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Móric Beňovský na hrade Ľubovňa

Ako nás informoval Dalibor 
Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho 
múzea - hrad, Móric Beňovský sa 
do dejín hradu Ľubovňa zapísal 
ako najslávnejší hradný väzeň, 
ktorý v  roku 1768 okúsil väzenie 
v hlavnej hradnej veži. Pozvanie na 
zaujímavé rozprávanie prijal pred-
seda OZ Móric Beňovský, Vladi-
mír Dudlák, ktorý vyrozpráva svoj 
príbeh hľadania historických fak-
tov a príbehov o Beňovskom. Pri-
blíži početné expedície na ostrov 
Madagaskar, ako aj laureátov oce-
nenia OZ. Vzácnym hosťom bude 
Božidara Turzonovová, ktorá bu-

de spoločne s  hradným publikom 
spomínať na svojho hereckého i ži-
votného partnera Jozefa Adamovi-
ča. Ten počas života niekoľko krát 
navštívil hrad Ľubovňa, naposledy 
v roku 2004 so svojimi študentmi. 
Spomienky budú rozhodne sme-
rovať aj k nakrúcaniu mimoriadne 
populárneho seriálu Vivat Beňov-
ský, kde si hlavné úlohy zahrali 
práve Božidara Turzonovová a Jo-
zef Adamovič. Hudobným hosťom 
večera bude historicky prvá sloven-
ská superstar Katarína Koščová.

Súčasťou programu bude sprí-
stupnenie digitálnej expozície 
o  živote Mórica Beňovského a  do 
života sa uvedie tretia časť komik-
su Móric – príbeh grófa Mórica 
Beňovského. Táto časť sa odohráva 
práve na území tzv. Zálohovaného 
Spiša, ktorého centrom bol hrad 
Ľubovňa.  (pkr)

Ocenení laureáti s riaditeľom ZMB.

Vikartovsky občasník
časopis pre obyvateľov, priateľov a priaznivcov obce Vikartovce

Juraj VI. Lublováry Raisz a Dalibor Mikulík, riaditeľ 
Ľubovnianskeho múzea - hradu.

Juraj VI. Lublováry Raisz daroval hradu Ľubovňa 
takmer 100  vzácnych historických predmetov

Od mnohých už múzeum získalo 
darom vzácne predmety, ktoré tvo-
ria základ hradných expozícií. Ale 
najviac múzeu daroval potomok 
po šľachtickej rodiny Raisz – Lub-
lováry (Ľubovniansko – hradský) 
Juraj VI. Lublováry. Ten od roku 
2010 daroval múzea takmer 100 
predmetov, medzi nimi aj origi-
nálne portréty Juraja Félixa Raisza 
s  manželkou Apolóniou. Tí boli 

Ľubovnianske múzeum – hrad, ktoré spravuje hrad a skanzen v Starej 
Ľubovni, získalo ďalšie vzácne historické portréty a zbierky do svojich 
fondov. Múzeum, ako jedno z  mála na Slovensku, udržiava kontakty 
s potomkami po majiteľoch hradu 1593 – 1944 (Lubomirski, Raisz a Za-
moyski).

Na nádvorí hradu Ľubovňa sa 
v sobotu 7. augusta 2021 od 20. h 
uskutoční už tretí ročník talkshow, 
venovanej významnej historickej 
osobnosti našich národných i sve-
tových dejín – Móricovi Beňovské-
mu. 

majiteľmi hradu Ľubovňa v rokoch 
1825 -1861. Ich syn Konštantín Szi-
lard vlastnil hrad do roku 1880. 

Múzejníci tak získali okrem celej 
galérie portrétov z  18. - 20. storo-
čia aj osobné predmety, historické 
nábytky, historické maľby hradu, 
listiny, šperky a tkaniny. Predminu-
lý týždeň riaditeľ Ľubovnianskeho 
múzea – hradu Dalibor Mikulík pre-
vzal osobne dar v maďarskom meste 

Baja. Tentokrát išlo o  tri historické 
portréty, historický luster a nábytky 
(pôvodne z hradu Ľubovňa). Vzác-
ne predmety budú po potrebnom 
reštaurovaní vystavené v paláci Lu-
bomírských, kde Raiszovci bývali. 
Výnimočnosťou je, že ani jeden 
z predmetov nebol múzeu predaný, 
ale všetky boli na žiadosť potomka 
po meči darované. To podľa riadi-
teľa svedčí o veľkosti a  šľachetnosti 
potomka po šľachticoch z  dynastie 
Raisz. Z  ich vyjadrenia vyplýva, že 
to považujú za povinnosť, aby tieto 
predmety boli v múzeu a vystavené 
na hrade.   (pkr)

Predstaviteľ  Mórica J. Adamovič.

„Ide o ohrozenie života pacientov. 
Prešovský kraj je jednak dlhodobo 
investične poddimenzovaný, je tu 
najnižšia HDP na obyvateľa, ale aj 
najťažšia dostupnosť do ústredných 
nemocníc, do ktorých by sa ľudia 
chceli dostať. Preto je dôležité tieto 
regionálne nemocnice a akútne lôžka 
na oddeleniach zachovať,“ uviedol 
krátko po zastupiteľstve predseda 
PSK Milan Majerský. 

Ako dôvod svojho nesúhlasu 
s  pripravovanou reformou uvied-
li poslanci PSK aj nežiadúci dopad 
na geografi ckú, časovú a  sociálnu 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti 
pre občanov Prešovského samo-
správneho kraja.

PSK nesúhlasí s optimalizáciou siete nemocníc
Prešovský samosprávny kraj (PSK) nesúhlasí s optimalizáciou siete 

nemocníc, ktorú navrhuje v rámci reformy ministerstvo zdravotníctva. 
Zhodli sa na tom krajskí poslanci na pondelkovom (21.6.) zastupiteľstve 
PSK.  Avizované zníženie počtu akútnych lôžok môže mať dopad na 
zdravie občanov. 

Na pondelkovom zasadnutí zá-
roveň odklepli, že budú iniciovať 
rokovania k  reforme na úrovni 
samosprávneho kraja za účasti mi-
nisterstva zdravotníctva, dotknu-
tých samospráv a  poskytovateľov 
ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa medializovaných informá-
cií sú ohrozené nemocnice v Snine, 
vo Svidníku, Vranove nad Topľou, 
Levoči a v Kežmarku, ale aj pôrod-
nica v Humennom. 

„V prípade, že by sa tieto informá-
cie potvrdili, reforma zdravotníctva   
a následná redukcia akútnych lôžok 
sa Prešovského kraja  dotkne najviac 
zo všetkých samosprávnych krajov. 
Nemôžeme dopustiť, aby optimali-
začné riešenia mali dosah na zníže-
nie kvality života ľudí v našich regió-
noch a zabezpečenie ich základných 
potrieb a služieb, ak sa navyše týkajú 
zdravotníckej starostlivosti,“ dodal 
M. Majerský.    Daša Jeleňová

Pripomenieme si 77. výročie 
Slovenského národného povstania

V Poprade sa pietna spomien-
ka uskutoční 27. augusta o 12.30 
h pri pamätníku v parku pri želez-
ničnej stanici, vo Svite 27. augusta 
o 13.30 h, v Spišskom Bystrom 
27. augusta pri pamätníku v obci, 
1. septembra o 10. h pri pamät-
níku pod Dubinou v Hranovnici 
a  5. septembra o 11. h na Koľva-
či. Vo Vernári, kde budú oslavy 
dvojdňové, sa pietna spomien-
ka uskutoční 27. augusta o 16. h
pri pomníku padlých  pred obec-
ným úradom, spojená s kultúr-
nym programom. Po krste knihy 
bude zapálená partizánska vat-
ra. 28. augusta je plánovaný vý-
stup na Koľvač a položené vence
vo Vernárskej tiesňave a na  miest-
nom cintoríne. V Liptovskej Tep-
ličke si výročie SNP pripomenú 
28. augusta o 11. h, v  Kežmarku 
29. augusta o 11. h. 

Regionálna pietna spomienka 
pri príležitosti 77. výročia SNP sa 
uskutoční na Partizánskej lúke na 
Podbanskom. Je naplánovaná na 
28. augusta o 11. h. Jej organizáto-

Aj tohoto roku si v našich mestách a obciach, ale aj pietnych miestach 
pripomenieme 77. výročie Slovenského národného povstania. Pietne 
spomienky organizujú mestá a obce, oblastná organizácia, ale aj mest-
ské a obecné organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov, Kluby vojenskej histórie a ďakšie spooločenské organizácie. 

rom bude tohto roku mesto Vysoké 
Tatry a program podujatia doplnia 
Podtatranskí Alexandrovci. 

Od 24. augusta do 31. augus-
ta pripravili Motorkári Slovenska 
- Brat za brata Jazdu slobody na 
počesť Červenej armády a hrdinov 
padlých v Slovenskom národnom 
povstaní. Jazdu slobody organizu-
jú v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Ruskej federácie na Slovensku, 
Veľvyslanectvom Bieloruskej re-
publiky, Klubom vojenskej histórie 
TATRY - Spišské Bystré, Motor-
kári Bezkydsko, Motorkári Rebeli 
a Slovanské bratstvo. Tato cesta bu-
de prepojená aj s pietnymi spomien-
kami v Poľsku a v Českej republike. 
V rámci Jazdy slobody navštívia ob-
ce a mestá: Čeladná, Frýdek Místek, 
Bumbalka, Lietavská Lúčka, Žilina 
Bôrik, Strečno, Prievidza, Jankov 
Vŕšok, Zvolen, Banská Bystrica, Ta-
jov, Liptovská Osada, Ružomberok, 
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrá-
dok, Spišské Bystré, Vernár, Stará 
Ľubovňa, Trebišov, Košice, Micha-
lovce, Badín a Kostoľany.  (red)

Ak sa pandemická situácia nezhor-
ší, uskutočnia sa v Poprade aj tradič-
né festivaly Made in Slovakia (od 4.  
8. do 7.  8.) a Viva Italia (od 25. 8.
do 28. 8.) Počas Made in Slovakia 
určite poteší novinka pre najmen-
ších. Pri fontáne bude každé popo-
ludnie zaujímavý detský program 
s animátormi a detský headliner.  

Made in Slovakia 
a Viva Italia

Popradské kultúrne leto vyvrcholí 3. septembra a rozlúči sa dvomi unikát-
nymi koncertami. Po prvýkrát sa na Slovensku predstaví vynikajúce gitaro-
vé kvarteto 40 Fingers a vokálna formácia 4 Tenoři.

40 Fingers predvedú popradskému publiku taliansku energiu v známych 
rockových, popových skladbách i klasike. Hudobný projekt 4 Tenoři - to 
sú mimoriadne hlasy dvoch držiteľov ceny Th álie, pop-muzikálová legenda 
a sólista Národného divadla v Prahe. Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž 
a Michal Bragagnolo zaspievajú tie najkrajšie muzikálové a fi lmové melódie. 

 Kvarteto 40 Fingers a 4 Tenori

Moderne vybavená ordinácia v Ne-
mocnici Levoča.
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Prešovský samosprávny 
kraj zaviedol od štvrtka 15. 
júla letný turistický spoj pod 
Tatrami. Autobusy budú pre-
mávať na trase Poprad – Svit 
– Štrba – Štrbské Pleso každý 
deň od pondelka do nedele 
každú hodinu. 

Z  Popradu odchádza prvý 
spoj o 7. h, posledný o 19.h, 
späť zo Št. Plesa pôjde prvý 
spoj o  7.55 hod, posledný 
o 19.55 hod. Cieľom tejto no-
vinky je znižovať počet áut vo 
Vysokých Tatrách a využívať 
systém P+R (park and ride), 
teda odparkovať auto a  po-
kračovať autobusom. Samo-
správa chce tiež odbremeniť 
turistov od hľadania parko-
viska v Tatrách. 

Letný turistický spoj 
Turisti budú mať po novom ďalšiu možnosť, ako sa dostať 

z  Popradu na Štrbské Pleso. Prešovský samosprávny kraj 
zavádza nové letné autobusové spojenie. Premávať bude cez 
Svit a Štrbu. 

Spoje zároveň dopĺňajú 
zubačku, umožňujú cestujú-
cim z vlakov, ktorí vystupujú 
v Štrbe, resp. Poprade plynu-
lo pokračovať do V. Tatier, aj 
keď dôjde k meškaniu vlakov. 
Turisti môžu spoje využiť od 
15. júla do 15. októbra. 

Kraj posilnil spoje aj na 
trase Prešov – Poprad, a  to 
s odchodom z Prešova o 4.30 
hod., 11.30 hod. a 12.30 hod. 
Z  Popradu majú doplnené 
spoje odchod o  9.40 hod., 
14.30 hod. a 21.30 hod. 

Autobusy sú vedené po 
diaľnici a zastavujú na zastáv-
kach Prešov, Prešov – Levoč-
ská – Široké OÚ – Spišské 
Podhradie, nám. – Levoča – 
Poprad.  Lea Heilová

Pred desiatimi-pätnástimi 
rokmi som bola alergická 
na slovo reforma. Dvadsať-
štyri hodín denne sme boli 
bombardovaní reformami 
a uťahovaním si opaskov. 
V priemysle, poľnohospo-
dárstve, školstve, zdravot-
níctve, službách sociálnych 
i tých ostatných… Ich vý-
sledkom bolo, že štát sa vďa-
ka reformám pripravil o mi-
liónové príjmy do štátneho 
rozpočtu, rapídne sa zvyšo-
vala nezamestnanosť,  pocti-
vo pracujúci ľudia sa prepa-
dávali do chudoby. Naopak, 
rôzni dobre informovaní 
lúzri, zlodeji a podvodníci 
sa dostali či už nezmyselný-
mi predajmi, alebo vyslo-
vene rozkrádaním štátneho 
majetku a všadeprítomnou 
korupciou k miliónovým 
osobným majetkom, ktoré 
vybudovali poctivo pracu-
júci ľudia a ich predkovia. 
Pod pláštikom tzv. západnej 
demokracie sme sa tu hrali 
na slobodu – pohybu, názo-
rov, podnikania. Od blaha 
a šťastia, že môžeme chodiť 
do kostolov a cestovať po 
svete sme akosi nezbadali, 
že jedinou úlohou novem-
brových revolucionárov bolo 
odpútať pozornosť ľudí od 
permanentného zbedačo-

vania národa, primitívneho 
rozkrádania štátneho majet-
ku, kriminálnej privatizácie 
a zadĺženia celej spoločnos-
ti pôžičkami so zahraničia. 
Každá reforma znamenala 
mínus pre normálneho člo-
veka, ktorý nechcel nič viac, 
len pokojne žiť, pracovať a 
vychovávať svoje deti. Ani 
sme si nevšimli, že po fantas-
tických reformách sme prišli 
o celý štát, v ktorom nám 
nepatrí už pomaly nič – vrá-
tane pôdy a vody s bohorov-
ným tvrdením, že štát je zlý 
hospodár. Jediným zmyslom 
života tejto svoloče sa stal 
– zisk! Ako huby po daždi 
vyrastali súkromné podni-
ky, banky, školy, nemocnice, 
poisťovne. Vlastne všetko, z 
čoho kedysi štát i pracujúci 
profi tovali a poctivou prácou 
si postupne zlepšovali kaž-
dodenný život. Zisk za kaž-
dú cenu naše demokraticky 
zvolené elity odôvodňovali 
efektivitou a rušením vraj 
neekonomických vlakových  
či autobusových spojov, ru-
šením malých predajničiek 
so základným tovarom v ob-
ciach, rušením poľnohospo-
dárskych družstiev, zdravot-
níckych zariadení, nemocníc 
a dnes pokračujú rušením 
pôšt a vlastne všetkého, čo 

vraj štátu odčerpáva peniaze 
a oni ich tak súrne potrebujú 
na zvyšovanie životnej úrov-
ne cudzích štátov, rôznych 
zlodejov, priživníkov a tých, 
ktorí by v každom normál-
nom systéme skončili vo 
väzení. Následkom množ-
stva nenormálnych reforiem 
je množstvo bezdomovcov 
a život poctivo pracujúcich 
na hrane prežitia.

Dnes už okrem covid hys-
térie začínam byť alergická 
na slovné spojenie ochrana 
životného prostredia, ne-
uskutočniteľné plány typu 
Green Deal, bezuhlíkovej 
Európy a zákaz spaľovacích 
motorov. Všetci si predsa 
uvedomujeme, že chrániť ži-
votné prostredie by malo byť 
základom života všetkého 
živého na tejto planéte. Ale 
podľa šialených plánov eu-
rópskych elít  tzv. Green Deal 
pôjde opäť len na úkor nor-
málnych pracujúcich ľudí a 
profi tovať z neho bude zopár 
najbohatších neľudí. Prečo 
nikto akosi nehovorí o tom, 
že nie ľudia a zvieratá spô-
sobili na Zemi pomaly zánik 
všetkého živého, ale práve tí, 
ktorí nás dnes presviedčajú, 
že za klímu sme zodpovední 
my všetci, ale najmä pracujú-
ci ľudia, ktorým sa Európska 

únia chystá kvôli ich ochra-
ne klímy zvýšiť dane? Dnes 
máme na Zemi zamorené 
ovzdušie, vodu, pôdu (a to sa 
ešte niekto opováži hovoriť 
o zdravých biopotravinách). 
Akosi zelení na celom svete 
zabudli povedať, že ničenie 
našej planéty začalo neustá-
lym zvyšovaním výroby, 
obrovským výrubom lesov, 
prechemizovaním pôdy, vo-
dy, ovzdušia, kde už nemôže 
vyrásť nič zdravé, vyvíjaním 
vždy nových a nových zbraní 
a vojnami, ktoré našu klímu 
a civilizáciu ničia už storo-
čie. Prečo nikto nehovorí o 
atómových zbraniach, dvoch 
atómových bombách zhode-
ných na Japonsko, stovkách 
pokusných atómových výbu-
chov na svete? O bombách 
obohatených uránom, ktoré 
ešte v súčasnosti zhadzujú 
vojnoví štváči na rôzne štáty 
sveta, o rôznych biologických 
zbraniach, ktoré sa aj napriek 
medzinárodným dohovorom 
jednoducho používajú. Prečo 
nikto zo zelených nehovorí 
o geomorfologických a geo-
logických zmenách a hlavne 
o ničivých následkoch, ktoré 
tieto zbrane zanechávajú na 
ľuďoch, zvieratách a všetkom 
živom? Prečo nikto neho-
vorí o ovplyvňovaní počasia 

rôznou chémiou, ktorá opäť 
otravuje všetko živé? A to 
ani nehovorím o neustálom 
zvyšovaní výroby vo všetkých 
odvetviach a vo všetkých štá-
toch sveta... Lebo zisk! 

Samozrejme, aj normálni 
ľudia sú zodpovední za ži-
votné prostredie na planéte 
pre svoju nadspotrebu, ale aj 
pre rozmaznanosť, pohodl-
nosť, nezodpovednosť a zá-
visť. Neustálym kupovaním 
toho, čo vôbec nepotrebujú 
a neuvedomujú si, že tým 
vyčerpávajú zdroje, ktoré 
máme a tým po nás neostane 
nič. Ale opäť, nielen ľudia sú 
vinní, vinný je systém nasta-
vený na spotrebu, plytvanie, 
ale hlavne na zisk. Zisk za 
každú cenu!

Pripomeňme si, ako to vy-
zerá na našom malom Slo-
vensku, ktoré určite svet ne-
vytrhne „z ekologickej biedy“. 
V obciach a menších mestách 
sme zrušili všetko, čo sa dalo 
a tým vyložene nútime ľudí, 
aby si kupovali ojazdené auta 
a mohli sa dostať do práce, do 
obchodu, na poštu, k lekáro-
vi. To naozaj si niekto z EÚ 
myslí, že Slováci so 600 € zá-
robkami si budú môcť kúpiť 
elektromobil? Na druhej stra-
ne sa Slovensko stalo „kor-
zom“ vojenských konvojov, 

ktoré zrejme už majú elek-
trický resp. vodíkový pohon, 
keď to Európskej únii nevadí 
a vôbec o tom nehovorí.

Takže snahám o nejaký 
Green Deal uverím až vtedy, 
keď Európska komisia za-
káže výrobu zbraní, aj tých 
chemických, biologické la-
boratóriá, presuny zbraní po 
celej Európe a všetky vojny. 
Keď začne znižovať výrobu 
vo všetkých odvetviach, za-
káže kontajnerovú prepravu 
potravín, surovín a výrobkov 
krížom-krážom po celom 
svete a zredukuje leteckú 
prepravu na tretinu. Keď 
zakáže bezhlavo rúbať lesy, 
pralesy, ale aj plynovody a 
ropovody, cez ktoré budú do 
Európy prúdiť nepredstavi-
teľné objemy plynu a ropy. Je 
najvyšší čas prestať vymývať 
mozgy ľuďom len preto, aby 
sa opäť nabalili tzv. výrob-
covia čistých energií. A tie 
dane do európskej kasy nech 
platia práve tí vyššie meno-
vaní, ktorí najviac znečisťujú 
životné prostredie. Utópia, 
že? Ale presne rovnaká ako 
celá ochrana klímy v podaní 
európskych nadľudí. Dovi-
denia v stredoveku, priatelia, 
lebo globalisti Zem a ani nás 
nezachránia.

 Ľudmila Rešovská    

Green Deal, bezuhlíková Európa a zákaz spaľovacích motorov

Už rok a pol strašenia ľudí 
vírusom, zákazmi, príkazmi, 
nezmyselným násilným testo-
vaním a súčasným, rovnako 
násilným očkovaním, toho 
musí mať dosť asi každý. 

Celý ten čas som čakala, 
kedy sa konečne v našich 
médiách, hlavne zahraničím 
platených televíziách, ale aj 
tej verejnoprávnej, konečne 
„objaví“ objektívna diskusná 
relácia, v ktorej budú konfron-
tované názory a hlavne fak-
ty vedcov a  lekárov k danej 
téme. Žiaľ, nedočkala som sa. 
Od samého začiatku je tu per-
traktovaný len jediný správny 
názor – musíte sa testovať, 
musíte sa očkovať, musíte 
nosiť rúška, nesmiete sa stre-
távať a máte zabudnúť na ži-
vot pred koronou. A to všetko 
v podaní pár tzv. odborníkov, 
vedcov a lekárov, ktorí sú na 
výplatných páskach farmafi -
riem. Najväčší odborníci sú 
však politici, ktorí prví by mali 
byť ticho a nevyjadrovať sa k 
tomu, čomu nerozumejú. Ani 
ja tomu síce nerozumiem, ale 
ako prvé, po masívnom masí-
rovaní verejnosti, ma napadla 
Bidermanova tabuľka donu-
covania, ktorá uzrela svetlo 
sveta ešte v roku 1957. Keď 
si ju pozriete, zistíte, že ide o 
metódy, ktoré dokážu človeka 
zlomiť, zobrať mu sebave-
domie a odstrániť akýkoľvek 
odpor. Za ten rok a pol sa 
jej „ustanovenia“ napĺňajú do 
poslednej bodky. Zrejme pre-
to sa v diskusiách o korone 
celosvetová elita, ale aj naši 
poslušní tajtrlíci, vyhýbajú po-
zvať aj vedcov a lekárov, ktorí 
nemajú rovnaký názor, ako 
nám títo „odborníci“ neustále 
vtĺkajú do hláv a šíria medzi 
ľuďmi neskutočný strach. 

 Dokončenie na 4. strane

Myslíme 
ešte vôbec?

v obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ - neotvárať
Pracovný úväzok je 0,16.
Kvalifi kačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
Súčasťou prihlášky je:

-  štruktúrovaný profesijný životopis
-  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, 
 ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, 
 ktorej sa žiadosť týka, 
 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého 
 pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
 3. štátne občianstvo, 
 4. pohlavie, 5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
-  doklad o vzdelaní,
-  vízia o práci kontrolóra v samospráve.

Obecné zastupiteľstvo Mengusovce
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce
na deň 23. septembra 2021

Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť voľby, musia podať písomnú prihlášku 
na adresu: Obec Mengusovce, 059 36 Mengusovce 123 najneskoršie

do 6. septembra 2021 do 11:00 hod.

Nejeden návštevník prvej 
tatranskej osady si všimne 
a  odfotí tento krásny stom, 
ktorý pripomína tvarom aj 
funkciou obrovský zelený 
dáždnik. Neobišiel ho ani kež-
marský spisovateľ, sprievodca 
a  činovník Oto Rozložník, 
ktorý sa rozhodol vzdať mu 
patričnú úctu a  priblížiť jeho 
jedinečnosť väčšiemu počtu 
návštevníkov: „Na vine, že 
som dostal túto myšlienku, 
bola možno aj pandémia. 
Roky som chodil okolo tohto 
stromu ako sprievodca a tu-
ristom som vravieval, že ide 
o najväčší dáždnik v Tatrách. 
No pandémia trošku otvorila 

Ikonický buk dostal nové meno
Už sedem desaťročí je buk lesný – previsnutý pred 

dnešnou budovou Horskej záchrannej služby ozdobou 
a akýmsi symbolom centra Starého Smokovca. Tento vzác-
ny buk, ktorý sa uchádza o titul strom roka, bude od soboty 
známy ako „strom zaľúbencov“.

city – viac sme si začali vážiť 
zdravie, lásku, úctu. A  tak 
som dostal myšlienku, že ten-
to strom pomenujeme Strom 
zaľúbencov. Bude pod ním 
osadené veľké drevené srd-
ce, v  ktorom bude napísané: 
Keď sa pod týmto stromom 
pobozkáte, vaša láska bude 
pevná ako tatranská žula. Ide 
o  chránený strom a  je zaká-
zané doň čokoľvek vyrývať. 
Hneď vedľa v  Tatranskej in-
formačnej kancelárii si bu-
dú môcť všetci zaľúbení na 
pamiatku zakúpiť turistickú 
známku, kde si môžu napí-
sať dátum návštevy. Aby sa 
strom nepoškodil, bude strá-

žený kamerovým systémom,“ 
zhrnul autor myšlienky, ktorý 
chce poukázať nielen na prí-
rodnú jedinečnosť, ale aj na 
vzácnosť ľudských vzťahov – 
aby sme si viac vážili všetko, 
čo máme.  

Slávnostné pomenovanie 
a  odhalenie monumentu, 
ktorého autorom je Matúš 
Kručay, sa uskutočnilo 17. 
júla. Podujatie sa uskutočnilo 
pod záštitou primátora mesta 
Vysoké Tatry Jána Mokoša, za 
účasti autora myšlienky Ota 
Rozložníka a  Lenky Rusná-
kovej – riaditeľky Združenia 
cestovného ruchu, ktorá ho 
nominovala do celosloven-
skej ankety Strom roka, kde 
zaň môžete zahlasovať pros-
tredníctvom stránky nadácie 
Ekopolis (www.ekopolis.sk).  
 K. Bohušová
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Silnejší po pandémii: 
prvé ponaučenia do budúcnosti

Európska komisia predložila dňa 5. júla 2021 oznáme-
nie o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19 za 
uplynulých 18 mesiacov, ktoré poslúžia ako základ  pre 
zlepšenie opatrení či už na úrovni EÚ alebo národnej. Tá-
to správa o prvých ponaučeniach z pandémie COVID-19 
bude tvoriť podklad pre rokovania lídrov na najbližšom 
zasadnutí Európskej rady. Predloží sa tiež  Európskemu 
parlamentu a Rade Európskej únie. Konkrétne výsledky 
Komisia predstaví v druhej polovici roka 2021.

1. Rýchlejšie odhaľovanie 
a účinnejšie reakcie si vy-
žadujú globálny zdravotný 
dohľad a zlepšený systém 
zberu informácií o pandé-
miách v Európe. Vedúce 
postavenie preberie EÚ, 
pričom  vylepšený európ-
sky systém zberu infor-
mácií o pandémiách začne 
fungovať v roku 2021.

2. Jednoznačnejšie a ko-
ordinovanejšie vedecké od-
porúčania → do konca 2021 
EÚ vymenuje  hlavného 
epidemiológa EÚ. 

3. Európska komisia by 
mala každoročne vypraco-
vať správu o stave pripra-
venosti.

4. Núdzové nástroje sa 
musia dať použiť rýchlejšie 
a jednoduchšie → EÚ by 
mala zaviesť rámec na vy-

hlásenie núdzového pande-
mického stavu v EÚ a súbor 
nástrojov pre krízové situácie.

5. Európska zdravotná únia 
by sa rýchlo mala stať realitou 
– ešte do konca roka. Mala 
by sa posilniť koordinácia a 
pracovné metódy medzi in-
štitúciami.

6. Potrebujeme verejno-
-súkromné partnerstvá a 
silnejšie dodávateľské reťaz-
ce, ktoré zabezpečia tok kri-
tického vybavenia a liekov. 
Úrad EÚ pre pripravenosť a 
reakcie na núdzové zdravot-
né situácie (HERA) by mal 
byť pripravený vykonávať 
svoju činnosť začiatkom roka 
2022, a čo najskôr by sa mal 
zriadiť dôležitý projekt spo-
ločného európskeho záujmu 
v oblasti zdravia, ktorý by 
umožnil prelomové inovácie 

Tu je desať ponaučení, čo treba vylepšiť, tiež čo možno 
v budúcnosti robiť lepšie:

v oblasti liekov. Nástroj 
EÚ FAB by mal zaručiť 
stálu kapacitu EÚ vyrábať 
500 – 700 miliónov dávok 
vakcín ročne, pričom po-
lovica z nich by mala byť 
k dispozícii počas prvých 
šiestich mesiacov prípad-
nej pandémie.

7. Ak chceme rýchlej-
ší, rozsiahlejší a účinnejší 
klinický výskum, potrebu-
jeme celoeurópsku kon-
cepciu. Mala by sa vytvoriť 
rozsiahla platforma EÚ pre 
multicentrické klinické 
skúšanie.

8. Schopnosť zvládať si-
tuáciu v pandémii závisí od 
nepretržitých a intenzív-
nejších investícií do systé-
mov zdravotníctva. Člen-
ským štátom by sa mala 
dostať podpora, aby mohli 
posilniť celkovú odolnosť 
systémov zdravotnej sta-
rostlivosti ako súčasť ich 
investícií zameraných na 
obnovu a odolnosť.

9. EÚ by mala naďalej 
zastávať vedúcu pozíciu v 
globálnej reakcii, predo-
všetkým v rámci nástroja 
COVAX, i pri posilnení 
celosvetovej zdravotnej 
bezpečnostnej architektú-

ry.  Mali by sa rozvinúť aj 
partnerstvá pripravenosti 
na pandémie.

10. Treba vyvinúť koor-
dinovanejšiu a premysle-
nejšiu koncepciu boja proti 
nepodloženým tvrdeniam a 
dezinformáciám, aby mohli 
čeliť epidémiám, ako aj 
dlhodobým výzvam prost-
redníctvom:

- podpory prevencie 
chorôb a podpory zdravia 
starnúcej populácie,

- digitálnej transformá-
cie systémov zdravotníctva,

- 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 inová-
cie v medicíne a vo farmá-
cii aj ekologickejšiu výrobu 
liekov a zdravotníckych 
pomôcok.

Otvárací koncert Tatranského kultúrneho leta sa konal 
v  centre Starého Smokovca na novom zastrešenom pódiu 
v  priestoroch Resortu Hrebienok 2. Návštevníkov potešila 
jedna z  najpopulárnejších slovenských hudobných skupín 
súčasnosti PETER BIČ PROJEKT. Snímka: J. Bendík

K TOP podujatiam Tatranského kultúrneho leta patril 6. 
ročník medzinárodného zrazu automobilov veteránov TAT-
RANSKÝ OLDTIMER. Councourse d´Elegance v mestskom 
parku Tatranská Lomnica moderoval známy spisovateľ Jo-
zef Banáš.  Snímka: J. Kapustová

Každú nedeľu predpoludním je program TKL v Resorte Hre-
bienok 2 Starý Smokovec venovaný deťom. Na snímke Di-
vadlo Clipperton v predstavení „Snehulienka.“
 Snímka: J. Kapustová

Tatranské letné kino je medzi návštevníkmi natoľko obľúbe-
né, že počas tohto leta sa premieta až 3 x týždenne na troch 
rôznych miestach v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici. 
Stredy sú venované outdoorovým snímkam, piatky rodin-
ným a soboty kultovým � lmom. Snímka: D. Modlová

Tatranské kultúrne leto 
v júli 2021 10. výročie založenia Ob-

čianskeho združenia Zábav-
ná skupina Svittasenior, Svit 
si pripomenuli slávnostnou 
schôdzou so spoločensko-
-kultúrnym programom 25. 
júla v sále Domu kultúry Svit 
– Pod Skalkou.

„OZ Zábavná skupina 
vzniklo v roku 2011. Vte-
dy som účinkoval v spevác-
kej skupine Senior, ktorý už 
existoval sedem rokov, ale 
mal som takú myšlienku, že 
musíme skvalitniť a spestriť 
činnosť spevokolu,“ povedal 
Alexander Tokár, predseda a 
„duša“ dnes už známeho ob-
čianskeho združenia, ktoré 
prináša zábavu, spev, tanec, 
humor a radosť do rôznych 
končín Slovenska, ale aj do 
Čiech, Poľska a Maďarska. Po 
desiatich rokoch má združe-
nie sedem zložiek a je obdi-
vuhodné, koľko seniorov sa 
podieľa na jeho fungovaní. 
„Súčasťou združenia sa stali 
aj Podtatranskí Alexandrovci, 
ktorých bolo pôvodne sedem 
a premiéru mali v Spolcentre 
vo Svite, kde snahu seniorov 
prítomní ocenili obrovským 
potleskom a tak sa zrodila 
jedna z najznámejších zlo-
žiek skupiny svitských senio-
rov, čo ich zakladateľa veľmi 
povzbudilo a dnes majú 19 
členov a kapitánku Marušku 
(Pitoňák-Zbojanovská),“ do-
plnil A. Tokár. Diváci však 
oceňujú nielen Podtatran-
ských Alexandrovcov. S veľ-
kým úspechom sa stretlo aj 
cvičenie spartakiády v poda-
ní seniorov a úsmev na tvá-
rach vyvolávajú aj humorné 
scénky, anekdoty a klapan-
cie, ktorých autorom je práve 
Alexander Tokár a podieľajú 

SVITTASENIOR zo Svitu oslávil 10. výročie

sa na nich aj J. Bučina a M. 
Voščeková. Vždy zaslúžený 
potlesk zožnú aj tanečníčky 
a tanečníci, ktorí do svojho 
repertoáru zaradili country 
či spoločenské tance a vedie 
ich M. Zentková. Ďalšími zo 
zložiek združenia sú Pyšné 
dámy a hovorené slovo. 

„Naším poslaním je, aby 
seniori boli užitoční a aktív-
ni aj vo svojom veku. Keďže 
chceme byť originálni, do-
pracovali sme sa až k vlast-
ným autorským piesňam a 
rôzným autorským scénkam, 
na ktorých sa ľudia skutočne 
bavia. Okrem angažovanosti 
nás samotných je našou úlo-
hou rozdávať hlavne radosť a 
vyvolávať úsmev na tvárach 
nášho publika a pohodu po-
čas našich vystúpení,“ doplnil 
predseda OZ. 

Aj keď Šaňo, ako ho všetci 
poznáme a voláme, je vyslo-
vene „nezmar“ aj vo svojich 
85 rokoch, oceniť treba aj to, 
že stretnutia, nácviky a tré-
ningy umožňujú stretávanie 
sa seniorov vo voľnom čase 
a tak nemajú kedy byť osa-
melí. Veď priemerný vek jeho 
členov je 73 rokov, ale keď sú 

„dievčatá a chlapci“ v akcii, 
nad rokmi vôbec neuvažuje-
te, len sa dobre bavíte. Čo je 
obdivuhodné, Svittasenior si 
vôbec nepotrebuje robiť re-
klamu. Počas ich vystúpení, 
keď sa prezentujú na rôznych 
seniorských stretnutiach v 
rámci celého Slovenska, ich 
vidí dosť ľudí, ktorí okamžite 
reagujú a pozývajú ich hlavne 
kvôli ich originalite na rôz-
ne obecné či mestské oslavy 
v rámci Dní miest, obcí, pri 
obecných stretnutiach a rôz-
nych oslavách. Dokonca si 
ich všimla aj televízia, prezen-
tovala ich vo svojom progra-
me a tak sa predstavili celému 
Slovensku.

Kým spočiatku vystupovali 
len v rámci Klubov dôchod-
cov vo Svite a blízkom okolí, 
neskôr sme ich stretávali, naj-
mä Podtatranských Alexan-
drovcov, pri pripomínaní si 
významných dní, spojených 
so Slovenským národným 
povstaním a oslobodením 
slovenských miest a obcí. 
Svojimi akciami sa postup-
ne dostávali do povedomia 
a vystupovali v mestách a 
obciach regiónu a neskôr aj 

vo vzdialenejších okresných 
a krajských mestách či men-
ších mestečkách a obciach 
vo vzdialenejších regiónoch 
pri rôznych príležitostiach. 
Časté sú aj návštevy rôznych 
hotelov, sociálnych zariadení, 
v ktorých svojim rovesníkom 
prinášajú trochu radosti do 
ich monotónneho každoden-
ného života. 

Rozlet OZ Svittasenior mi-
nulý rok poriadne pribrzdili 
opatrenia spojené s corona 
krízou. Z pôvodne  regis-
trovaných 24 pozvánok sa 
uskutočnili len dve vystúpe-
nia. Po desiatich rokoch čin-
nosti píšu už tretiu kroniku 
a vlastnia množstvo ďakov-
ných listov, ktoré sú pre A. 
Tokára „certifi kátom“ dobrej 
práce celého OZ. Okrem to-
ho ich mestské zastupiteľstvo 
ocenilo Cenou primátora a 
podľa najnovších informácií 
by si mali v septembri prebrať 
i Cenu mesta Svit. 

Najbližšie sa s Podtatran-
skými Alexandrovcami má-
me možnosť stretnúť počas 
kladenia vencov pri príleži-
tosti osláv SNP na Podban-
skom.  (reš)  
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1. Predmet obchodnej verejnej súťaže
prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Mengu-
sovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Mengusovce a to:

•  nebytové priestory (priestor bývalej pošty) nachádzajúce 
 sa na prízemí v budove obecného úradu súpisné číslo 
 123 o celkovej výmere 23,7 m2. Nebytový priestor 
 pozostáva z 2 miestností a príslušenstva, ktorým je  
 hygienické zariadenie.

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
•  minimálna cena nájmu/za mesiac je: 12,70 eur/m2/rok
•  doba nájmu: doba určitá do 5 rokov
•  výpovedná doba zmluvy o nájme je 2 mesiace kedy- 
    koľvek počas trvania nájmu

Obec Mengusovce vyhlasuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí  v znení n. p. a podľa § 281 zákona 

č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov s prenajímateľom:

Obec Mengusovce, zastúpená Jánom Šoltisom starostom 
obce Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce, 

IČO: 00 326 402 za týchto súťažných podmienok:

•  v cene nájomného nie je zahrnutý poplatok za odber, 
 plynu, vody, odvoz odpadu a teplo. Poplatok za energie 
 je: 7,00 eur/m2/rok
•  nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyk-
 lou údržbou predmetu nájmu a drobné opravy súvisiace 
 s užívaním nebytového priestoru, zariadenia a vybavenia
•  v prípade nevyhnutnosti investície zo strany nájomcu 
 do nebytových priestorov môžu byť dojednané ďalšie 
 osobitné podmienky.
•  do súťaže sa môže prihlásiť len záujemca, ktorý má 
 vysporiadané vzťahy k vyhlasovateľovi súťaže
•  uchádzač predloží stručnú históriu a referencie zo svojej 
 podnikateľskej činnosti
•  uchádzač predloží výpis z Obchodného registra, prípadne 
 živnostenský list, obidva nie staršie ako 60 dní
•  uchádzač predloží súhlas so spracovaním osobných údajov 
 na účely zabezpečenia úkonov spojených so súťažou 
 a následným uzatvorením nájomnej zmluvy
•  uchádzač predloží údaje potrebné k získaniu výpisu 
 z registra trestov
•  uchádzač predloží zoznam priložených dokladov
•  obhliadku predmetu nájmu je možné vykonať po predchá-
 dzajúcom  dohovore na telefónnom čísle 0905 303 246
•  navrhovateľ môže predložený návrh dodatočne doplniť, 
 zmeniť, alebo odvolať do uplynutia lehoty stanovenej 
 na predkladanie návrhov

3. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov
•  Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy 
 na adresu Obec Mengusovce, Obecný úrad, Mengusovce 
 123, 059 36 Mengusovce poštou alebo do podateľne 
 vyhlasovateľa súťaže v zalepenej obálke s označením 

 „Verejná obchodná súťaž - nájom nebytových priesto-
 rov - NEOTVÁRAŤ“ .
•  Súťažné návrhy je možné podávať do 22. 9. 2021
•  Otváranie obálok je neverejné.
•  Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie 
 návrhov ostáva uložený u vyhlasovateľa súťaže neotvore-
 ný s označením dátumu a hodiny prijatia. Po vyhodnotení 
 návrhov bude navrhovateľovi vrátený.
•  Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, 
 ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži

4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú:
•  cena za m2 podlahovej plochy ročne – váha kritéria 45 %
•  účel prenájmu – váha kritéria 25 %
•  dôveryhodnosť záujemcu - váha kritéria 15 %
•  benefi ty pre občanov - váha kritéria 15 %

5. Vyhlásenie výsledkov súťaže a lehota na uzatvorenie 
zmluvy
Výsledky budú zverejnené najneskôr do 27. 9. 2021 na inter-
netovej stránke www.mengusovce.sk a na úradnej tabuli. Všet-
ci účastníci budú upovedomení v lehote 3 dní od zverejnenia 
výsledkov súťaže. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 
uzatvorená v lehote do 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov 
víťaznému navrhovateľovi.
6. Výhrada zrušenia súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verej-
nú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí 
podali návrhy písomne upovedomení.
7. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
súťažné návrhy.

Škola nie je v tomto progra-
me žiadnym nováčikom. 
Funguje v  nej už niekoľko 
rokov. Vďaka nemu môžu jej 
žiaci aj učitelia absolvovať stá-
že v  školách celej Európskej 
únie. A  „starogympláci“ to 
aj náležite využívajú. Učitelia 
absolvovali pobyty v rôznych 
vzdelávacích inštitúciách 
v Španielsku, Taliansku, Dán-
sku, Švédsku, Nemecku...

V  rámci projektu  Era-
smus+ s názvom  Learning 
and teaching without limits 
(Učenie a učenie sa bez hra-
níc) vytvorili ešte v  roku 
2019 štvorčlennú skupi-
nu škôl s učiteľmi a  žiakmi 
z  Gymnázia U  Libeňského 
zámku v  hlavnom meste 
Česka Prahe, Kauno Alek-
sandro Puškino gimnazija v 
litovskom  Kaunase a Glad-
saxe Gymnasium v  dánskej 
metropole Kodaň.  Ešte pred 

Akreditácia Erasmus im ešte viac otvorí cestu do Európy
Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade si na svoje 

konto pripísalo ďalší úspech. Tentoraz na diplomatickom 
poli. Ale jeho výsledok bude mať nesmierny vplyv na ďalšie 
skvalitnenie vyučovania v  tejto škole a  pre žiakov a  učite-
ľov bude mať mimoriadne motivačný charakter. O čo ide? 
Popradský „starý gympel“ sa stal jednou z devätnástich vý-
chovno-vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, ktoré získali 
akreditáciu na Erasmus až do roku 2027! A táto akreditácia 
tak umožní jeho učiteľom i žiakom plnohodnotné zapojenie 
sa do programu Erasmus+ v najbližších šiestich rokoch.

vypuknutím COVID-ovej 
pandémie stihli absolvovať tri 
týždňové pracovné stretnutia 
v partnerských školách. Na 
nich spoločne pracovali na 
modeli modernej školy tre-
tieho tisícročia. Aká by mala 
byť? Taká, do ktorej budú uči-
telia aj žiaci chodiť s elánom 
a  chuťou, pretože ich učenie 
a učenie sa bude baviť.

Projekt pribrzdila karanté-
na tesne pred jeho vrcholom. 
Pribrzdila, ale nezastavila. Fi-
nálové stretnutie účastníkov, 
ktoré sa malo uskutočniť na 
prelome marca a apríla 2020 
pod Tatrami, sa nakoniec 
uskutočnilo iba v  online po-
dobe. Svoj cieľ však napriek 
všetkým prekážkam splnilo.

V  programe Erasmus+ 
bude pokračovať popradské 
Gymnázium z  Kukučínovej 
ulice ako partnerská škola aj 
v novom projekte s  názvom 

Young European partner-
ships for sustainable action 
(Európske partnerstvá mla-
dých pre udržateľné činy). 
Tento program je zameraný 
na vybrané ciele udržateľné-
ho rozvoja (SDGs) Agendy 
2030, ktorú prijala Organizá-
cia Spojených národov. Spolu 
s partnermi z gymnázií v Pra-
he, nemeckom Wolfsburgu, 
dánskom Søborgu a  švéd-
skom meste Solna sa v nasle-
dujúcich dvoch rokoch budú 
venovať problematike apliká-
cie cieľov udržateľného roz-
voja do aktuálnej praxe.

Popradskí starogympláci 
však nemienia zastať či  za-
spať na vavrínoch. Ich účasť 
v  programe Erasmus+ sa 
týmto nekončí. Práve nao-
pak! Udelená akreditácia im 
teraz oveľa zjednoduší proces 
predkladania ďalších projek-
tových žiadostí a strategické-
ho dlhodobého plánovania aj 
medzinárodnej spolupráce.

Takúto akreditáciu zís-
kalo na Slovensku iba šesť 

gymnázií! Je to dôkaz toho, 
že v  Gymnáziu na Kukučí-
novej ulici v Poprade vedia 
vytvoriť plán pre realizáciu 
vysoko kvalitných projek-
tov., Tie majú vplyv nielen 
na bežnú činnosť školy, ale 
aj ďalšie skvalitňovanie vy-
učovania. Škola získa vyššiu 
mieru internacionalizácie, 
môže sa jednoduchšie stať 
atraktívnym partnerom 
pre školy v  celej Európskej 
únii. Žiakom i  učiteľom to 
umožní viac cestovať, vďaka 
komunikácii so zahraničný-
mi partnermi skvalitňovať 
a  upevňovať svoje jazykové 
zručnosti, získavať informá-
cie o  spôsoboch a  metódach 
vyučovania v iných krajinách 
a následne ich aplikovať aj vo 
svojej škole.

„Sme škola, ktorá vás nau-
čí myslieť!“ znie slogan tohto 
gymnázia etablujúceho sa v 
absolútnej  slovenskej stredo-
školskej špičke. Toto je jed-
ným z  dôkazov, že to nie je 
iba prázdne heslo.

Myslíme ešte vôbec?
Dokončenie z 2. strany 

A odborníkov, vedcov, le-
károv s iným názorom je dosť 
nielen na Slovensku, ale v 
celom svete. Žiaľ, do médií 
ovládaných globalistami sa 
nedostanú. 

Dokonca akýkoľvek iný fakt 
a názor, o ktorom by ľudia 
mali premýšľať a zvažovať 
plusy a mínusy, tvrdo cenzu-
rujú v televíziách, rozhlasoch, 
novinách, na internete. A ľu-
dia akoby už naozaj prestali 
myslieť, stratili vlastný názor 
a prestali „počúvať“ vlastné 
telo. Veď človek musí najlep-
šie vedieť, kedy je chorý a 
kedy zdravý. A čo ma, okrem 
iného, donútilo pochybovať 
o celej tejto hystérii je, že le-
kári koronu neliečili, dokonca 
z lekárni zmizli lieky, ktoré 
by mohli pomôcť. Veď keď 
si s niečím neviem poradiť, 
tak vyskúšam všetko mož-
né aj nemožné. Dokonca aj 
„babské lieky“, ktoré neraz 
zaberú. Radšej sme nechali 
ľudí zomierať a mnohí lekári 
používali síce drahé lieky, ale 
chorým nepomáhali. 

Ani omylom mi nevyčítaj-
te, že som proti medicínske-
mu pokroku. Už dávno pred 
koronou som sa dobrovoľne 
stala „pokusným králikom“ 
a v záujme pomoci aj iným 
som na sebe testovala expe-
rimentálne lieky. Nie povinne 
– dobrovoľne! Tie lieky sa ale 
bezprostredne dotýkali mo-
jej diagnózy a lekárke som 
absolútne dôverovala. Asi ni-
kdy v živote som nebola pod 
takou pravidelnou lekárskou 
kontrolou, ako práve v obdo-
bí testovania týchto nových 

liekov. Pred podávaním expe-
rimentálneho lieku som bola 
podrobne poučená o všetkých 
možných i nemožných ná-
sledkoch a nikdy v živote som 
nepodpisovala také množstvo 
„súhlasov“, ako vtedy. 

To, čo sa deje dnes, mi skôr 
pripadá ako veštenie zo skle-
nenej gule a už spomínanú Bi-
dermanovú tabuľku. Za expe-
rimentálne lieky nezodpovedá 
výrobca, EMA a ani štát, ale 
len ten, kto si dá tzv. vakcínu 
„dobrovoľne pichnúť“. Kontro-
ly žiadne, len keď sa vyskytne 
nežiadúci účinok, o ktorom ne-
tušia ani jeho výrobcovia a naši 
„odborníci“ tiež nevedia nič 
o dlhodobých nežiadúcich 
účinkoch, ktoré sa prihlá-
sia o pár rokov. Skúste dať 
podpísať lekárovi, ktorý vám 
vakcínu „pichne“ prehlásenie, 
že zodpovedá za nežiadúce 
účinky a následne poškodenie 
vášho zdravia. Z jeho odpo-
vede usúdite, ako nás chcú 
odborníci chrániť. Desaťročia 
naši politici kašlali na zdravot-
níctvo, rušili nemocnice, od-
delenia, okliešťovali personál 
a odrazu aké nasadenie na 
záchranu nás všetkých...

Je smutné, že v prípade 
koronavírusu sa nehovorí o 
faktoch, nekonfrontujú sa ná-
zory a elity nedopustia, aby 
ľudia boli informovaní. Celá 
táto hystéria a jej propagácia 
odborníkmi mi skôr pripomí-
na šarlatánov a politici, ktorí 
ju podporujú, ľudí bez morál-
ky. Hoci v každej normálnej 
spoločnosti by mala okrem 
ekonomiky a politiky fungovať 
hlavne morálka.

 Ľ. Rešovská

Dámy a páni! Slovenské Hnutie Obro-
dy je politické hnutie, ktoré sa do politi-
ky vydalo tou najťažšou cestou. Cestou 
pokory, čistoty a cti.

Nevsadili sme na vytváranie škandá-
lov a šírení populizmu, len aby sme sa za 
každú cenu dostali do hlavných médií. 
Snažíme sa prinášať revolučné riešenia, 
ktoré sú ale v  súlade s  demokratickým 
fungovaním Slovenskej republiky. Iba 
také riešenia majú šancu na úspech.

Jedným z  takých našich riešení je 
očista politickej scény od rôznych pod-
vodníkov, mafi ánov, či pochybných 
podnikateľov. Toto riešenie je založené 
na predpoklade, že v  každej politickej 
strane či hnutí sú ľudia, ktorí chcú nao-
zaj úprimne pomôcť Slovákom, no kvôli 
svojim straníckym šéfom nedostanú prí-

ležitosť. A tak sa stáva, že práve tí mafi á-
ni sa do parlamentu dostanú po chrb-
toch poctivých.

Budeme presadzovať zavedenie po-
vinnej bezpečnostnej previerky pre 
každého novozvoleného poslanca ešte 
pred zložením poslaneckého sľubu, aby 
sa nemohlo v budúcnosti stať, že mafi án 
sa stane predsedom slovenského parla-
mentu. Ak takýto novozvolený poslanec 
neprejde bezpečnostnou previerkou, 
nebude môcť zložiť poslanecký sľub a 
okamžite nastupuje ďalší v poradí z tej 
iste strany, ktorý tak isto bude musieť 
podstúpiť bezpečnostnú previerku. Ta-
kýto postup bude pokračovať, až pokiaľ 
budú v parlamente len normálni poslan-
ci. Rovnaké podmienky pre všetky poli-
tické strany a hnutia. Nekompromisne!

Samozrejme, budeme trvať aj na zave-
dení povinných bezpečnostných previe-
rok pre všetkých členov vlády a štátnych 
tajomníkov. No neuspokojíme sa len 
s  týmto riešením, pretože si uvedomu-
jeme, že práca poslanca, či člena vlády 
sa musí vykonávať zodpovedne a  s  čis-
tou hlavou. Preto budeme presadzovať 
zavedenie povinných drogových testov, 
vykonávaných priebežne počas celého 
volebného obdobia.

Politické strany a hnutia, ktoré nebu-
dú súhlasiť s  takýmto bezpečnostným 
nastavením, dávajú jasný signál svojím 
voličom, že skrývajú vo svojich radoch 
pochybných ľudí a stávajú sa tým pádom 
nevoliteľní.

Autor článku Štefan Polačik je pod-
predseda Slovenského Hnutia Obrody.

Bezpečnostné previerky a aj drogové testy 
pre zástupcov ľudu? Áno! 

Z REGIÓNU
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Stalo sa už každoročnou 
tradíciou pred letnými prázd-
ninami, že  Základná škola vo 
Vikartovciach v  spolupráci 
s  obecným zastupiteľstvom  
oceňuje úspešných žiakov 
deviateho ročníka. 18. júna 
2021 riaditeľka  ZŠ s MŠ Vi-
kartovce RNDr. Darina Koš-
čaková, starosta obce Ing. 
Vladimír Šavel a  obecné za-
stupiteľstvo udelili pochvalné 
listy a vecné odmeny žiakom 
IX.A triedy, Lei Lavčákovej 
a  Jakubovi Fedorovi, ktorí 
svojím správaním, prístupom 
k  povinnostiam a dosiahnu-
tými úspechmi vo vedomost-
ných súťažiach sa zaradili me-
dzi najúspešnejších žiakov. 
Pravidelne sa zúčastňovali 
dejepisnej, geografi ckej i an-
glickej olympiády. Svoje ve-

domosti zúročili na prijíma-
cích skúškach, ktoré úspešne 
zvládli a od septembra budú 
žiakmi na popradských gym-
náziách. Za najlepšie špor-
tové výkony počas povinnej 
školskej dochádzky si odme-
nu odniesol žiak IX.A triedy  
Samuel Barilla, ktorý svoj 
talent preukazoval takmer vo 
všetkých športoch. Vyniká 
v kolektívnych športoch, me-
dzi ktorými dominuje futbal, 
ktorý aktívne hráva aj v  do-
rasteneckom mužstve za obec 
Vikartovce. 

Veríme, že sa žiaci s rados-
ťou budú hlásiť k svojej rod-
nej obci i  k Základnej škole 
vo Vikartovciach a budú šíriť 
ich dobré meno.  

 Mgr. Monika Sitiariková, 
 snímky Martin Šefc

Ocenenie žiakov základnej školy
Naša obce, rovnako ako všetky ostatné, môžu prispievať ku 

zlepšovaniu každodenného života svojich občanov nielen an-
gažovanosťou ľudí, ale hlavne investíciami. Od januára do júna 
tohto roku sme sa v obci zamerali na budovanie  trhoviska ob-
ce na ulici Hlavná, oproti potravinám Krempaský. Ďalej to bo-
la výstavba šatní na futbalovom ihrisku Pod hoľou (Hliniská) 
a výstavba chodníkov v smere horný koniec na ulici Hlavnej. 

V  júli a auguste sme do plánu investičných úloh zahrnuli  
stavebné práce vo vnútorných priestoroch šatní pri futbalo-
vom ihrisku Pod hoľou, pokračovanie v prácach na výstavbe 
chodníkov na ulici Hlavnej – horný koniec, trhovisko ob-
ce – zabezpečenie dopravného značenia a úpravu zábradlia 
a priestranstva v okolí nákupného strediska a autobusovej za-
stávky v centre obce na ulici Hlavnej a Okružnej. 

 Ing. Vladimír Šavel, starosta obce

Investičné akcie obce

Čas ukázal, že to malo 
veľký význam pre obec a  jej 
obyvateľov. Vikartovskí ha-
siči si postupne vybudovali 
hasičskú zbrojnicu, kde boli 
uložené vecné prostriedky 
napríklad aj ručná striekač-
ka vyrobená v roku 1905. Po 
druhej svetovej vojne už pri-
šli motorové striekačky PS 6, 
ktorá bola po čase zobraná 
a nahradená modernejšími 
strojmi DS 16, PS 8, ale aj mo-
torové vozidlo PRAGA RN 
na presun hasičov a  techni-
ky. Ta bola v sedemdesiatych 
rokoch vymenená za Tatru 
805, pre ktorú bola urobená 
prístavba ku zbrojnici. Tento 
stroj bol obcou po revolúcii 
predaný. 

V  roku 1983 až 1985  bo-
la stará zbrojnica zbúraná 
a  postavená nová, stavbu fi -
nancovala obec a budovala sa 
v  akcii „Z“. Obec dostala od 
vtedajšej požiarnej inšpekcie 
novú, už druhú motorovú 
striekačku, v tom čase mo-
dernú PPS 12. Po revolúcii 
v  roku 1995 hasičom vo Vi-
kartovciach zakúpilo Urbár-

Dobrovoľní hasiči vo Vikartovciach
Dobrovoľní hasiči sú najstaršou organizáciou vo Vikar-

tovciach. Už v roku 1924 vtedajší riaditeľ školy pán Ladislav 
Faix, rodák z Gerlachova, založil spolu s miestnymi chlapmi 
ohňohasný spolok na ochranu majetku obyvateľov obce.

S myšlienkou, ako čo najlepšie zabrániť veľkým lesným požia-
rom v tomto období sucha, sme sa pohrávali už dlhšie. Preto sa 
vedenie zboru rozhodlo skonštruovať vozidlo, ktoré sa dokáže 
prispôsobiť náročnému terénu, ktorý v katastri obce je a na kto-
ré „nemajú“ žiadne moderné zásahové hasičské vozidlá. Jasnou 
voľbou bol podvozok starej známej Pragy V3S (vetriesky). A tak 
šikovne ručičky autoklampiarov, lakýrnikov, mechanikov, ča-
lunikov a elektrikárov zostrojili tento lesný špeciál. Aj touto ces-
tou sa chceme poďakovať všetkým ľuďom, sponzorom a organi-
záciám za � nančné príspevky ktoré sme vložili do tejto techniky. 

Ďakujeme v mene všetkých

ske spoločenstvo cisternové 
vozidlo Škoda 706 RTO, kto-
rá si svoje miesto pri požia-
roch veľmi dobre zastala. 

Po nástupe súčasného 
starostu obce bola urobe-
ná prestavba zbrojnice. Do 
priestorov zbrojnice prišli le-
kári, budova bola zateplená 
a  upravená. Neostalo to iba 
pri základnej prestavbe, ale 
prišlo aj k  výmene vozidla 
Škoda RTO za Tatru 148, 
ktorú hasiči spolu s  obcou 
dali cez fondy upraviť na mo-
dernejšie vybavené vozidlo. 
Obec pre hasičov poskytla 
fi nancie na nákup chýbajú-
ceho dopravného vozidla, 
preto bol zakúpený starší 
mikrobus Mercedes Sprinter, 
ktorý využívajú aj iné organi-
zácie v obci. Najväčšie zmeny 
nastali v  posledných piatich 
rokoch. DHZ uzatvorila do-
hodu s obcou a bola vytvore-
ná zásahová jednotka DHZO 
so všetkými povinnosťami, 
ktoré z  toho vyplývajú. Ha-
siči, spolu s obcou, postupne 
dali vymeniť  garážové dvere 
na diaľkové ovládanie, jed-

notka bola vystrojená zása-
hovými oblekmi, spojovacou 
technikou, SMS zvolávacím 
systémom a  všetkým nára-
dím potrebným na zásah, aby 
domáci hasiči do príchodu 
profesionálov čo najviac za-
bránili vyšším škodám. 

V  súčasnosti  sa hasiči 
snažia zrýchliť svoj zásahový 
čas. Pre tento účel ma hasi-
čom slúžiť  nové hasičské 
vozidlo IVECO,  ktoré prišlo 
v tomto roku v júni do obce, 
Praga V3S lesný špeciál, na 

ktorý si hasiči zabezpečili 
vlastné fi nančné prostriedky 
a  venovali veľa svojho voľ-
ného času na spojazdnenie 
tohto krásneho a  efektívne-
ho vozidla. Samozrejmosťou 
je Tatra 148 CAS 32 a nový 
zvolávací systém. Vikartov-
ský hasiči budujú efektívny 
hasičský zbor obce, aby od-
kaz našich predkov „Bohu 
na slávu, blížnemu na po-
moc“ ostal vždy aktuálny pre 
dobrovoľných hasičov. 

 Jozef Ludvig

Za prítomnosti prezidenta hasičského a záchranného zboru 
plk. Ing Pavla Mikulašeka sa 16.6 2021 krátko po 13-tej hodi-
ne uskutočnilo slávnostné odovzdávanie prvozásahových áut 
značky Iveco Daily. Pri tejto príležitosti sa zúčastnili aj naši čle-
novia dobrovoľného hasičského zboru obce Vikartovce, ktorí 
si tiež jedno také vozidlo prevzali. Pevné veríme že táto tech-
nika nám bude pomáhať pri rôznych nežiadúcich udalostiach.  

V mene všetkých občanov Vikartoviec ešte raz  ďakujeme!

Po odohratí zapasov našich 
mužstiev počas víkendu 9.
a 10. októbra 2020 boli štát-
nymi inštitúciami prijaté 
protipandemicke opatrenia, 
ktoré už neumožnili odohrať 
zostávajúce zápasy riadené 
krajskými a okresnými futba-
lovými zväzmi.

Pre nás to znamenalo za-
stavenie zápasov vo všetkých 
kategóriach a to dospelí, 
U19, U15. Predchádzajúci 
rok bol zrušený alebo ani-
movaný, lebo sa neodobrali 
všetky plánované zápasy. 
Aby sme sa vyhli podob-
nému scenáru, prijal SFZ 
zmenu súťažného poriadku. 
Družstvo dospelých odohra-
lo v jeseni asi 10 zápasov. V 
dohrávkach sme potrebo-
vali získať čo najviac bodov 
a zároveň čakať na výsledky 
súperov. Napriek situácii 
sa odohrali aj tri prípravné 
zápasy s družstvami Važec, 

Spišská Belá a Svit. Vo všet-
kých kategóriách riadených 
futbalovými zväzmi prebie-
ha príprava na nový ročník. 
Do súťaží sme prihlásili všet-
ky vikartovske muzstva. V 
každom z týchto mužstiev 
však dochádza ku generač-
nej výmene, u dospelých ku 
zmenám v rámci hosťovania 
a prestupov.

V rámci prípravy na nový 
súťažný rok sme sa 18. júla 
zúčastnili turnaja „ Memoriál 
Eduarda Benku“ v Hranovni-
ci. Po víťazstvách nad druž-
stvom Široké 3:2, zvíťazili 
naši chlapci vo fi nále aj nad 
domácou Hranovnicou 4:3, 
čo im zabezpečilo prvenstvo 
na tomto turnaji.

Veríme že toto víťazstvo ich 
povzbudí a v súťažných zápa-
soch V. ligy budú dosahovať 
čo najlepšie výsledky...

Ing. Ján Bukovina, 
predseda OFK
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1. Predmet obchodnej verejnej súťaže
prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Mengu-
sovce, zapísaného na LV č. 1, k. ú. Mengusovce a to:

•  nebytové priestory nachádzajúce sa na 1.nadzemnom 
 podlaží v budove obecného úradu súpisné číslo 123 
 o celkovej výmere 17,00 m2. Nebytový priestor pozostá-
 va z 1 miestnosti a príslušenstva, ktorým je hygienické 
 zariadenie.

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
•  minimálna cena nájmu/za mesiac je : 8,00 eur/m2/rok
•  doba nájmu: doba určitá do 5 rokov
•  výpovedná doba zmluvy o nájme je 2 mesiace kedy- 
   koľvek počas trvania nájmu

Obec Mengusovce vyhlasuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení n. p. a podľa § 281 zákona 
č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov s prenajímateľom:

Obec Mengusovce, zastúpená Jánom Šoltisom starostom obce
Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce, IČO: 00 326 402 

za týchto súťažných podmienok:

•  v cene nájomného nie je zahrnutý poplatok za odber, 
 plynu, vody, odvoz odpadu a teplo. Poplatok za energie je:  
 7,00 eur/m2/rok
•  nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklou 
 údržbou predmetu nájmu a drobné opravy súvisiace 
 s užívaním nebytového priestoru, zariadenia a vybavenia
•  v prípade nevyhnutnosti investície zo strany nájomcu 
 do nebytových priestorov môžu byť dojednané ďalšie 
 osobitné podmienky.
•  do súťaže sa môže prihlásiť len záujemca, ktorý má 
 vysporiadané vzťahy k vyhlasovateľovi súťaže
•  uchádzač predloží stručnú históriu a referencie zo svojej 
 podnikateľskej činnosti
•  uchádzač predloží výpis z Obchodného registra, prípadne 
 živnostenský list, obidva nie staršie ako 60 dní
•  uchádzač predloží súhlas so spracovaním osobných údajov 
 na účely zabezpečenia úkonov spojených so súťažou 
 a následným uzatvorením nájomnej zmluvy
•  uchádzač predloží údaje potrebné k získaniu výpisu 
 z registra trestov
•  uchádzač predloží zoznam priložených dokladov
•  obhliadku predmetu nájmu je možné vykonať po predchá-
 dzajúcom dohovore na telefónnom čísle 0905 303 246
•  navrhovateľ môže predložený návrh dodatočne doplniť, 
 zmeniť, alebo odvolať do uplynutia lehoty stanovenej 
 na predkladanie návrhov

3. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov
•  Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy 
 na adresu Obec Mengusovce, Obecný úrad, Mengusovce 
 123, 059 36 Mengusovce poštou alebo do podateľne 
 vyhlasovateľa súťaže v zalepenej obálke s označením 

 „Verejná obchodná súťaž - nájom nebytových 
 priestorov - NEOTVÁRAŤ“ .
•  Súťažné návrhy je možné podávať do 22. 9. 2021
•  Otváranie obálok je neverejné.
•  Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie 
 návrhov ostáva uložený u vyhlasovateľa súťaže neotvo-
 rený s označením dátumu a hodiny prijatia. Po vyhodno-
 tení návrhov bude navrhovateľovi vrátený.
•  Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, 
 ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži

4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú:
•  cena za m2 podlahovej plochy ročne – váha kritéria 45 %
•  účel prenájmu – váha kritéria 25 %
•  dôveryhodnosť záujemcu - váha kritéria 15 %
•  benefity pre občanov - váha kritéria 15 %

5. Vyhlásenie výsledkov súťaže a lehota na uzatvorenie 
zmluvy
Výsledky budú zverejnené najneskôr do 27. 9. 2021 na interne-
tovej stránke www.mengusovce.sk a na úradnej tabuli. Všetci 
účastníci budú upovedomení v lehote 3 dní od zverejnenia vý-
sledkov súťaže. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude 
uzatvorená v lehote do 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov 
víťaznému navrhovateľovi.
6. Výhrada zrušenia súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verej-
nú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí 
podali návrhy, písomne upovedomení.
7. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
súťažné návrhy.

 

0919 205 521  

HROBOV 

www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 
Ing. Miroslav Greisiger 

NA VŠETKÝCH PRÁCACH SA DOHODNEME PRIAMO NA CINTORÍNE A NÁJDEME SPOLU               
NAJLEPŠIE RIEŠENIE, OBHLIADKA A DOPRAVA JE ZDARMA!! SME TU PRE VÁS UŽ OD ROKU 
2014 A MÁME ZA SEBOU VIAC AKO 9000 SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV, STAŇTE SA ĎALŠÍM Z 

NICH. 

Ing. Miroslav Greisiger  Ceny platia pri   
objednaní do 

30.8.2021 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 
Čistenie: Jednohrob 90€ 65€    Dvojhrob  140€  100€ 
Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA 
Obnova písma: 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma priamo na cintoríne:       Do 10 znakov 80€ 
                                                                        11-30 znakov  7€/znak  
                                                                        31 a viac znakov  6€/znak (dohoda) 

POMNÍKY, TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), KRYCIE DOSKY ,                           
NÁHROBNÉ FOTOGRAFIE, VÁZY A SVIETNIKY 

Na všetky naše pomníky máte každé ďalšie dosekanie písma so zľavou 50%!! 

0940 653 651, 

Pri objednaní pomníka alebo krycej dosky máte čistenie hrobu ZDARMA!! 

U nás sa nemusíte báť navyšovania ceny, uvedené ceny sú konečné bez skrytých 
poplatkov! 

Kontakt: 
https://opatera.webnode.sk/  

Tel. 0948/619 739        0905/742 400
www.familiaris.sk 

Ponúkame opatrovateľskú službu 
v domácnosti  - v byte, v dome klienta 

v trvaní 8 hod. a viac. 
Opatrovateľka vykoná upratovanie, 

dohľad, hygienu, sprievod k lekárovi a i. 



7Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.skINZERCIA



8 Júl 2021

Spoločensko - ekonomický 
občasník

Vydavateľ: 
Podtatranský kuriér, s. r. o., 

Kysucká 3416/27,      
05801 Poprad

IČO: 462 859 03,
Majiteľka a inzercia: 

Janka Hriňáková
0903 608 499

marketing@podtatransky-kurier.sk

Zodpovedná redaktorka: 
PhDr. Ľudmila Rešovská

Tlač: Petit Press, a. s., 
Kopčianska 22, Bratislava

MK SR: EV 4442/11
ISSN: 1338-5402

Redakcia: 0905 348 487
e-mail: novykurier@gmail.com, 

redakcia@podtatransky-kurier.sk, 
web: 

http://www.podtatransky-kurier.sk.

Redakcia:

SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

,,Naša nemocnica sa zapoji-
la do projektu „Som tvoja krv, 
zachránim ti život“, ktorý bol 
spustený aj v  iných nemocni-
ciach siete AGEL. Cieľom bolo 
poukázanie na dôležitosť da-
rovania krvi a v tomto období 
poukázať aj na zraniteľnosť 
„prilbovaných“ účastníkov 
cestnej premávky, ktorí sú jej 
neodmysliteľnou súčasťou,“ 
vraví  primár HTO oddelenia 
MUDr. Rastislav Osif. 

„Chceli by sme sa poďako-
vať najmä levočskému klubu 
motorkárov Nordic Eagles, 
ktorí nás podporili a  prišli aj 
s  niektorými svojimi členmi. 
Darcovia si odniesli nálepku 
so svojou krvnou skupinou, 
ktorú si môžu umiestniť na 
prilbu, motorku alebo kam-
koľvek budú chcieť. Týmto si 
budú symbolicky pripomínať 
dôležitosť darcovstva. Pre nie-
ktorých to bolo darovanie krvi 
po prvýkrát a  my si nesmier-
ne vážime, že nabrali odvahu 
a prispeli svojou kvapkou. Na-
priek tomu, že niektorí krv da-

Motorkári darovali krv
V rámci kvapky krvi s názvom „Som tvoja krv, zachránim 

ti život“ prišli do Nemocnice AGEL Levoča na transfúzio-
logické oddelenie darovať krv motorkári najmä z levočské-
ho motorkárskeho klubu Nordic Eagles. Cieľom podujatia 
bolo poukázať na dôležitosť darovania krvi najmä v tomto 
období, keď je na cestách zvýšené množstvo „prilbovaných“ 
účastníkov cestnej premávky ako sú motorkári, cyklisti či 
korčuliari. 

rovať nakoniec nemohli, sme 
veľmi radi, že prišli podporiť 
nás a  svojich kolegov a  pria-
teľov, “ dodáva primár odde-
lenia. 

Okrem motorkárov z  klu-
bu Nordic Eagles a  jedné-
ho motorkára zo Spišského 
Podhradia prispela svojou 
kvapkou krvi, a zároveň pod-
porila podujatie aj riaditeľka 
Slovenského Červeného krí-
ža, územného spolku Spišská 
Nová Ves, Janka Kipikašová. 
Svojou prítomnosťou pod-
ujatie podporil aj zástupca 
cyklistov, a  zároveň kolega, 
ktorý je taktiež pravidelným 
darcom krvi na transfúzio-
logickom oddelení levočskej 
nemocnice. 

„Do tejto kvapky krvi „Som 
tvoja krv, zachránim ti život“ 
sme sa radi s našimi členmi 
zapojili. Teplé počasie vyhnalo 
na cesty mnoho motorkárov 
a  niektorí z  nich prišli počas 
uplynulého víkendu o  život. 
Myslím si, že je to dosť veľká 
motivácia na to, aby sme si pri-

Pod dojmom, pod vply-
vom úspory platieb oproti 
pôvodnému dodávateľovi. 
Následne nasledovali „po-
kútne“ úkony pôvodného 
dodávateľa, ktorý zvyčajne 
telefonicky  oslovil spotre-
biteľov a  žiadal ich, aby sa 
vrátili naspäť, že z toho titulu 
im budú plynúť iné výhody, 
zľavy, výhodné karty, žiarov-
ky zdarma. Praktická skúse-
nosť  bola  taká, že podpísali  
plnú moc na opätovný ná-
vrat. Netušili  ani len náho-
dou,  čo ich môže následne 
čakať.  Spotrebitelia zvyčajne 
pri návšteve podomového 
obchodníka zmluvy nečí-
tajú, resp. nazerajú do nich 
poskromne, iba ich „prejdú“. 
Nezaregistrujú, že preruše-
ním procesu zmeny dodá-
vateľa porušili podmienky 

Podomový predaj v novom drese - P O Z O R !
Nie, už nie je to podomový predajca, obchodník so 

službami v „drese“ toho, s ktorým  majú viacerí z nás zlé 
skúsenosti. Iste aj preto, lebo nie ojedinele podpísali zmlu-
vu s  takým obchodníkom o  dodávke elektrickej energie, 
či plynu s tým, že „opustili“ toho tradičného. 

zmluvného vzťahu a „čaká“ 
ich sankcia. V  individuál-
nych prípadoch v „objeme“ 
niekoľkých stoviek eur. Sú 
prekvapení, šokovaní, je im 
ľúto a  hľadajú pomoc. Prí-
padne chcú zrušiť zmluvy, 
ktoré ich „naviedli“ na návrat 
k  tradičnému dodávateľovi.

Neboli to individuálne 
prípady, ale bolo ich veľa, 
kedy sa aj našej spotrebi-
teľskej organizácii podarilo 
mimosúdnou formou zrušiť 
sankcie, tzv. deaktivačné po-
platky.

Verte, či nie, ale akoby sme 
boli nepoučiteľní. Ani nie 
pol roka po poskytnutí po-
moci spotrebitelia opätovne, 
opakovane podľahli. Teraz 
ich navštívil v zastúpení mi-
lej dievčiny, či presvedčivého 
obchodníka zástupca tra-

dičného dodávateľa. A  ten 
alebo tá,  presvedčí. Budem 
platiť menej, budem mať 
zľavu, „žena, to je výborné“. 
Podpíšu. Uzatvoria zmlu-
vu s  konkurenciou s  tým, 
že odídu od toho, či onoho 
dodávateľa. S ktorým pritom 
nikdy žiadne problémy ne-
mali. Na moju otázku,  čo ich 
k tomu viedlo, či sa obozná-
mili s podmienkami zmluvy 
odpovedali, že „keď boli takí 
milí, príjemní a  aj tá slečna 
bola taká pekná...  Nejde to 
komentovať...“.

Niekedy návšteve pred-
chádzali písomné oslovenia 
typu: máme pre vás štítky na 
merač elektrickej energie, na-
vštívime vás a prípadne vám 
poradíme a  pomôžeme pri 
odbere toho ktorého druhu 
energie. Elektrickej, či plynu. 
Následne obchodník volá, že 
už je na ceste, že si len máte 
pripraviť staré vyúčtovania 
a  tie porovnajú s možnosťa-
mi, ktoré idú ponúknuť oni. 
Nepomôže, že nič nepotre-

bujete, „vtrepú“ sa vám až 
do domu. A  zdôrazňujeme 
i opakujeme. Nie sú to noví 
dodávatelia, sú od konku-
rencie,  tí, u  ktorých ste už 
možno boli ako odberatelia. 
A aby toho nebolo tak málo, 
zveria sa vám, že ten alebo 
onen konkurent, dodávateľ  
elektrickej energie, či plynu 
je taký zlý, že až... To je naj-
novšia „obchodná stratégia“.

Položíte si otázku čo s tým, 
ako na nich? Jednoduchý 
recept, poraďte sa. S  rodi-
nou, známymi, priateľmi, 
zavolajte spotrebiteľským 
poradcom, ale hlavne, ne-
komunikujte s  nimi, nepúš-
ťajte ich cez prah, ten je vo 
vašom vlastníctve a takzvaní 
obchodníci ho  prestúpiť  ne-
smú.

Aj keď si to niekedy neuve-
domujeme, my sami vieme, 
čo je dobré, či máme prob-
lémy, či niečo potrebujeme... 
Až vtedy, keď niečo potrebu-
jeme, my oslovíme ktorého-
koľvek dodávateľa a požiada-

me o informácie. Ale iste až 
potom, keď zistíme možnosti 
a  ponuky všetkých, ktorí sa 
pohybujú vôkol nás.

Preto: radšej i „tri razy me-
rať a  raz strihať“, nikdy nie 
naopak. 

Tých informácií je možno 
toľko i  z  dôvodu, že podo-
moví obchodníci, tzv. pre-
dajcovia sú pri vás, vo vašom 
okolí, vo vašom susedstve, 
vo vašej obci, či v meste. Vy-
užívajú práve letné obdobie, 
keď sme v  tomto „korono-
vom“ období doma. I v tieto 
dni zaznamenávame nárast 
podaní, žiadostí o  poskyt-
nutie rady. Nech je jednou 
z nich i táto výpoveď.

Sú tu opäť, ale majú nový 
dres, vy si však s nimi ľahko 
poradíte. Sme s vami! 

Ing. Michal Fáber, 
predseda OZ S.O.S.

šli navzájom pomôcť. Napriek 
tomu, že mnohí motorkári sú 
v tomto ročnom období na ces-
tách, podarilo sa nám v krát-
kom čase pozbierať niekoľko 
našich členov a podporili sme 
túto aktivitu či už samotným 
darovaním alebo prítomnos-
ťou. Verím, že sa nám na jeseň 
podarí toto podujatie zopako-
vať v hojnejšom počte a s mo-
torkármi z ďalších priateľských 
klubov,“ hovorí Martin Soják, 
prezident levočského mo-
torkárskeho klubu Nordic 
Eagles (na snímke). 

 Mgr. Martina Pavliková

8. augusta 2020 o 16:00
pri zvonici na
Sobotskom námestí

1. augusta 2020 o 19:30
MIK Poprad

22. augusta 2020 o 16:00
park Velické námestie

15. augusta 2020 o 16:00
16:00 jazierko v parku na Kvetnici  
alebo 15:40 v MIK Poprad

POPRADSKÉ
SOBOTNÉ

PREHLIADKY
Spestrite si leto!

AUGUST
2020

www.VisitPoprad.sk
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Z REGIÓNU

22. ročník horského cyklo-
maratónu ŠKODA HORAL 
MTB MARATÓN 2021 sa 
uskutoční v sobotu 14. augus-
ta vo Svite. 

V tomto ročníku je vyne-
chaná trasa Horal Krejzi, ale 
zasúťažiť si môžete na tra-
sách Horal Lejzi (80 km s 
prevýšením 2 500 m), Horal 
Senzi (48 km/1 500 m), Ho-
ral Ízi (33 km/950 m) a na 
rodinnej trase Horal Dejzi 
(17km/350m). Všetky trasy 
štartujú od Koliby.

Do trasy HORAL Senzi je 
zaradená kategória eBIKE, 
ktorá je nesúťažná a bez vý-
sledkov. 

HORAL JUNIOR sa tohto 
roku konajú v nedeľu 15. 8. 
2021 pri Kolibe. Organizu-
je ich mesto Svit a Centrum 
voľného času.   (red)

ŠKODA HORAL

Už 3. ročník ručného kosenia Kopaneckých 
lúk v Národnom parku Slovenský raj sa bude 
konať od 5. do 7. augusta 2021 s nástupom 
vo Vernári. V Slovenskom raji sa nachádzajú 
druhovo najbohatšie lúky na svete s rekord-
ným množstvo vzácnych rastlín v  porovna-
ní so svetovými parametrami. Na štvorec so 
stranami pol metra dosiahli tieto lúky svetový 

rekord s 54 vyššími druhmi rastlín. Práve ruč-
ným kosením v nedostupnom teréne sa tieto 
vzácne lúky zachovávajú rovnako, ako tradície 
našich predkov. 

Organizátormi podujatia sú Štátna ochrana 
prírody SR – Správa Národného parku Slo-
venský raj v spolupráci s obcou Vernár a Slo-
venským koseckým spolkom.  (red)

Ručné kosenie Kopaneckých lúk


