť 

sa budú môcť obchody a služby, múzeá, knižnice, hotely a penzióny, na 
každú osobu bude vyhradených 15 m2 a test bude stále povinný. Reštau-
rácie aj terasy ostávajú zatvorené, povolený bude predaj cez okienko a 
donáška. Je nutné podotknúť, že vo všetkých vnútorných priestoroch je 
povinné mať správne nasadený respirátor FFP2. 

tu,“ približuje výkonná riaditeľka 
ZCR VT, Lenka Rusnáková. Turis-
tom budú k dispozícii aj Tatranské 
informačné kancelárie v Starom 
Smokovci a Tatranskej Lomnici, 
ktoré spravuje Združenie cestovné-
ho ruchu Vysoké Tatry. 

„Hotely a ubytovatelia už majú 
skúsenosti s nastavením bezpečnost-
ných pravidiel, avšak apelujeme aj 
na návštevníkov a turistov na ich 
dodržiavanie. Turisti nám chýbali 
dlhé mesiace, a veríme, že aj hory 
im, preto by sme neradi kvôli po-
rušovaniu predpisov znovu stredis-
ká zatvárali,“ apeluje na spoločnú 
zodpovednosť riaditeľka Oblastnej 
organizácie, Lucia Blašková. 

Čo sa týka turistiky vo Vysokých 
Tatrách, pohyb v prírode by mal 
byť povolený s negatívnym testom, 
či už pre obyvateľov popradského 
okresu alebo iných okresov. 

Verejná hromadná doprava, pre-
dovšetkým autobusy, rušia prázd-
ninový režim a budú spoje pre-
vádzkovať podľa bežného cestov-
ného poriadku. 

V najvyššie položených horských 
strediskách na Slovensku je vďaka 
priaznivým podmienkam ešte stá-
le dostatok snehu. Keďže COVID 
automat od 19. apríla umožňuje 
prevádzku lyžiarskych stredísk s 
výnimkou kabínkových lanoviek, 
pripravujú v Jasnej a vo Vysokých 
Tatrách obnovenie prevádzky. 

„Na lyžovanie bude podľa COVID 
automatu potrebný negatívny test 
na COVID-19 nie starší ako 72 ho-
dín, prekrytie dýchacích ciest a do-
držiavanie všetkých základných pre-

ventívnych pravidiel. Test je možné 
absolvovať aj priamo v regionálnych 
MOMkách – ich zoznam rovnako 
ako zoznam pravidiel nájdu turisti 
na www.regiontatry.sk/bezpecnado-
volenka. V prípade ideálneho vývo-
ja okolností dokonca nie je vylúčené 
ani sprevádzkovanie najvyššie po-
loženej zjazdovky na Slovensku – 
v Lomnickom sedle,“ prezradil Ma-
tej Hulej, manažér obchodu a mar-
ketingu TMR na Slovensku.

Tatranský ľadový dóm, ktorý bol 
otvorený počas poslednej zimnej 
sezóny presne 1 mesiac, na niekoľ-
ko dní odhalí svoju ľadovú krásu 
pre turistov na Hrebienku. Na-
koľko bol ľadový dóm mimo pre-
vádzky, je v perfektnom stave, za-
konzervovaný, takže ho môžu náv-
števníci vidieť do 30. apríla 2021, 
kedy bude defi nitívne uzavretý. Pre 
pripomenutie témy – čaká vás krá-
sa Chrámu Kristovho vzkriesenia 
v Petrohrade vytesaná do ľadu. 
V tatranskom dóme je potrebné  
dodržiavať všetky platné predpisy, 
na čo sa bude prísne dohliadať. 

Jednotlivé tatranské osady bo-
li vďaka priaznivým klimatickým 
podmienkam zakladané ako kúpeľ-
né, liečebné osady, ktoré pred de-
siatkami rokov navštevovali ľudia 
z celého sveta. Aj počas krátkeho 

pobytu v regióne Vysokých Ta-
tier môžete načerpať silu a pocítiť 
zdravotné benefi ty rokmi overenej 
liečivej sily miestnej klímy. A to 
v súčasnej dobe potrebujeme všetci 
– zrelaxovať telo i dušu po nároč-
ných mesiacoch sa žiada každému 
z nás. Vysokohorská poloha nad 
vrstvou prachovej a dymovej at-
mosféry a rozsiahle porasty ihlič-
natých lesov zabezpečujú tu neoby-
čajnú sviežosť a čistotu vzduchu, 
bez prachu, chemických a iných 
látok v ovzduší. Príroda priazni-
vo pôsobí na zlepšenie nálady, na 
sociálne väzby, sebavedomie. Je 
balzamom na preťaženú psychiku 
– ľahko dostupným zdrojom ob-
novy duševnej energie, priestorom 
na hlbokú relaxáciu, pôsobí pro-
ti mentálnej vyčerpanosti, stresu 
a strate výkonu, zmierňuje prejavy 
ochorení. Pár tipov ako si užiť od-
dych nájdu záujemcovia o pobyt 
v horách tu: https://regiontatry.sk/
tatry-ako-liek/ 

„Príroda je liekom, ktorý mo-
mentálne všetci potrebujeme a 
tešíme sa na návrat ľudí do vy-
prázdnených stredísk, veríme, že 
sa situácia bude už len zlepšovať 
a dramatické scenáre z posledných 
mesiacov sa už nebudú opakovať „ 
uzatvára pozvánku Lucia Blašková.

Snímka: Marek Hájovský

Výstavba vonkajšej ľadovej plochy 
v lokalite starého Juhu v Poprade za-
čala 6. apríla a bude trvať štyri me-
siace.

Zámerom mesta je vybudovanie 
areálu s vonkajšou umelou nekry-
tou ľadovou plochou, ktorý bude v 
lete slúžiť pre letné športy napr. ho-
kejbal, cvičenie, posilňovanie a rela-
xáciu, v zimnom období na verejné 
korčuľovanie.

Ľadová plocha bude o rozmeroch 
52 m x 26 m s mantinelmi a tech-
nológiou chladenia. V rámci stavby 
bude realizovaná aj vodovodná prí-
pojka, kanalizačná prípojka, prípoj-
ka NN rozvodov, osvetlenie areálu, 
oplotenie, technické a hygienické 
zázemie, fi tnes ihrisko.

Ihrisko vďaka vylepšeniam do-
siahne medzinárodný štandard. 
Jeho výstavbou sa vytvoria vhodné 
podmienky pre vstup popradského 
hokejbalu do extraligy, spolu s mož-
nosťou usporiadania medzinárod-
ných turnajov.

Ľadová plocha
na Starom Juhu

Viacpodlažné 
parkovisko

Výstavba viacpodlažného parko-
viska na Bajkalskej ulici v Poprade 
začala 6. apríla. Cieľom výstavby 
je zvýšiť celkovú kapacitu a kvali-
tu parkovania obyvateľov sídliska. 
Existujúce asfaltové parkovisko 
rozmerov 25 m x 60 m s tromi 
vjazdami/výjazdami na miestnu 
komunikáciu na Ul. Bajkalskej má 
v súčasnej dobe max. 60 parkova-
cích miest.

Nové viacpodlažné parkovisko 
na pôvodnej ploche parkoviska 
bude mať nad prízemím ešte jed-
no poschodie. Počet parkovacích 
miest na prízemnej ploche je 62, 
z toho 5 miest pre imobilných a 2 
miesta ako nabíjacie stanoviská 
elektromobilov. Na podlaží bude 
47 parkovacích miest. Spolu sa vy-
tvorí 109 parkovacích miest, čo je 
o 49 miest naviac oproti pôvodné-
mu počtu.

„Táto výstavba bola jedným 
z mojich hlavných volebných sľubov 
a ďalší v poradí, ktorý s radosťou 
plním a taktiež som osobne pri-
sľúbil, že bude realizovaná len 
v prípade, že dotknutí obyvatelia 
vyjadria väčšinový súhlas. Hlaso-
vanie prebiehalo v okolitých byto-
vých domoch. Zo 417 bytov za hla-
sovalo 306 čo predstavuje 73,38%,“ 
povedal primátor Anton Danko.

Podlažie bude prístupné dvoma 
oceľovými schodiskami a nájazdo-
vou rampou pre automobily, ktorá 
plynulo prechádza do príjazdovej 
komunikácie, vyúsťujúcej na Ul. 
Bajkalskú. Pôvodné vjazdy/výjazdy 
z prízemia ostávajú zachované. Ná-
klady na realizáciu stavby na Baj-
kalskej ulici, vo vnútrobloku medzi 
bytovými domami Antimón a Ar-
gón, predstavujú podľa zmluvy o 
dielo vyše 767 000 eur s DPH.

„Nové podlažie nebude prestreše-
né. V rámci stavby bude zrealizo-
vaný presun pieskoviska, jeho vý-
mena za nové a výsadba vzrastlých 
stromov,“ uviedla vedúca odboru 
výstavby MsÚ Poprad Kristína Ho-
ráková.

Výstavba by mala byť ukončená 
začiatkom septembra tohto roka. 

 Mesto Poprad

Knižnica Podtatranského mú-
zea v  Poprade sa pravidelne zapája 
do projektov, ktoré sú vyhlasova-
né Fondom na podporu umenia 
v  podprograme 5 .4 .1. Odborné 
ošetrenie zbierkových fondov, do 
ktorého je zahrnuté aj reštaurova-
nie a  konzervovanie historických 
knižničných dokumentov a fondov. 
Žiadosti do tohto podprogramu, 
ktoré posielame už 10 rokov, boli 
vždy posúdené kladne a  múzeum 
tak získalo každoročne sumu cca 3 
000 € na reštaurovanie vzácnych tla-
čí z  fondu múzejnej knižnice. Roz-
hodnutím Ministerstva kultúry SR 
bolo 30 tlačí z  nášho fondu vyhlá-
sených za historické knižničné do-
kumenty a zapísaných do zoznamu 
Ústrednej evidencie historických 
knižničných dokumentov a histo-
rických knižničných fondov SR. 
Práve týmto vzácnym tlačiam je ve-
novaná špeciálna pozornosť z  hľa-
diska ich ochrany, preto bolo naším 
zámerom postupne zreštaurovať 
všetky vyhlásené dokumenty. Náš 
cieľ máme už v podstate na dosah, 
nakoľko sa v rokoch 2020 – 21 po-

Reštaurovanie kolekcie 30 vzácnych tlačí
darilo vďaka podpore FPU zreštau-
rovať ďalšie 3 tituly a 1 tlač slovaci-
kálneho charakteru, takže celkovo 
máme zreštaurovaných 28 vzácnych 
tlačí. Posledné dve sme zahrnuli do 
žiadosti, ktorú sme zaslali na FPU 
tohto roku. Naša kolekcia by sa takto 
skompletizovala a my by sme mohli 
pripraviť prezentáciu kompletnej 
zbierky prostredníctvom publikácie.

V  projekte na roky 2020 - 2021 
boli zreštaurované tieto diela z  ob-
lasti teológie, histórie, geografi e 
a práva. 

Sig. 7634
LIPSIUS , Justus Iusti Lipsi Mo-

nita Et Exempla Politica. Libri Dvo, 
Qui Virtutes Et Vitia Principum 
spectant. Lvgdvni Batavorum, Ex 
offi  cina Ioannis Maire 1630, 412 s.

Sig. 7609
WERBÓCZ, Stephano de Cor-

pus Juris Hungarici, Seu Decre-
tum Generale Inclyti Regni 
Hungariae, Partiumque Eidem 
Annexarum: In Duos Tomos 
Distinctum Tomus primus .... 
Tyrnaviae, Typis Academicis Socie-
tatis JESU 1751, 878 s. - slovacikum

Sig. 7630
LESSIUS, Leonardus Quae fi des 

et religio sit capessenda consultatio 
Praga, Ex Offi  cina Caspari Kargesii 
1610, 283 s. + reg. 

Sig. 7622
VARENIUS, Bernhardus Geogra-

phia generalis in qua aff etiones ge-
nerales telluris explicantur ... aucta 
& illustrata ab Isaaco Newton Jenae, 
Sumptibus Heinr. Christph Crokeri 
1693, 864 s.

Ich stav vyžadoval reštaurátorský 
zásah, aby sa zastavil proces ďalšie-
ho poškodzovania tlačí a umožnilo 
sa ich využívanie, či už na študijné 
alebo prezentačné účely. Pri reštau-
rovaní múzeum už dlhodobo spo-
lupracuje s  reštaurátorom Mgr. 
art. Štefanom Kockom z  Banskej 
Bystrice, ktorý spoločne s kolegami 
Petrom Ližbetinom a  Martinom 
Petrincom, odvádzajú skvelú prá-
cu a z ich rúk vychádzajú skutočne 
kvalitne ošetrené a  zreštaurované 
diela.

Mgr. Jana Kušniráková 
Snímky: Mgr. art Štefan Kocka, 
Peter Ližbetin, Martin Petrinec

Sig. 7609
WERBÓCZ, Stephano de Corpus 
Juris Hungarici - čistenie vo vod-
nom roztoku.

Sig. 7622 Geographia generalis - ti-
tulný list
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Prestávam 
rozumieť…

Okrem poskytovania tra-
dičných knižnično-informač-
ných služieb v podstatne ob-
medzenom režime a  s nový-
mi výpožičnými pravidlami, 
sme sa snažili  naďalej ostať 
v povedomí verejnosti.

Zapojili sme sa do pomoci 
zdravotníkom v  Nemocnici 
a.s. v  Poprade a  personálu 
CSS v Poprade. Na 3d tlačiar-
ni sme tlačili komponenty na 
ochranné štíty. 

V prvej vlne pandémie sme 
darovali knihy karanténnym 
zariadeniam. Vyhlásili sme 
zbierku kníh pre pacientov 
a  zamestnancov Nemocnice 
a. s. v Poprade.

V  rámci  knihovníckych 
činností sme mali viac času  
na prácu s  knižničným fon-
dom v oddeleniach a poboč-
kách; vyraďovali sme opotre-
bovanú literatúru, signovali 
sme knihy v oddelení beletrie 
a oddelení pre deti a mládež. 

Prechod na nový knižnič-
no –informačný systém nám 
umožnil sprístupniť novú 

Rok  po...
v Podtatranskej knižnici v Poprade
Ako väčšina kultúrnych inštitúcií na Slovensku, tak aj 

Podtatranská knižnica v Poprade si v novej situácii musela 
„hľadať a  nájsť svoje miesto“ a  svoju činnosť prispôsobiť 
novým požiadavkám.

službu - požičiavanie e-kníh 
zadarmo.

Kultúrno-vzdelávaciu čin-
nosť sme  presunuli do onli-
ne priestoru.  Zviditeľňovali 
sme sa na sociálnych sieťach 
(robíme tak dodnes) – face-
booku a instagrame. 

Pripravovali sme súťaže, 
kvízy, hry, informácie o  no-
vých knihách vo fonde kniž-
nice, recenzie vybraných ti-
tulov kníh, medzinárodných 
a svetových dňoch, výročiach 

spisovateľov a pod.
Začali sme s  online vysie-

laniami – tvorivé dielne, pre-
zentácia knihy Marcela Ma-
niakA – Operácia Plesnivec, 
zážitkové čítania pre školy.

Realizáciu schválených 
projektov z roku 2020 - Deň 
poézie Pavla Hudáka a 6. roč-
ník S  knihou ma baví svet - 
plánujeme uskutočniť v  me-
siacoch máj a jún tohto roku. 

Veríme, že sa onedlho 
stretneme v priestoroch kniž-
nice, ktoré sú síce plné kníh, 
ale nedočkavo čakajú na svo-
jich čitateľov. 

 Mgr. Monika Naštická

„Za jeden mesiac mávame 
v  našej nemocnici približne 
80 pôrodov. V marci 2021 sme 
mali 114 pôrodov, ktorých po-
čet navýšili rodičky presmero-
vané z popradskej nemocnice. 

Kežmarská pôrodnica vypomáhala
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v  Kežmarku, člen 

skupiny AGEL, mala počas mesiaca marec zvýšený počet 
rodičiek aj pôrodov. Bolo to spôsobené rekonštrukciou pô-
rodnice v Poprade, ktorej rodičky boli presmerované práve 
do kežmarskej nemocnice. Nárast pôrodov bol počas marca 
približne o 31%. Nemocnica však vďaka nasadeniu svojich 
zdravotníkov, ako aj vďaka spolupráci s popradskými kole-
gami všetko zvládla. 

Počas tohto mesiaca sme mali 
posilnené služby na gynekolo-
gicko-pôrodníckom oddelení, 
a  taktiež aj na novorodenec-
kom oddelení. Súčasťou posil-
nených služieb boli aj lekári 

SPRAVODAJSTVO

Aktuálna epidemiologická 
situácia na Slovensku je stále 
nepriaznivá a okrem negatív-
neho vplyvu na zdravie oby-
vateľstva výrazne negatívne 
ovplyvňuje podnikateľov a 
bude mať v tejto oblasti veľké 
nepriaznivé sociálne a eko-
nomické dôsledky. Z dôvodu 
uzatvorenia prevádzok došlo 
k zhoršenej fi nančnej situácii 
aj prevádzkovateľov letných 
terás, ktoré sú súčasťou stá-
lych prevádzok. Prijatím toh-
to VZN sa aspoň čiastočne 
zmiernia negatívne dopady 
pandémie nielen na podnika-
teľov, ale aj na ich zamestnan-
cov. Ostatné kritériá pri uží-
vaní verejného priestranstva 
- umiestnenie letnej terasy 
ostávajú nezmenené. 

Letné terasy môžu byť 
prevádzkované, až keď na-
dobudne účinnosť opatrenie 

Úradu verejného zdravotníc-
tva Slovenskej republiky, na 
základe ktorého bude mož-
né prevádzkovať „vonkajšie 
terasy“ podľa podmienok 
uvedených v tomto opatrení. 
Nakoľko samospráva nevie, 
ako sa bude pandemická si-
tuácia na Slovensku vyvíjať 
a s tým súvisiace protiepide-
miologické opatrenia,  navr-
huje ustanoviť začiatok účin-
nosti nariadenia dňom jeho 
vyhlásenia. 

Vzhľadom na viaceré do-
datky tohto VZN v prípade 
ďalšieho nepriaznivého vý-
voja a pomoci mesta podni-
kateľom po 31.10.2021 uva-
žuje samospráva o spracova-
ní nového VZN s cieľom je-
ho sprehľadnenia a zároveň 
doriešenia časti týkajúcej sa 
vyhradeného parkovania na 
území mesta.  (red)

Letné terasy budú bezplatné
Mestské zastupiteľstvo v Poprade prijalo všeobecno-

-záväzné nariadenie (VZN) týkajúce sa otvorenia letných 
terás v meste. Cieľom je pomoc fyzickým a právnickým 
osobám – podnikateľom na zmiernenie negatívnych soci-
álno-ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia CO-
VID-19 do 30. októbra 2021.

Podľa toho, ako je to so zdra-
votníctvom na Slovensku už 
roky, pomaly sa prepadávame 
na úroveň rozvojových krajín, 
ktoré nemajú ani len zdravot-
né poistenie. Ale pracujúci Slo-
váci si ho platia celé desaťročia 
a ak majú zdravotný problém, 
zdravotné poisťovne presunú 
veľkú časť práce profesionálov 
a rehabilitačných pracovníkov 
na rodiny. V poslednej dobe 
sa s týmto javom stretávame 
čoraz častejšie v súvislosti s 
pacientami, ktorých postihol 
mozgový infarkt, ľudovo po-
vedané porážka. To zname-
ná, že z minúty na minútu sa 
z pracujúcich ľudí, ktorým krv 
zaliala mozog, stávajú ležiaci 
pacienti, neschopní základ-
ných úkonov, nieto ešte pohy-
bu. 

Záchranári boli aj v prípa-
de, o ktorom chcem napísať, 
skutoční profesionáli. Prišli 
okamžite, poskytli pomoc, 
pacienta odviezli na neuro-
logickú Jednotku intenzívnej 
starostlivosti (JIS) do Popradu. 
Keďže bol potrebný zásah na 
vyššom pracovisku, zrejme po 
vyšetrení neurológov a na ich 
odporúčanie, ho previezli do 

Košíc a po zákroku zase späť 
do Popradu. Na druhý deň 
sa situácia zopakovala a pa-
cienta viezli s ďalším, ale už 
silnejším mozgovým infark-
tom zase do Košíc. Po dvoch 
dňoch sa vrátil späť na JIS do 
Popradu. Pod dozorom špecia-
listov si tam „odležal“ necelé 
tri týždne, keď s ním v rámci 
odporúčaní lekárov zrejme aj 
rehabilitovali. Lekári následne 
oznámili rodine, že pacienta 
prepúšťajú. Ležiaci, ochrnutý, 
nehybný, plienkovaný. 

Vedia si tí, ktorí o prepus-
tení takéhoto pacienta rozho-
dujú vôbec predstaviť, čo to 
znamená pre rodinu? Doma 
nemáte polohovateľnú posteľ, 
antidekubitný matrac, zdví-
hacie zariadenie, invalidný 
vozík, prispôsobenú kúpeľ-
ňu... Jednoducho nič. Ani 
opatrovateľku, lebo tá sa dá 
„vybaviť“ najskôr o mesiac. 
A z platov, ktoré na Slovensku 
máme, v žiadnom prípade 
nezvládate zabezpečiť všetko 
potrebné a ešte zaplatiť opat-
rovateľku, rehabilitačných 
pracovníkov, ktorí s ním mu-
sia denne pracovať. A kedže tu 
máme covid, ani nemôžu.

Ak chcete predpísať čo i len 
plienky, neurológ vám ozná-
mi, že pacienta musí (!) vidieť 
– nevládneho, ochrnutého, bez 
akejkoľvek pomôcky. Rovnako 
dopadnete, keď ho potrebujete 
dostať na kontrolné vyšetrenie, 
či k rehabilitačnému lekárovi 
v nemocnici, ktorý mu predpí-
še pomôcky. Až potom môžete 
niečo zabezpečovať. Namiesto 
toho, aby po pokyne lekárov 
na rehabilitáciu bol pacient 
prevezený na rehabilitačné 
lôžkové oddelenie, kde ma-
jú všetky pomôcky, ho na čas 
umiestnia v oddelení dlhodo-
bo chorých. Môžete ho umiest-
niť aj v súkromnom zariadení, 
za ktoré platíte nemalé pe-
niaze, ale rehabilitácia je na 
úrovni „0“, pretože zariadenia 
opatrovateľskej služby ma-
jú málo personálu. Veď načo 
personál, keď sa starajú „len“ 
o seniorov? Každý jeden re-
habilitačný pracovník pritom 
vie veľmi dobre, že keď pacient 
po mozgovej príhode nezačne 
so špeciálnou rehabilitáciou 
čím skôr, zostane ležiacim pa-
cientom navždy, ak medzitým 
nedostane zápal pľúc a ne-
zomrie. A prečo rehabilitačné 

lôžkové oddelenia nefungujú 
nielen v Poprade, ale všade 
na Slovensku? Lebo covid, 
a z väčšiny z nich sa stali covi-
dové oddelenia a títo pacienti 
vraj tiež musia rehabilitovať! 
Aj na liečeniach. Pacienti po 
mozgovej príhode na liečenie 
nemôžu ani pomyslieť. A vie-
te si predstaviť rehabilitáciu 
takéhoto pacienta doma, keď 
nikto z rodiny nevie, ako reha-
bilitovať, aby mu v dobrej viere 
ešte viac neublížil? Na mieste 
je aj otázka: Ako môže s taký-
mito pacientami rehabilitovať 
kde-kto „z ulice“? Prečo potom 
draho platíme rehabilitačných 
lekárov a sestry?  Takže jed-
ných zachraňujeme a iných 
necháme napospas osudu. 
Alebo platí: načo sú už komu 
ľudia, ktorí nebudú pracovať 
a platiť dane a odvody? 

Komu ale títo ľudia zdravot-
né či sociálne odvody doteraz 
celé roky platili? Rodine alebo 
štátu? Takže psou povinnos-
ťou štátu by malo byť posta-
rať sa o týchto pacientov. Keď 
nie, tak previesť peniaze, ktoré 
si 35 rokov tento konkrétny 
pacient platil, pretože nebol 
nezamestnaný ani jediný deň 

- rodine, aby mohla zabezpe-
čiť rehabilitáciu a všetko, čo so 
zdravotným stavom pacienta 
súvisí. Nie dosť, že príjmy ro-
diny sa znížili poberaním ne-
mocenskej, ale v budúcnosti to 
bude ešte horšie, keď začne ta-
kýto človek poberať invalidný 
dôchodok. Takže by bolo od 
zdravotných poisťovní a úra-
dov práce, sociálnych vecí a ro-
diny fér povedať: dávame vám 
toľko peňazí, aby ste mohli za-
bezpečiť všetko, čo prispeje ku 
skvalitneniu života takto po-
stihnutých ľudí. Ale nie o me-
siac, polrok či rok po mozgovej 
príhode. Mali by tak urobiť 
v deň prepustenia z nemocnice. 
Ak toho nie sme schopní, pre-
tože profi tovať musia súkrom-
né rehabilitačné centrá, tak 
potom nebuďme pokrytcami 
a nezachraňujme ľudí po moz-
gových infarktoch. Nechajme 
ich kľudne zomrieť tam, kde sa 
im to stane – na ulici, v práci, 
doma. Veď to sú už zvyčajne 
rovnako neproduktívne stvo-
renia ako seniori, ktorých sú-
časný systém chce jednoducho 
vidieť mŕtvych a nie deliť sa 
s nimi o ich vlastné peniaze.  

 Ľudmila Rešovská

Kam sme sa posunuli v našom zdravotníctve?

z  popradskej nemocnice. Ná-
rast pôrodov sme posilnenými 
službami mierne pocítili, ale 
na oddeleniach všetko prebie-
halo štandardne a bez kompli-
kácií,“ uviedla vedúca sestra 
gynekologicko-pôrodnícke-
ho oddelenia, Mgr. Katarína 
Živčáková.

Počas tohto obdobia poďa-
kovali tímom z gynekológie 
a novorodeneckého odd. via-
ceré spokojné rodičky. 
 Mgr. M. Pavliková

V ostatnom období pre-
stávam rozumieť, čo sa to 
tu deje. Väčšina sveta pod-
ľahla covid neuróze a ľudia 
sa prestali chovať ako svoj-
právne bytosti. S náhubkami 
a so strachom v očiach stoja 
týždeň čo týždeň v rade na 
nespoľahlivé testy a veľmi 
pripomínajú stádo vystra-
šených oviec v košiaroch, 
obklopených vlkmi. Zdra-
ví ľudia, ktorí vedia, že sú 
zdraví a nepodľahli chorým 
manipuláciam, už nerozu-
mejú dobrovoľnému sebapo-
nižovaniu svojich blízkych, 
priateľov, spolupracovníkov. 
Stratégia pološialených je-
dincov v našej vláde, ktorí tu 
už rok šíria strach, paniku, 
zavádzajú núdzové stavy, 
lockdowny, zakazujú ľuďom 
zarábať, stretávať sa, vzde-
lávať sa, dokonca zakázali 
lekárom liečiť, priniesla svoje 
ovocie a Slováci sa nechali 
dobrovoľne zmanipulovať 
a zbaviť tak svojich ľudských 
práv a osobnej slobody. Vraj 
sa opatrenia uvoľňujú, ale 
bez testu vás nepustia ani 
len kúpiť topánky pre dieťa! 

Už rok si tu blázni a zvrhlá 
elita robia čo chcú, porušu-
jú domáce i medzinárodné 
právne normy a pritom od-
mietajú akúkoľvek rozumnú 
argumentáciu so serióznou 
analýzou. Z ľudí, ktorí majú 
iný názor, okamžite vyrobia 
monštrá, ktorým nepreká-
žajú tisíce mŕtvych a pritom 
za tieto nevinné obete môžu 
práve oni svojimi nekom-
petentnými rozhodnutiami 
a celospoločenskou hysté-
riou. Väčšina ľudí je vystra-
šená na smrť, spoločnosť 
totálne rozdelená, plná ne-
návisti a ľudia si vôbec neu-
vedomujú, že covid nemôže 
byť náhoda. Keby bola, nie 
je možné, aby tisíce vedcov, 
lekárov, držiteľov Nobelových 
cien z celého sveta neboli 
schopní za rok nájsť účin-
ný liek proti tzv. „hnusobe“, 
ktorým by liečili chorých. Ale 
bez akýchkoľvek problémov 
za necelý rok vyvinuli drahé 
vakcíny a exprimentálne ich 
povolili vraj dobrovoľne skú-
šať na zdravých ľuďoch bez 
toho, aby ich poučili o ne-
žiadúcich účinkoch vakcín, 
ktorými ich očkujú. Dokonca 
vymysleli covidpasy, bez kto-
rých sa nedostanete v pod-
state nikde. Teraz zisťujú, že 
ľudia po vakcínach zomiera-
jú, majú závažne poškodené 
zdravie, dokonca sa po oč-
kovaní nakazili „hnusobou“. 
Načo teda je dobrý celý tento 
cirkus? To v tejto nenormál-
nej hystérii chceme žiť do 
konca života? A viete si ta-
kýto život vôbec predstaviť? 
Nebolo by rozumnejšie skôr 
vykopať túto zapredanú čvar-
gu z čela štátu a zavrieť do 
blázinca pár desiatok „nedot-
knuteľných“, ktorí si myslia, 
že sa môžu k ľuďom chovať 
ako k otrokom? 

Covidu sa bojíme, lebo 
veď ľudia zomierajú. Ale 
vôbec sa nebojíme cudzích 
vojsk, ktoré sa denne pre-
súvajú cez naše územie 
a ich jediným cieľom je vy-
volať vojnu medzi Ukrajinou 
a Ruskom. Naozaj si myslí-
te, že vo vojne si ešte niekto 
spomenie na covid? (reš)

Podtatranské osvetové 
stredisko, hlavný organizátor 
medzinárodného folklór-
neho festivalu: Zamagurské 
folklórne slávnosti, sa k zre-
alizovaniu opakovaného 44. 
ročníka ZFS v roku 2021 roz-
hodlo nasledovne:

Zamagurské folklórne 
slávnosti 44. ročník sa v ro-
ku 2020 nezrealizovali z roz-
hodnutia vtedajšieho riadi-
teľa POS v  Poprade PaedDr. 
Petra Šucu. Dôvodom bola 
pretrvávajúca  pandemická 
situácia v štáte a obmedzenia, 
ktoré neumožňovali realizá-
ciu podujatia takého to typu. 
Aj v roku 2021, aktuálne do 
15. apríla, stále platia  celo-

plošné obmedzenia pobytu, 
stretávania sa, organizovania 
hromadných podujatí. POS 
v Poprade sa preto rozhodlo 
opakovaný 44.  ročník ZFS  
zrealizovať síce v plánova-
nom termíne 18. – 20. jún 
2021, ale len vo forme, kto-
rá sa obmedzuje na online 
priestor. 

Tohtoročný program ZFS 
bude zložený z  online pre-
zentácií, virtuálnych  výstav, 
video prezentácií remesel-
ných zručností remeselníkov, 
besied so zaujímavými hos-
ťami sprevádzaných hudbou, 
spevom a  spomínaním na 
uplynulé ročníky Zamagur-
ských folklórnych slávností.

Zamagurské folklórne slávností
v online priestore 18. - 20. júna 2021
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Komisia víta otvorenie 
programu EU4Health

Európska komisia uvítala otvorenie programu EU-
4Health, ktorý začal platiť koncom marca tohto roka 
a znamená uvoľnenie 5,1 mld. eur na zvýšenie odolnos-
ti systémov zdravotnej starostlivosti a podporu inovácií 
v sektore zdravotníctva.

Program EU4Health vý-
znamne prispeje k obnove 
po pandémii COVID-19 
zlepšením zdravia obyva-
teľstva EÚ, podporou boja 
s cezhraničnými zdravot-
nými hrozbami a zlepše-
ním pripravenosti a schop-
nosti EÚ reagovať na ďalšie 
možné zdravotné krízy 
v rámci budúcej Európskej 
zdravotnej únie.

EU4Health je doposiaľ 
najväčším programom 
EÚ v oblasti zdravia čo do 
objemu fi nancií a bude fi -
nančne pomáhať krajinám 
EÚ, zdravotníckym orga-
nizáciám a mimovládnym 
organizáciám.

Cieľom programu EU-
4Health je:

- zlepšiť a podporiť zdra-
vie ľudí v Európskej únii,

- chrániť obyvateľov Únie 
pred závažnými cezhranič-
nými ohrozeniami zdravia,

- zlepšiť dostupnosť, prí-
stupnosť a cenovú dostup-

nosť liekov, zdravotníckych 
pomôcok a produktov dôle-
žitých v krízovej situácii,

- posilniť systémy zdravot-
nej starostlivosti, zvýšiť ich 
odolnosť a zefektívniť využí-
vanie zdrojov.

Program EU4Health bu-
de realizovať nová výkonná 
agentúra – Výkonná agentú-
ra pre zdravie a digitalizáciu, 
ktorá začala svoju činnosť už 
1. apríla 2021.

Program EU4Health:
posilní pripravenosť EÚ 

na významné cezhraničné 
ohrozenia zdravia prostred-
níctvom:

- vytvárania zásob zdravot-
níckych potrieb pre prípad 
krízy,

- vytvárania rezerv zdra-
votníckeho personálu a od-
borníkov, ktorých bude mož-
né nasadiť v celej EÚ pri rie-
šení zdravotných kríz,

- intenzívnejšieho monito-
rovania ohrození zdravia,

Program posilní zdravot-

nícke systémy, aby mohli 
čeliť epidémiám, ako aj 
dlhodobým výzvam pros-
tredníctvom:

- podpory prevencie 
chorôb a podpory zdravia 
starnúcej populácie,

- digitálnej transformá-
cie systémov zdravotníc-
tva,

- prístupu k zdravotnej 
starostlivosti aj pre zrani-
teľné skupiny,

- sprístupnenia liekov 
a zdravotníckych pomô-
cok, 

Program EU4Health 
presadí tiež obozretné a 
účinné používanie anti-
mikrobík a podporí ino-
vácie v medicíne a vo 
farmácii aj ekologickejšiu 
výrobu liekov a zdravot-
níckych pomôcok.

KURZY KERAMIKY
Kontakty: 0903 608 499       klub.pp.vytvarnikov@gmail.com

To sa nám tá totalita „pek-
ne” rozbieha. Po nezákon-
ných a protiústavných naria-
deniach a postupoch vlády 
Matoviča a súčasnej vlády 
okolo Matoviča počas fi ktív-
nej pandémie koronavírusu, 
snaha o totálnu kontrolu nad 
účtami bežných ľudí a podni-
kateľov.

A  v  tejto súvislosti pripo-
mínam, že s touto témou sú-
visia aj snahy o zrušenie ho-
tovosti. Vymývanie mozgov 
Slovákov v tomto smere od-
štartovala televízia JOJ, ktorá 
vo svojej nedávnej reportáži 
podporila potrebu zrušenia 
papierových peňazí. Dôvo-
dom má byť hrozba šírenia 
koronavírusu prostredníc-
tvom bankoviek.

A čo si o tom myslím? Je to 
pekná hlúposť. Platbu v ho-
tovosti považujem za právo 
a slobodu každého človeka. 
Kto chce, nech platí mobi-

Vláda okolo Matoviča  by chcela 
sledovať bankové účty ľudí

Ministerstvo vnútra plánuje vytvoriť centrálny register 
účtov. Nielen fi nančná správa, ale aj polícia, súdy či vojen-
ské spravodajstvo by mali mať prístup k informáciám, kto 
má koľko peňazí. A to aj v prípade, že majiteľ účtu nie je 
podozrivý z trestnej činnosti. Dôvodom má byť údajný boj 
proti praniu špinavých peňazí. 

lom, hodinkami, kartou, 
prstom alebo akýmkoľvek 
iným ľudským orgánom, ak 
ho to vnútorne uspokojí. Ale 
odmietam, aby nám niekto 
bral naše právo na slobodné 
rozhodovanie sa komu, za čo 
a ako zaplatím.

Podsúvať ľuďom, že hoto-
vosť chcú využívať aj naďalej 
iba “nečestní” ľudia, lebo tí 
“čestní” nebudú mať prob-
lém vzdať sa hotovosti, je 
cez čiaru a dokazuje to, ako 
mediálna politika súčasného 
režimu prerazila dno nor-
málnosti.

SHO bude aj naďalej presa-
dzovať to, aby sa mohlo platiť 
aj hotovosťou, a aby toto prá-
vo bolo legislatívne ošetrené 
v našom právnom systéme, 
napríklad, v budúcnosti aj 
formou ústavného zákona.

Róbert Švec, 
predseda Slovenského 

 Hnutia Obrody

Naozaj si niekto z riadite-
ľov škôl myslí, že až táto bub-
lina praskne, niekto sa vás 
zastane? Nie! Blázon sa zbaví 
zodpovednosti a vy všetci, 
ktorí znásilňujete naše de-
ti a šliapete po ich slobode, 
zostanete súčasťou našej ko-
munity a každodennej ru-
tiny. Nehanbíte sa?! Môžete 

Katarína Boková: Nerozumiem niektorým 
rodičom, prečo svojim deťom kradnú dušu

Veľmi sa hnevám na všetkých učiteľov a riaditeľov škôl, 
ktorí slepo a nemo poslúchajú nariadenia narušeného jedin-
ca, ktorého zámerom je dehonestovať, zosmiešňovať a poko-
riť vlastných ľudí. Inteligencia národa, autority, dôverníci na-
šich detí sa postavili na stranu diabla. Popreli zmysel svojho 
povolania.

pokojne spávať?
A čo vy, rodičia? Veríte 

tomu, že chránite svoje deti 
pred vírusom alebo chránite 
seba pred pokutou? Chcete 
mať čo najväčší pokoj v tejto 
bláznivej dobe a ako obet-
ných baránkov servírujete 
svoje deti! Pridusené, depri-
mované, ohlúpnuté, odo-

vzdané. Nevinné. Zneistené.
Som nešťastná z toho, že u 

svojich detí nepodporujete 
zdravú sebadôveru, že potlá-
čate ich osobnosť. Ničíte ich 
imunitu aj psychiku. Nero-
zumiem tomu, prečo krad-
nete ich dušu.

Dnešné deti sa stanú civi-
lizáciou zajtrajška. A ja, spo-
ločne s kolegyňami a kole-
gami z nášho hnutia, nepo-
ľavím v boji za ich bezpečnú 
budúcnosť.

K. Boková, 
členka predsedníctva SHO

Literárny Kežmarok je vý-
znamným literárnym a  kul-
túrno - spoločenským podu-
jatím podporujúcim rast 
mladých talentov, zdôraz-
ňujúcim národné tradície 
Slovenska i  samotného Kež-
marku. Zároveň je oslavou 
literatúry úzko spojený so 
slávnym kežmarským lýce-
om  - národnou kultúrnou 
pamiatkou, na ktorom štu-
dovali a  pôsobili osobnosti 
literatúry, vedy a  umenia. 
Tento ročník je venovaný 
100. výročiu úmrtia Pavla 
Orságha Hviezdoslava a 230. 
výročiu narodenia a 150. vý-
ročiu úmrtia Jána Chalupku.

„Do súťaže môžu svoje die-
la posielať debutanti, ale aj 
neprofesionálni spisovatelia, 
básnici, poetky či textári pies-
ní. Na všetky práce sa už teraz 
veľmi tešíme,“ uvádza vedúca 

Literárny Kežmarok 2021
Organizátori najstaršej autorskej literárnej súťaže pre 

deti a mládež na Slovensku vyhlásili jej 56. ročník. Do po-
roty zasadnú Daniel Hevier a Monika Kompaníková. Am-
basádorkou sa pre tento rok stala spisovateľka a novinárka 
Tamara Šimončíková Heribanová.

oddelenia kultúry v Kežmar-
ku Barbora Kaprálová.

Práce bude hodnotiť od-
borná porota, ktorú povedú 
spisovatelia Daniel Hevier 
a Monika Kompaníková, ví-
ťazi Literárneho Kežmarku 
spred rokov. Okrem nich 
do poroty zasadnú Valentín 
Šefčík, Jozef Brunclík, Dana 
Jánošíková a Júlia Čurillová.

„Nebral by som to ako lite-
rárnu súťaž, ale ako užitoč-
né stretnutie. Tie kontakty 
a  priateľstvá, ktoré som si 
tam vytvoril, pretrvávajú celý 
doterajší život. Ďalším takým 
benefi tom bolo, že práve na 
Literárnom Kežmarku som 
dostal ponuku, aby som vydal 
svoju prvú knihu,“ vysvetľuje 
básnik, prozaik a textár Da-
niel Hevier, ktorý prišiel na 
Literárny Kežmarok v roku 
1973 a hneď zvíťazil.

Monika Kompaníková sa 
zúčastnila Literárneho Kež-
marku v roku 1998. Vyhrala 
s poéziou a dnes ju poznáme 
ako oceňovanú prozaičku, 
autorku kníh pre deti a aj ako 
textárku. „Pre mňa to bolo až 
zlomové. Uvedomila som si, 
že stojí za to písať a veľmi ma 
to povzbudilo v  ďalšej tvor-
be. Chce to odvahu vyjsť von 
a dať čítať iným ľuďom to, čo 
je vo vás,“ hovorí Kompaní-
ková.

Ambasádorkou pre ten-
to rok sa stala spisovateľka 
a  novinárka Tamara Šimon-
číková Heribanová, ktorá sa 
cítila poctená oslovením or-
ganizátorov a teší sa na spo-
luprácu.

Literárna súťaž, ktorú vy-
hlasuje mesto Kežmarok 
a  Slovenská národná kniž-
nica, je venovaná žiakom 
základných škôl a študen-
tom stredných škôl v Slo-
venskej republike a sloven-
ským žiakom a študentom 
základných a stredných škôl 

v  zahraničí. Súťažiaci môžu 
poslať minimálne 2 a maxi-
málne 5 vlastných básní, ale-
bo najviac 3 prozaické útvary 
spolu v rozsahu maximálne 5 
normovaných strán. Každú 
prácu musia označiť samo-
statným úvodným listom, na 
ktorý uvedú svoje meno, vek, 
bydlisko, kategóriu, navšte-
vovanú školu a ročník. Práce 
posielané hromadne zo škôl 
porota posúdi len vtedy, ak 
škola priloží zápis o víťazoch 
školského kola. Práce je po-
trebné zaslať elektronicky na 
LK@literarnykezmarok.sk. 
Uzávierka súťaže je 30. júna 
2021. Tematicky sa súťaž ne-
vymedzuje. Práce budú hod-
notené porotou anonymne. 

Vyhodnotenie v  septem-
bri 2021  bude spojené so 
seminármi o  tvorivom písa-
ní a seminármi venovanými 
osobnostiam literatúry, vedy 
a  umenia. Povedú ich vyso-
koškolskí pedagógovia, etab-
lovaní literáti a  renomovaní 
publicisti.  Mesto Kežmarok

Od pondelka 19. apríla začala prímestská autobusová dopra-
va v Prešovskom a Košickom a kraji premávať v školskom reži-
me. Prímestská autobusová doprava na východnom Slovensku 
bude po takmer šiestich mesiacoch opäť premávať v riadnom 
školskom režime. Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košic-
ký samosprávny kraj (KSK), ktorí fi nancujú prímestskú auto-
busovú dopravu ako službu vo verejnom záujme, o tom roz-
hodli na základe plánovaného uvoľňovania opatrení a  s  tým 
súvisiacej zvýšenej mobility cestujúcich.

Zmena v  cestovnom poriadku sa týka všetkých autobuso-
vých dopravcov na východnom Slovensku, teda spoločností 
ARRIVA Michalovce, a.s., BUS Karpaty, spol. s. r. o, Eurobus 
a. s., SAD Humenné, a.s., SAD Poprad, a.s. a SAD Prešov, a.s.. 
Dostupnosť konkrétneho dopravného spojenia si môžu cestu-
júci overiť na www.cp.sk a stránkach autobusových dopravcov.

Autobusy v školskom režime
Výstavné priestory Tatran-

skej galérie sa opäť otvorili 
minulý pondelok, 19. apríla.

Aktuálne môžete navštíviť 
Súbor výstav v rámci projek-
tu Hry s umením, komornú 
výstavu Keď ste si ma upiekli 
a stálu expozíciu Odkryté 
hodnoty APP. V ARTklube 
TG si môžete pozrieť predĺ-
ženú výstavu Anjel Vianoc, 
v rámci ktorej budú súťažné 
práce vystavené do 23. mája 
2021. Pokračuje tiež Súťaž o 
najzaujímavejšiu fotografi u: 
Gedeon Majunke – 100. ro-
kov od úmrtia významného 
architekta.  (red)

Tatranská galéria
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Využite garantovanú najnižšiu cenu zelenej energie na trhu a tešte sa z rozhodnutia, 
ktoré pozitívne ovplyvní nielen Vašu domácnosť, ale aj životné prostredie.
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Plní sa i želanie zakladate-
ľa obce: Svit, ty najmladšia 
obec Tatier i Československej 
republiky... Mohutne vzrastaj 
zo zdravých hospodárskych 
základov, aby si rozosievala 
spokojnosť, blahobyt, spo-
luprácu a  šťastie. (Vyhláška 
o osamostatnení obce.)        

Na vzniku obce Svit sa 
významne podieľal PhDr. 
Ľudovít Linczényi, učiteľ, vy-
chovávateľ na Baťovej škole 
práce (BŠP), predseda Re-
volučného národného výbo-
ru (1944), predseda ČsNV 
(1945) a prvý predseda MNV 
vo Svite 1946 -1948. 

Dr. Ľ. Linczényi sa narodil 
4. 8. 1909 na fare vo  Veľkej 
Polome (dnes Gemerská Po-
loma), okres Rožňava, kde 
sa narodil i Peter Kellner - 
Hostinský (*1823 - †1873) 
spisovateľ, novinár, histo-
rik, spolupracovník Ľ. Štúra  
a zomrel 3. 4. 1981 v  Mní-
chove. Jeho otec Ľudovít 
Linczényi, ev. farár v Polome, 
narodený na fare v  Kráľovej 
Lehote. Mal 3 súrodencov. 
Študoval na gymnáziu v Rož-
ňave a doktorát získal na Kar-
lovej univerzite v Prahe.

Oženil sa s  Emou Čižiko-
vou z  Kežmarku, ktorá bola 
učiteľkou Ľudovej školy vo 
Svite, i jej  riaditeľka. Zomre-
la v Burlingtone (Kanada pri 
Toronte) v  kresťanskej ošet-
rovni. Mali dvoch synov Ľu-
dovíta (*1946 Svit - †USA) 
profesor v Albany NY a mlad-
šieho Igora (*Batawa Kanada 
- †2008), pracoval na súde 
ako tlmočník zo slovenčiny, 
ruštiny a nemčiny, hudobník.

Dr. Ľ. Linczényi do  firmy 
v Batizovciach nastúpil v  ro-
ku 1940. Pôsobil na gymná-
ziu P. O. Hviezdoslava v Kež-
marku, v  šk. roku 1939/40 
triedny učiteľ, potom zbavený 
učiteľstva. Bol jedným z pilie-
rov vychovávateľského zboru 
Baťovej školy práce. V  roku 
1944 uverejnil v  časopise 
Technik, revue slovenského 
inžinierskeho dorastu, člá-
nok o  Baťovcoch a BŠP vo 
Svite, kde opísal život, prácu 

    Zabudnuté osobnosti mesta Svit  (rok  2021 - 112 výročie narodenia a 40 výročie úmrtia)
PhDr. Ľudovít Linczényi, zakladateľ obce Svit a prvý predseda MNV

História mesta Svit pod Vysokými Tatrami nie je sta-
rá,  je to jedno z  najmladších miest na Slovensku. Jeho 
zakladateľom je firma Baťa zo Zlína, cez výstavbu svojej 
chemickej fabriky na výrobu viskózových vlákien a  celo-
fánu v roku 1934. Postupne pribúdali ďalšie výroby a vý-
robné produkty, členenie fabriky na Chemosvit, Tatrasvit, 
VÚCHV (1951), neskôôr po privatizácii vznik viacerých 
spoločností až do dneška, keď pokračovatelia, teraz hlavne 
skupina CHEMOSVIT s viacerými dcérskymi spoločnos-
ťami je jedna z dobre prosperujúcich firiem na Slovensku, 
(i Tatrasvit a VÚCHV). Dnes je mesto Svit bez chemickej 
výroby, zápachu sírovodíka, vysokých komínov – s  dob-
rým životným prostredím a podmienkami bývania v pre-
krásnej prírode pod Tatrami. 

žiakov, výchovu, starostlivosť 
o nich.

Dr. Ľ. Linczényi bol i  po-
litik, poslanec SNR, Ústavo-
darného národného zhro-
maždenia (ÚNZ) ČSR, novi-
nár, spisovateľ, osobnosť čsl. 
exilu, odboja a SNP. Význam-
ne sa  podieľal na vzniku sa-
mostatnej obce Svit. Dovtedy 
osada Svit patrila pod obec 
Veľká (Poprad), pretože bola 
postavená firmou Baťa na jej 
pozemkoch a obec za žiadnu 
cenu nechcela samostatnú 
obec Svit, pretože by stratila 
značné finančné prostriedky 
od firmy.

Vyhláška o osamostatnení 
obce Svit, 1946 (predseda 
MNV PhDr. Ľ. Linczényi)
„Spolupracovníci a obyvatelia 
Svitu, spoločný sen nás všet-
kých sa stal skutkom. Sbor 
povereníkov odhlasoval osa-
mostatnenie sa obce Svit. Nes- 
číselné ťažkosti, ktoré sa kládli 
do cesty tomuto úsiliu, neraz 
i  z  vlastného prostredia boli 
odstránené. Teda húževnatý 
zápas je skončený. Teraz bolo 
na spolupracovníkoch a  oby-
vateľoch Svitu, aby sa stali 
hodní tohoto úspechu. „Verí-
me, že pri vzornej a tradičnej 
baťovskej spolupráci podarí 
sa nám vybudovať obec, ktorá 
musí byť vzorom nielen pod 
Tatrami, ale i na Slovensku. 

A tu, keďže je zvykom priať 
novorodeniatku mnoho úspe-
chov a  šťastia, dovoľte, aby 
sme to  spravili stručne spo-
ločnou programovou výzvou: 
Svit, ty najmladšia obec Tatier 
i  Československej republiky, 
mohutne vzrastaj zo zdravých 
hospodárskych základov, aby 
si rozosievala spokojnosť, bla-
hobyt, spoluprácu a  šťastie. 
Staraj sa o  mravné, sociálne 
a kultúrne pozdvihnutie všet-
kých, ktorým ležíš na srdci 
a ktorí Ťa neprestanú podpo-
rovať. Nezabudni na svojich 
najmladších, nech teda čím 
skorej vyrastú školy a opatrov-
ňa, ktorých základy si už po-
ložila. Maj na mysli rozmach 
nášho podniku, lebo nielen 
Tvoji občania ale aj Ty sama 

budeš žiť z jeho úspechu.
Pri svojej skvelej minulos-

ti partizánskeho poslanca 
neprestaň byť hrádzou proti 
akémukoľvek útisku. Nech čím 
skôr mramorový pomník hlá-
sa svetu, že tak ako dosiaľ tvoji 
občania, naveky budeš slúžiť 
svojmu národu a demokratic-
kej ČSR.

Vytvor také zdravotné 
a  spoločenské ovzdušie, aby 
nikto z  nás ťa nemusel opúš-
ťať, keď mu práca vypadne 
z mozoľnatých stareckých rúk. 
Umožni v bratskej shode i tým 
sociálne slabším, aby vlastný 
domček a  kúsok zelenej zá-
hradky ich  navždy  pripúta-
li k zasneženým  nebetyčným  
Tatrám.

Slovom buď starostlivou 
matkou, vychovávateľkou 
a strážkyňou rodinných krbov.         

A  hlavne pusť sa s  chuťou 
hneď do budovateľskej práce, 
aby padol na úrodnú pôdu 
náš srdečný pozdrav. Nech 
žije, mohutnie a  prekvitá 
najmladšia podtatranská 
obec „Svit“. Miestny národ-
ný výbor.                                                                                                                

V apríli 1944 bol vo Svite 
založený Revolučný národný 
výbor, ktorého predsedom 
bol dr. Linczényi,  členovia 
J. Vraniak, L. Neuman, M. 
Slivka, J. Brondoš, Ing. Vilam 
Ríša - riaditeľ firmy Baťa Svit,               
J. Lepík + 6.  Bol vedúci či-
niteľ podzemného hnutia vo 
Svite (spojka i J. Lenárt) a me-
dzi prvými sa zapojil do SNP. 
Spolupracoval s partizánsky-
mi oddielmi Rokosovského, 
Čapajeva a  Karasova. Cez 
batizovského horára Budin-
ského zabezpečovali pre nich 
zbrane a  materiál i  s pomo-
cou riaditeľa závo-du Ing. Vi-
liama Ríšu. Spolupracoval pri 
tom s ev. farárom Ondrejom 
Šimekom (10/1944 väznený       
v KT Sachsenhausen), učite-
ľom J. Ryšom a ďalšími.

Začiatkom septembra 1944 
viedli povstalci o mesto Svit 
tuhé boje s  nemeckými jed-
notkami. Svit bol oslobodený 
28.1.1945. Názov Revolučný 
národný výbor bol zmenený 
na Československý národ-
ný výbor (ČsNV), ktorý mal 
nové zloženie, ale predsedom 
ostal dr. Linczényi  (13.2. - 
16.11.1945). Obec Veľká ne-
uznávala ČsNV vo Svite (hoci 
ONV ho uznal) a  bola proti 
vzniku samostatnej obce Svit.  

Dr. Ľ. Linczényi  bol pred-
seda Demokratickej strany 
(DS) vo Svite a  v  okresnom 
výbore. Predsedom okresné-
ho i  oblastného výboru DS 
od r. 1945 a predsedom ONV 
v  Poprade 1946-48 bol Ján 

Bendík (*1903 Sp. Teplica - 
†1970) politik, poslanec SNR 
i  ÚNZ ČSR. V r. 1940-45 ob-
chodný zástupca firmy Baťa 
vo Svite. V r. 1945 pracovník 
ČsNV vo Svite. Po likvidácii 
DS od r. 1948 skladník vo 
Svite, 1949 odsúdený s  via-
cerými členmi DS na 8 rokov 
- 1956 rehabilitovaný. (živo-
topis – kniha História jednej 
myšlienky, str. 325).                                                                               

Dňa 17. novembra 2020 
na starej budove ONV v Po-
prade prednosta OÚ dr. Jozef 
Bednár so synom a  vnukmi 
Jána Bendíka mu odhalili pa-
mätnú tabuľu. Odhalenia sa 
zúčastnil i  zástupca Ústavu 
pamäti národa SR Ján Endrő-
di, členovia Konfederácie po-
litických väzňov a iní.

Dr. Ľ. Linczényi  v  Koši-
ciach (4. 4. 1945) bol zvolený 
do 18 členného výboru DS 
Slovenska - predseda (Ursí-
ny) Jozef Lettrich. V  r. 1945 
zvolený do SNR a v r. 1946-48 
aktívny poslanec ÚNZ ČSR. 
Dňa 24.3.1945 boli do ONV 
Poprad za firmu Baťa a osadu 
Svit delegovaní dr. Linczényi, 
Ing. E. Horváth a 2 robotníci 
J. Brondoš, R. Netík (KSS). 
Vznikli rozbroje medzi DS 
a  KSS. Do prvého 6 členné-
ho výboru Národného frontu 
vo Svite bol za DS zvolený dr. 
Linczényi + 2 a  traja členo-
via za KSS. Dňa 29. 4. 1945 
privítal vo Svite s riaditeľom 
Ing. V. Ríšom prezidenta ČSR 
Eduarda Beneša. 

Československý národný 
výbor (13.2.-16.11.1945) mal 
nové zloženie, predsedom 
ostal dr. Linczényi, zloženie: 
25 členov,15 KSS, 10 DS. Po 
voľbách 11.11.1946: MNV 18 
členov 13 DS, 5 KSS. Vo voľ-
-bách na Slovensku (1946) 
DS porazila KSS v pomere 
62 % ku 31% hlasov (v okrese 
Poprad 66,7 : 30,2 %, v Bati-
zovciach 80 : 20 %). V ÚNZ 
ČSR mala DS 43 zo 69 slo-
venských poslancov a zo 100 
v SNR obsadila 63. V päť-
člennom predsedníctve SNR 
obsadila DS tri miesta - pred-
seda (Jozef Lettrich) a 2 pod-
predsedovia. V novom Zbore 
povereníkov (vtedajšia slo-
venská vláda) obsadila DS 9 z 
15 ministerstiev, nezískala ale 
funkciu predsedu, hoci mala 
na ňu nárok ako víťazná stra-
na, ale vďaka už silnejúcemu 
nátlaku KSČ, ktorá zvíťazila v 
Čechách, získal túto funkciu 
G. Husák. Po februári 1948 
bola DS zlikvidovaná - pre-
menená na Stranu slovenskej 
obrody a pridružená ku KSS. 
Niektorí vedúci členovia DS 
už koncom roku 1947 bo-
li bezdôvodne vo väzbe. Po 
februári 1948 pribudli trestné 
oznámenia na predstaviteľov 
DS - do 1.3. bolo zadrža-
ných 173 osôb. Z ústredných 
orgánov v  Bratislave bolo 
prepustených 334 osôb, všet-
ci „nepohodlní a  nelojálni 
predstavitelia nekomunistic-
kých strán, najmä DS“. Jedi-
ným riešením pred perzekú-
ciou bola emigrácia. Dr. Ľ. 
Linczényi emigroval v  marci 
1948 a jeho odchod vo Svi-
te vyvolal negatívne emócie. 
Odišiel s manželkou a synom 

do Nemecka a  v  roku 1949 
pomocou Baťovcov do Kana-
dy. Usadil sa v Batawe, Onta-
rio Kanada, mestečku, ktoré 
s fabrikou založil Tomáš Baťa 
jr. po emigrácii v roku 1939 
a zamestnal veľa rodín z ČSR. 
Pracoval tam v Baťovej škole 
práce i ako riaditeľ.

Tu sa im narodil jeho mlad-
ší syn Igor. Bol členom Rady 
slobodného Československa, 
organizácie zastupujúcej čes-
koslovenský exil. Ústredný 
zväz československého štu-
dentstva v exile. V rokoch 
1956 - 81 pôsobil i  s  man-
želkou v  rozhlasovej stanici 
Slobodná Európa v  Mnícho-
ve (vznik 1951) i  ako vedúci 
redaktor - riaditeľ RFE Ferdi-
nad Peroutka. Manželka po 
smrti manžela a  potom po 
dôchodku odišla z  Nemecka 
(1982) do Burlingtonu Kana-
da, kde žila s mladším synom 
Igorom s  rodinou a  zomrela 
tam v roku 2010. 

PhDr. Ľ. Linczényi bol i 
funkcionárom a podporo-
vateľom ECAV v  Batizov-
ciach, Svite. V r. 1946  ho in-
štaloval za zborového dozor-
cu Batizovskej ECAV senior 
spišského seniorátu  Oskar 
Černák, ktorý od r. 1942 vy-
učoval náboženstvo na BŠP 
(120 žiakov). Rada MNV 
na podnet dr. Linczényiho 
v roku 1946 prenajala na bo-
hoslužby jedáleň Domova I. 
a aulu II. ZŠ. (Zakladateľ cir-
kevného zboru vo Svite Ing. 
V. Ríša – riaditeľ firmy Baťa 
1939 - 45).

Založil 5. 2. 1948 prvú pod-
pornú študijnú  základinu 
predsedu MNV vo Svite dr. Ľ. 
Linczényiho. Zriekol sa od-
meny 12 000 Kčs, ktorá bola 
v riadnom obecnom rozpočte 
v r. 1947 a „..venoval ju  v pro-
spech výborných žiakov stred-
ných a vysokých škôl zo Svitu, 
ktorí svojou nadanosťou a usi-
lov-nosťou budú hlásať slávne 
meno novej obce pod Tat-
rami“. Podporná základina 
bola založená  so základným 
darom 6000 korún. Druhú 
polovicu odmeny dal  Linczé-
nyi v prospech kostolov, ktoré 
sa mali vo Svite postaviť a to 
3000 korún pre RKC kostol 
a 3000 korún pre evanjelic-
ký kostol. MNV pod jeho 
vedením dal pre evanjelickú 
cirkev do rozpočtu v  r. 1948 
sumu 150 000 Kčs na nádej-
nú stavbu chrámu. Február 
1948 prekazil plány. (Kosto-
ly vo Svite boli  postavené: 
RKC 1991, ECAV 1993).  Dr. 

Linczényi bol jedným zo za-
kladateľov Obecnej hudobnej 
školy vo Svite (1947). Dozor 
nad sprá-vou školy malo 
kuratórium - predseda dr. 
Linczényi a finančné náklady 
na školu hradil MNV a  fir-
ma Baťa. Venoval sa športu, 
hrával tenis s MUDr. Alber-
tom Schweitzerom i s riadite-
ľom závodu Jánom Lepíkom 
(1945-48), ktorý dotiahol 
z Bratislavy tenisového tréne-
ra MUDr. Berezného.

Za všetko čo vykonal PhDr. 
Ľudovít Linczényi pre vznik 
Svitu si zaslúži spomienku 
a možná i pamätnú dosku na 
objekte MsÚ vo Svite, tak ako 
ju dostal jeho spolupracov-
ník Ján Bendík 17. 11. 2020 
v  Poprade. Emigroval, čakal 
by ho podobný osud ako Jána 
Bendíka.

Ing. Július Zatroch, st.

Zaujímavý článok vyšiel 
v  novinách obce Gemerská 
Poloma, rodiska dr. Linczé-
nyiho, ktorý napísala Viera 
Zatrochová rod. Gargušo-
vá (manžel MUDr. Ján Za-
troch,*1928 - †2001, primár 
Revúca, Rožňava) za pomoci 
brata Jána Garguša (*1934 
žije v  USA), plukovníka US 
Air Force (1956-83) účastní-
ka bojov vo Vietname. 

PhDr. Ľudovít Linczényi 
(skrátené)

Rozhodla som sa pokra-
čovať v článku, ktorý napísal 
Ing. J. Zatroch zo Svitu aj  
s pomocou môjho brata Já-
na Garguša. Dr. Ľ. Linczényi 
sa oženil s Emou Čižikovou  
z Kežmarku. S malým Ľudo-
vítom ušli v  r. 1948 do Ne-
mecka. K ich  odchodu do 
Kana dy pomohla firma Baťa, 
pre ktorú pracoval. Usadili 
sa v Batawe, Ontario, Kana-
da, kde Baťa jr. po emigrácii 
v roku 1939 založil firmu  
a zamestnal asi sto rodím  
z ČSR. Tu sa narodil druhý 
syn Igor. Môj brat Ján  
v novem bri 1949 odišiel do 
USA a hľadal ho. Podari-
lo sa a vianočné prázd niny 
v  roku 1954 a 1955 strávil  
v ich rodine. Krstný otec (dr. 
Linczényi) pracoval pre BŠP 
a bol činný ako člen rady 
slobodného Československa 
a vo Zväze čsl. štu dentstva  
v exile. Spomína si na  
MVDr. Martina Kvetka 
z Muránskej Dlhej Lú-
ky, ktorý vydával sloven-
ský dvojtýždenník „Ame- 
rické listy“. 

Pokračovanie na 6. strane

Červená kolónia, dnes Ulica SNP.

Prvá základná škola vo Svite.

Z REGIÓNU
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PhDr. Ľudovít Linczényi, zakladateľ obce Svit...
Dokončenie z 5. strany

(MVDr. M. Kvetko, 1912–
95, predstaviteľ a  spolu za-
kladateľ  DS Slovenska (1944-
48), do roku 1948 povereník 
pôdohospodárstva a  pozem-
kovej reformy, emigrant 1948, 
Nemecko - RFE 1950-60, 
USA 1960-89, ČSR 1989).

Z týchto novín sa brat do-
zvedel, že Linczényiovci sa 
presťahovali do Mníchova, 
kde spolu s manželkou pra-
covali v RFE „Slobodná Eu-
rópa“ (1956-1981). V r. 1973 
sa mu opäť podarilo s nimi 
nadvia zať kontakt. Pracoval 
vtedy v NSR (základňa US 
Air Force Ramstein) a tu sa 
s rodinou Linczényiových 
stretla aj moja matka žijú-
ca v  USA, ktorá nás bola na 
Vianoce v  Revúcej navštíviť. 
Poslednýkrát sme sa stretli 
v Mníchove v r. 1980. Bol už 
ťažko chorý. Zomrel 3.4.1981 
v Mníchove. Urna s popolom 
je uložená v Kanade (Bur-
lington). Po 26 rokoch práce 
v RFE sa teta Ema v  r. 1982 
vrátila so synom Igorom do 
Kanady. Cítila sa opuste-
ná, lebo po toľkých rokoch 
už mnohí z priateľov nežili.
V r. 1990 navštívila svoju ses-
tru v Kežmarku. V 1992 roku 
prišla opäť. Bola na cintoríne 
v Gemerskej Polome. Teta 
Ema vyslovila prianie na po-
stavenie pomní ka Linczény-
iových na Veľko-polomskom 
cintoríne, o ktorom často ho-
vorievala so svojím manže-
lom. Zostala som s ňou v pí-
somnom styku. Pomník  stojí 
vďaka jej fi nanci ám a zvyšok 

čali dlhé obdobia vyhnanstva 
zo svojej pôvodnej krajiny. 
Od r. 1956 až do svojho od-
chodu do dôchodku praco-
vala pre Radio Free Europe 
v Mníchove v Nemecku kvôli 
príčine, na ktorú bola hlbo-
ko zasvätená. Po odchode 
do dôchodku v Burlingtone 
žila šťastne v stálej spoloč-
nosti svojho mladšieho syna. 
Osobitné poďakovanie patrí 
zamestnancom nemeckého 
kresťanského ošetrovateľské-
ho domu za ich kompeten-
ciu a súcitnú starostlivosť o 
Emu. Návšteva v SMITH‘S 
FUNERAL HOME, 485 
Brant Street (jeden blok 
severne od radnice), Bur-
lington (905-632-3333), vo 
štvrtok 30. decembra 2010 
od 4. - 6. hod. Pre tých, kto-
rí si želajú, dary na pamäť 
Emy môžu byť vykonané 
(odovzdané) na Mount Ne-
mo Christian ošetrovateľský 
domov. www.smithsfh .com. 
Vydané v Torontskej hviezde 
28. 10. 2010.  (JZ)

z ich úspor vo výške 15 000 
korún  venova la cirkevnému 
zboru – práve sa opravovala 
veža kostola. Jej zdravotný 
stav sa postupne zhoršoval. 
Syn Igor, ktorý pra coval na 
súde ako tlmočník zo sloven-
činy, ruštiny a nemčiny, bol 
i hudobník, ju po čase umiest-
nil v kresťanskom ústave pre 
seniorov. Sám sa o ňu nemo-
hol postarať, keď sám pre žíval 
vďaka dialýze. Zomrel v apríli 
2008 a teta Ema 26. 12. 2010. 
Starší syn Ľudovít žil v Alba-
ny, New York, USA, profesor 
na Univerzite. Stopa po ňom 
sa nám stratila.  

Nekrológ (internetový pre-
klad z angličtiny)

LINCZÉNYI, Ema (nee Ci-
zik) - 90-ročná z Burlingtonu 
zomrela v nedeľu 26.12. 2010 
pokojne na kresťanskom 
ošetrovateľstve Mount Nemo. 
Predchádzal ju jej manžel Lu-
dovít Linczényi, Ph.D. a jej 
mladší syn Igor. Ona prežila 
i staršieho syna Ľudovita Jr. 
a drahého priateľa Janet Bru-
ce, obaja 
Albany, NY. 
Narodila sa 
v Českoslo-
vensku, sta-
la sa učiteľ-
kou, vydala 
sa a bola 
v y s ť a h o -
vaná spolu 
so svojím 
manželom 
v  r. 1948. 
Presťahova-
li sa do Ka-
nady a za- Železničná stanica 40-50-té roky.

INZERCIA

Nútenú pauzu využili
Štátne lesy TANAP-u na vý-
menu polstoročie starých 
okien i  každoročnú moder-
nizáciu expozícií. Úplne no-
vú podobu dostala dioráma 
alpínskeho stupňa, ktorú oži-
vila simulácia útoku rysa na 
kamzicu s  maľbou Mengu-
sovskej doliny v pozadí

Nová podoba diorámy je 
výsledkom spoločnej práce 
viacerých aktérov. O ume-
lecké spracovanie jej kompo-
zície a  realizácie biotopu sa 
postaral Michal Červeň, maľ-
ba je dielom Tomáša Zárubu 
a garantom prác bol umelec-
ký reštaurátor Tibor Kováč. 

Hneď vedľa diorámy, 
v  ktorej je zachytený útok 
rysa na kamzicu, sa nachá-
dzajú i lebky oboch zvierat. 
Vystaviť v  expozícii sa ich 
múzejníci rozhodli aj preto, 
že v rámci hodnotenia trofe-
jí získali zlaté medaily, takže 
ide skutočne o pozoruhodné 
kúsky.  

To však nie sú jediné no-
vinky. „Nezabudli sme ani 
na tých, ktorých zaujíma 
ríša rastlín. Trojrozmerné 
exponáty sme tentokrát do-
plnili aj o  exponáty zaliate 
v  polyesterovej živici. Náv-
števníci si v  takejto podobe 
budú môcť obzrieť napríklad 
plesnivec alpínsky, klinček 
ľadovcový, horec Clusiov 
i horec jarný či niekoľko dru-

Múzeum TANAP-u je opäť otvorené  
Vďaka uvoľneniu protipandemických opatrení je po 

177-dňovej prestávke opäť otvorené Múzeum TANAP-u 
v Tatranskej Lomnici. Jeho expozície si návštevníci môžu 
pozrieť sedem dní v týždni. Pribudli aj viaceré novinky.

hov lomikameňov rastúcich 
na skalných stenách,“ kon-
kretizuje botanička Zuzana 
Homolová, ktorá je zároveň 
aj vedúcou Výskumnej stani-
ce a Múzea TANAP-u. 

Priestory expozície tak 
ako každý rok prešli aj dezin-
fekciou, fumigáciou a plyno-
vaním. Očistu má za sebou aj 
medvedí brloh, ten však za-
tiaľ z preventívnych dôvodov 
ostáva zatvorený, keďže ide 

o malý priestor. 
Múzeum je otvorené kaž-

dý deň okrem vianočných 
a novoročných sviatkov 
a obdobia pravidelnej kaž-
doročnej modernizácie od 
8.30 do 16. hodiny, s výnim-
kou hodinovej prestávky po-
čas obeda. Od 1. mája budú 
jeho expozície prístupné od 
9.00 až do 17.00 hodiny. 

Múzeum patrí medzi naj-
navštevovanejšie múzeá 
svojho druhu na Slovensku. 
Jeho expozície si ročne po-
zrie okolo 50-tisíc ľudí.  

 (mpá)
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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  

HROBOV 

www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 
Ing. Miroslav Greisiger 

Nelákame Vás na najnižšie ceny, ale na dlhoročnú tradíciu, profesionálne  
odvedenú prácu a bohaté skúsenosti. Od roku 2014 sme v Prešovskom kraji k 
spokojnosti obslúžili viac ako 1973 zákazníkov a navštívili 362 miest a obcí.  

Ing. Miroslav Greisiger 
Jarná AKCIA 
 Cena platí do 

1.6.2021 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 
Čistenie: Jednohrob 90€ 75€    Dvojhrob  140€  115€ 
Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA 
Obnova písma: 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma: Do 10 znakov 80€, 11-30 znakov  7€/znak  
                                  31 a viac znakov  6€/znak (dohoda) 

POMNÍKY, TABUĽKY S MENAMI  
NÁHROBNÉ FOTOGRAFIE 
VÁZY A SVIETNIKY 
Na všetky naše pomníky máte každé ďalšie dosekanie písma so zľavou 50% 

0940 653 651,  0919 205 521   
K novému pomníku máte vyčistenie hrobu  ZDARMA!! 

Pri objednávke viacerých  
služieb máte     

dodatočnú zľavu 10€!! 
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SPORTˇ

Výstava „Neznáme farby 
osobností“ pozostáva z 23 
veľkoformátových obrazov 
(rozdelených na dva súbory 
portrétov - 13 a  10 obrazov 

Putovná výstava o rómskych osobnostiach v PSK
Celkovo 23 veľkoformátových obrazov so svetovými 

osobnosťami rómskeho pôvodu poputuje po kultúrnych or-
ganizáciách Prešovského samosprávneho kraja. Medzi nimi 
nechýba ani rómska spisovateľka Elena Lacková, ktorej sté 
výročie narodenia si tento rok pripomíname. 

Čo má spoločné spisovateľka Elena Lacková, spevák Elvis 
Presley, herec Charles Chaplin či herečka Rita Hayworth? 
To sa dozvedia návštevníci putovnej výstavy „Neznáme far-
by osobností“, ktorú môžu vidieť v kultúrnych organizáci-
ách Prešovského samosprávneho kraja (PSK) počas celého 
tohto roka. Organizátorom expozície je krajská samospráva 
a Štátna vedecká knižnica v Prešove. 

na jednotlivej výstave), na 
ktorých sú zobrazené por-
tréty svetových osobností s 
rómskym pôvodom. Prvých 
trinásť obrazov vzniklo eš-
te v roku 2015, ďalších desať 
portrétov koncom roka 2020. 
Cieľom expozície je širokej 
verejnosti, ale aj rómskej 
minorite priblížiť osobnosti, 
ktoré sa preslávili vo svojej 
profesii, no o ktorých sa záro-
veň nevie, že mali rómsky pô-
vod. Tiež poukázať na to, že 
aj Rómovia tvoria významné 
hodnoty v kultúrnospoločen-
skom živote.

Autorom obrazov je róm-
sky výtvarník Jozef Fečo 
z  Kračúnoviec, ktorý prvých 
trinásť obrazov namaľoval 
pop-artovým štýlom na sta-
vebný sadrokartón. A to ešte 
v roku 2015 v rámci projektu 
Živé knihy. „Nápad maľovať 
na sadrokartón vznikol ešte 
za mojich mladých čias, keď-
že plátno bolo drahé a sadro-
kartón lacný. Veľmi dobre to 
zdržalo, dobre to schlo, dalo 
sa to veľmi rýchlo namaľovať, 
takže som si povedal, prečo 
nie,“ opísal nápad 27-ročný 
umelec.

Druhá séria desiatich obra-
zov na plátne bola vytvorená 
koncom roka 2020 v  rámci 
medzinárodného projek-
tu Rómske divadlo – tajné 
hodnoty najväčšej menšiny 
vo Vyšehradskom regióne/
Roma Th eater - Secret Values 
of the Largest Minority in the 
Visegrad Region (2020) pod-
poreného Medzinárodným 
vyšehradským fondom. 

Putovná výstava týchto 
originálnych obrazov odštar-
tovala v kultúrnych organizá-
ciách PSK v marci tohto roku, 
a to konkrétne v Hornozem-
plínskej knižnici vo  Vranove 
nad Topľou. Čím si pripome-
nula aj sté výročie narodenia 
rómskej spisovateľky Eleny 
Lackovej z  Veľkého Šariša. 
Výstava pozostávala z  kópií 
trinástich veľkoformátových 
obrazov, na ktorých sú zo-
brazené portréty svetových 
osobností rómskeho pôvodu. 
Pri príležitosti Dňa Rómov 
(8. apríl) sa presunula na 
Úrad PSK. Vystavované sú tu 
kópie obrazov na pogumova-
nom plátne. 

„Pre nás je veľmi dôležité, 
aby sme tento 50. Deň Ró-
mov vyzdvihli a  dali do po-
vedomia ľudí na Slovensku. 
Na území Prešovského kraja 
totiž žije asi 127-tisíc Rómov. 
Považujeme za veľmi dôle-
žité šíriť osvetu o  rómskych 
osobnostiach, a  to rovnako 
medzi majoritou, aj rómskou 
minoritou. Verím, že aj táto 
výstava prispeje k  búraniu 
predsudkov verejnosti voči 
Rómom a  naopak, motivuje 
rómske talenty na sebe ešte 
viac pracovať a  rozvíjať sa,“ 
uviedol na výstave predseda 
PSK Milan Majerský a dodal, 
že ďalších desať obrazov je 
aktuálne v  Ľubovnianskom 
osvetovom stredisku v Starej 
Ľubovni.

V júni sa výstava presunie 
do Podtatranského osveto-
vého strediska v  Poprade 

a  Hornošarišského osvetové-
ho strediska v Bardejove. 

V septembri by sa mala 
výstava premiestniť do Hor-
nozemplínskeho osvetového 
strediska vo Vranove nad 
Topľou a  Šarišského mú-
zea v  Bardejove. V  októbri 
je naplánovaná expozícia 
spomínaných diel v  Podtat-
ranskom múzeu v  Poprade 
a Podduklianskej knižnici vo 
Svidníku. V  novembri by ju 
mali mať možnosť ešte vidieť 
záujemcovia v  Ľubovnian-
skej knižnici v Starej Ľubovni 
a v decembri v Podtatranskej 
knižnici v Poprade. 

„Osobností s  rómskym pô-
vodom je strašne veľa, my sme 
sa pri prvej sérii snažili vybrať 
také, ktoré sú známe hlavne 
v  majoritnej spoločnosti, ale 
aj tej rómskej. Pri všetkých 
týchto osobnostiach sme zis-
tili, že buď matka, otec alebo 
niekto iný z rodiny bol rómskej 
národnosti. Cieľom výstavy 

je, aby spoločnosť premýšľa-
la o  tom, ako vníma Rómov, 
a  že Róm môže byť niekto, 
o ktorom si to nemyslíme, no 
pre spoločnosť niečo zname-
ná,“ vysvetlil Roman Čonka 
zo Štátnej vedeckej knižnice 
v Prešove.

Na obrazoch sú vyobra-
zené svetové osobnosti, ako 
Rosa Taikon, Elena Lacková, 
Esma Redžepova, Joaquin 
Cortes, Django Reinhardt, 
Elvis Presley, Freddie Prin-
ze Chico, Charles Chaplin, 
Juscelino Kubitschek, Mi-
chael Caine, Rita Hayworth, 
Tony Gatlif a Yul Brynner, 
Ján Cibuľa, Ján Berky-Mre-
nica, Rinaldo Oláh, Dezider 
Banga, Margita Reiznerová, 
Johann Wilhelm „Rukeli“ 
Trollmann, Věra Bílá, Te-
ra Fabianová, Cinka Panna 
a Katarina Taikon.

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie 

a propagácie


