Laureáti

na Cenu PSK

Cenu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2021 dostane
herec Ján Gallovič, Ľubomír Petrík
z Prešovskej archieparchie a lekár
Andrej Havrilla in memoriam. Rozhodli o tom krajskí poslanci 18.10.
na online zasadnutí Zastupiteľstva
PSK.Trojicu ocenených vybrali z 18
návrhov. Ceny budú odovzdané 14.
decembra 2021. V tento deň budú
odovzdané aj ceny za rok 2020.

SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK
ROČNÍK 11

Číslo 8

29. októbra 2021

Grand Prix získal Pavol Barabáš

29. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade (MFHF), ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka, skončil 17. októbra 2021 slávnostným vyhlásením výsledkov.
Milovníci hôr a dobrého filmu prežili päť dní plných zážitkov a príjemných stretnutí, nielen v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku.
Hlavnú cenu poroty GRAND PRIX a aj divákov si odniesol film Dhaulágirí je môj Everest od Paľa Barabáša, za umenie režiséra preniknúť do vnútra mimoriadnej osobnosti, ktorému extrémne situácie v horách ovplyvnili
ďalší život. Cena poroty patrí filmu Ťažké miesto od kanadského režiséra
Zac Hoﬀmana, Cenu za najlepší lezecký film si odniesol Teel Rock 15:
Späť ku koreňom od amerických tvorcov Josha Lowella, Nicka Rosena, Bretta Lowella a Cena za najlepší horolezecký film patrí filmu francúzskych
režisérov Pierra Cadota a Thomasa Guerrina 200 rokov vodcovstva v Chamonix. Poľský film Stena tieňov v réžii Eliza Kubarska si odniesol Cenu
za najlepšiu horskú drámu. Cena za najlepší krátky film patrí Čechovi
Stanislavovi Mitáčovi za film Keď to klapne bez odsadnutia. Ťažké okovy!
VIIIb. Okrem cien udelila porota aj päť Čestných uznaní.
(pkr)

PREDSLOV

Milí priatelia a vážení čitatelia,
na Slovensko prichádza kniha plná autentických príbehov

a osudov SLOVENSKÉHO NÁRODA, sužovaného zvrhlými politickými opatreniami počnúc reguláciou činnosti najdôležitejšieho
orgánu človeka – PĽÚC, cez nútené
darovanie vzoriek tela na labora-

Adriana
Krajníková

Na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou sa spomínalo na obete hôr. Ich
pamiatku si príbuzní, priatelia a známi uctili už tradične v predposlednú
októbrovú sobotu a nechýbala pri
tom ani nefalšovaná goralská mzika.
Vlani sa v limbovom háji pri Popradskom plese na obete hôr spomínalo len individuálne. Tento rok
mala pietna spomienka zvyčajnú
podobu. Jej účastníci sa zišli pri Horskom hoteli Popradské pleso, odkiaľ
sa sprievod presunul na Symbolický
cintorín. Zvon v kaplnke pod Ostrvou
sa rozozvučal na minútu presne a
prečítaním mien obetí Tatier, ktoré v
štatistikách horských záchranárov na
slovenskej i poľskej strane pribudli od

poslednej pietnej spomienky, vzdali
hold všetkým, ktorí v horách prišli o to najcennejšie – vlastný život.
Prispela k tomu i goralská muzika.
V limbovom háji pod Ostrvou sa
momentálne nachádza 398 tabuliek,
na ktorých je vygravírovaných dokopy 535 mien obetí hôr. Za ostatný
rok pribudlo sedem tabuliek s ôsmimi
menami obetí Tatier. Medzi nimi je
aj Adam Kaltstein, richtár a cirkevný
inšpektor v Spišskej Belej, ktorý sa do
dejín zapísal ako prvá známa obeť
Tatier. Zahynul v roku 1653 pri páde
z Bujačieho vrchu. Vraj sa tak stalo
pri hľadaní pokladov. Spolu s jeho
tabuľkou pribudla aj tabuľka s menami dvoch českých potápačov, ktorí

ešte v roku 1965 zahynuli vo Veľkom
Hincovom plese. Po tejto tragédii vydala vtedajšia Správa TANAP-u zákaz potápania v tatranských plesách
s výnimkou oficiálnych výskumných
a pracovných úloh.
Schvaľovanie nových tabuliek s
menami obetí je v kompetencii Kuratória Symbolického cintorína, ich
inštalovanie má na starosti Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov TANAP-u. Štátne lesy TANAP-u, ako správca cintorína, sa starajú
aj o údržbu celého areálu vrátane
povestných detvianskych krížov
a kaplnky, v ktorej sa nachádza zvon
s mottom: Mŕtvym na pamiatku,
živým na výstrahu!
(mpá)

tórne testovania a sekvenovanie
DNA až po nútené podstúpenie
dobrovoľného vpravovania experimentálnych roztokov do tela nazývaných ako vakcína.
Prichádza kronika bolesti a ná-

dejí SLOVENSKÉHO NÁRODA,
pokoreného v jeho ľudskej dôstojnosti a postaveného do prvej línie
účastníka experimentálnych výskumov pre záujmy „vyšších“ globálnych cieľov v zámerne vyvola-

nom probléme označenom ako
ochorenie Covid-19, ktorý bol
sofistikovanou metódou opatrení premenený na problém skutočný.
Pokračovanie na 3. strane

JUDr. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ
advokátka

Dôkazy pre
e a medzinárodné súdy

Adria
Krajní

ti, a všetci, ktorí držíte túto knihu v rukách,

ť, ktorú sme žili spoločne. Doba Covidová - dystvo povýšené nad zdravý rozum a nad zákon.
orých vyrastá budúcnosť našich detí, vnukov
sa dnes rozhodujeme aj za nich, či zostaneme
okmi... Pred sebou máte KRONIKU autentických
iskier nádeje slovenského národa. Toho nároi poslancami, prezidentkou republiky a vládou
moc, slávu a peniaze bol vymenený pre použitie
ahraničných farmaceutických spoločností.

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

1. 3. 2020 bolestivým obdobím a ako sa vyjadril
ovič, ktorý aj na verejnosti trpel psychickými
itlerovej NSDAP, medicínsky test na slovenskom
ranu životov a zdravia ľudí na celom svete...

prezidentky Zuzany Čaputovej, aby sme sa
ia nebudú báť zomierať“, sa do bodky naplnil.

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

obodne“ dali do služieb medicínskeho výskumu,
i zomierať a „tešili sa“ tomu aj ich príbuzní.
v zablombovaných rakvách.

Morbídny výrok slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, aby sme sa
„... stali krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať“, sa do bodky naplnil.
Ľudia sa s „radosťou“ a „slobodne“ dali do služieb medicínskeho výskumu,
následne s „radosťou“ začali zomierať a „tešili sa“ tomu aj ich príbuzní.
Domov sa bez strachu vracali v zablombovaných rakvách.

ať, a to je len začiatok KRONIKY...

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

DA SLOVENSKÉHO NÁRODA

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA

ické svedectvo našej doby.

Autentické svedectvo našej doby.

bude môcť povedať, že to bolo inak...

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

I. diel

I. di
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Október 2021

Tatranský
ľadový dom
Práce na výstavbe ľadového
domu na Hrebienku už začali. Dvadsať rezbárov si bude
musieť poradiť s 225 tonami
ľadu. Na novej podobe pracujú od polovice októbra každý
deň pri teplote mínus sedem
stupňov Celzia, hoci vonku
vládne krásne babie leto.
Tatranský ľadový dom by
mal byť otvorený 19. novembra a vtedy návštevníkom
predstavia aj tematické zameranie. Organizátori nepočítajú so zopakovaním vlaňajšieho scenára, keď sa pre lockdown výrazne zredukovala
návštevnosť Tatier a dúfajú,
že ľadový dom budú môcť
obdivovať všetci. Organizácia
verí, že atrakciu na Hrebienku budú môcť tento rok obdivovať všetci záujemcovia.
Doplnila, že Tatranský ľadový
dóm bude môcť byť prevádzkovaný aj v prípadnej čiernej
farby COVID automatu, pretože je to ľadová galéria, a tie
sú podľa aktuálnych pravidiel
dostupné.
(red)

Biele srdce pre päť sestier z PSK

Päť sestier z Prešovského kraja bolo ocenených koncom
septembra národným ocenením Biele srdce. V utorok
5. októbra prijal štyri z nich na pôde Úradu Prešovského
samosprávneho kraja (PSK) jeho predseda Milan Majerský a sestra kraja Tatiana Hrindová.
Už 14. ročník oceňovania
Prešovský župan vyzdvihol na utorkovom stretnutí Biele srdce sa konalo 24. sepdôležitosť práce zdravotných tembra v Senci. Uznanie prisestier a sestier v sociál- nieslo 29 sestrám a jednej
nych zariadeniach. Zároveň pôrodnej asistentke z celého
sestrám poďakoval za ich Slovenska.
Celkovo päť z nich bolo
prístup, profesionalitu, ale
aj ľudskú stránku, ktorá je z Prešovského kraja. Organepochybne dôležitá pri ich nizátorom podujatia bola
Slovenská komora sestier
každodennej práci.
V kategórii Sestra v praxi a pôrodných asistentiek SR.
si ocenenie prevzala Marta Cena Biele srdce je symboDufalová z Centra pre deti
a rodiny v Prešove, Katarína
Kaszycki z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych
chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch
a Jana Sedláková z Očnej
kliniky Kulanga v Poprade.
V kategórii Sestra manažér
je ocenenou Alena Tančáková z vranovskej nemocnice
a v kategórii Sestra pedagóg
Ľubica Rybárová z Fakulty zdravotníckych odborov
Prešovskej univerzity.

lom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový
symbol sestier Biele srdce
bol oficiálne zvolený v roku
1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je
prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne
miestom, odkiaľ pramení
kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca
symbolizuje prelínanie sa
všetkých farieb na svete, tak
ako sestra prijíma všetkých
ľudí bez rozdielu.
Mgr. Daša Jeleňová

Výstava Nikdy nesmieme zabudnúť v sídle SZPB

Koncom septembra sa veľvyslanec
Ruskej federácie I. B. Bratčikov v rámci
podujatí venovaných Medzinárodnému
dňu spomienky na obete fašizmu, zúčastnil na otvorení foto-dokumentárnej

Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj Ján
Jurčík z KVH Tatry a Matúš Alexa za
Motorkárov Slovenska Brat za brata.

výstavy pod názvom Nikdy nesmieme
zabudnúť. Podujatie sa konalo v sídle
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave.
Výstavu pripravila Ruská historická
spoločnosť, Nadácia pre históriu vlasti a
Federálna archívna agentúra. Predstavuje listinné dôkazy o zločinoch nacistického režimu a materiály o procesoch s
fašistickými zločincami. „Názov výstavy
Neslobodno zabudnúť hovorí sám za
seba. Pre moju krajinu vojna znamenala nepredstaviteľné straty: viac ako 26,5
milióna mŕtvych, z toho 18 miliónov
predstavovali okupantmi vyvraždení civilisti a vojnoví zajatci umučení v táboroch smrti. Vojna prevalcovala takmer
všetky európske krajiny, zničila milióny
životov, priniesla skazu a rozvrat,“ pove-

dal, okem iného I. Bratčikov a konštatoval, že národy Ruska a Slovenska majú o
druhej svetovej vojne rovnakú pravdu. Z
tohto hľadiska nebolo miesto na otvorenie výstavy, teda Ústredie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, vybrané náhodou. Veteráni dnes patria k
tým, čo otvorene hlásajú pravdu o udalostiach vojnových rokov, uchovávajú a
odovzdávajú pamiatku a pravdu o nich
budúcim generáciám.
Po skončení výstavy v Bratislave bude
jej expozícia putovať po celom Slovensku, aby čo najviac ľudí malo možnosť
zamyslieť sa nad tým, ako draho sme zaplatili za naše spoločné víťazstvo, a zároveň aké dôležité je nezabúdať a zachovať
pamiatku hrdinov, ktorí toto víťazstvo
pre nás vybojovali.
(pkr)

Cestovný ruch sa potáca v červených číslach

Nárast ubytovaných hostí počas letných mesiacov v Regióne Vysoké Tatry a Regióne Liptov krivku prepadu mierne vyrovnal, avšak jesenné mesiace priniesli krutú realitu
do prevádzok vo Vysokých Tatrách i na Liptove.
Podľa údajov zo Štatistického úradu SR narástol počet
hostí v ubytovacích zariadeniach predovšetkým vďaka
návštevníkom zo Slovenska.
Oblastné organizácie vo Vysokých a na Liptove uskutočnili prieskum medzi ubytovateľmi aj u respondentov
z radov verejnosti s cieľom
zistiť motív ich rozhodovania pre trávenie dovolenky na
Slovensku. Podľa výsledkov
ankety sa zdá, že hotelierom
v týchto regiónoch výrazne
pomáhajú aj rekreačné poukazy.
75 % respondentov uviedlo, že o možnosti využívania
rekreačných poukazov vedia,
zhruba 18 % zúčastnených
však nepozná detaily, akým
spôsobom tento benefit použiť. Z dopytovanej vzorky viac
ako 79 % má možnosť preplatenia poukazu v zamestnaní,
a 56 % tento bonus v poslednom roku aj využilo. Najviac
poukazov bolo uplatnených
na pobyty v hoteloch, 3,6 %

využití tvorili letné detské
tábory a iba 0,61 % boli lyžiarske výcviky, čo mohlo byť
spôsobené aj pandemickou
situáciou.
Prieskum medzi ubytovateľmi tiež hovorí jasnou
rečou. Vo Vysokých Tatrách
podľa prieskumu poskytuje
možnosť využívania rekreačných poukazov takmer 98 %
ubytovateľov. Viac ako 50 %
z nich uvádza, že vďaka poukazom návštevnosť ich zariadení stúpla a podiel využitých
poukazov na celkovom ubytovaní bol do 30 %. Na Liptove zaznamenali ešte o niečo
priaznivejší vývoj, kedy 60 %
ubytovateľov potvrdilo nárast
hostí vďaka poukazom a ich
využívanie v ubytovacích
kapacitách je viac ako 54 %
z celkového podielu hostí.
Ubytovateľov prekvapuje tiež
nedostatočná komunikácia
zo strany štátu smerom k zamestnancom, že je tu stále
možnosť dovolenkovať na
Slovensku výhodnejšie.

V oboch regiónoch vyše 80
% hotelierov súhlasí, že rekreačné poukazy by mali ostať
zachované ako nástroj odmeňovania pre zamestnancov
a zároveň podpora domáceho
cestovného ruchu. Hotelieri
však poznamenávajú aj fakt,
že je potrebné venovať sa aj
ďalším možnostiam, aby tieto poukazy neostali jedinou
možnosťou pre cestovný ruch
na Slovensku.
Zatiaľ čo sa epidemiologická situácia zhoršuje, ubytovatelia sa sťažujú, že COVID
automat pre nich neplatí,
a v čiernej farbe automatu
nebudú môcť poskytovať
svoje služby paradoxne ani
zaočkovaným hosťom. „Zaočkovanosť a poskytovanie
služieb je dlhodobá téma,
ktorú podnikatelia v cestovnom ruchu predkladajú, aby
sa ňou príslušné inštitúcie
zaoberali, avšak zatiaľ bez
reakcie. Pred zimnou témou
je horúcou otázkou aj udržanie otvorených hraníc pre
zaočkovaných turistov zo
zahraničia,“ konštatovala výkonná riaditeľka OOCR Región Liptov, Darina Bartková.
„Štát nepočúva prosby ho-

telierov, aby sa ubytovanie
mohlo hosťom poskytovať aj
v čiernej farbe, s dodržaním
prísnych opatrení či limitov,
a pritom zrejme nemá dosť
financií na kompenzácie obrovských strát, ktoré každým
dňom narastajú. Veríme
preto, že minimálne nedôjde
k zmene režimu rekreačných
poukazov, ktoré sú v súčasnosti jedným z nosných pilierov
pre ubytovateľov, zároveň je
na stole aj téma zníženia DPH
pre gastro segment. V tejto
ťažkej dobre by tieto nástroje
mohli priniesť čiastočné oživenie pre tento sektor,“ uzavrela
túto tému výkonná riaditeľka
OOCR Región Vysoké Tatry,
Lucia Blašková.
Zahraniční turisti vypadli
v roku 2021 takmer úplne.
Hoci režim na hraniciach sa
mierne uvoľnil, nad prichádzajúcou zimnou sezónou
stále visí veľký otáznik. Lyžiarske strediská otvorené
i v čiernej farbe, ale bez ubytovania? Po poslednej zimnej
sezóne je tento scenár pre
podnikateľov nepredstaviteľný, zhodli sa zástupcovia
oboch organizácií.
Lucia Blašková, OOCR

Norika Baráthová (vpravo) a Erika Cintulová, riaditeľka
Múzea v Kežmarku.

Čestná členka Sp. dejepisného spolku

PhDr. Nora Baráthová

Výbor Spišského dejepisného spolku (SDS) navhrol ocenenie, titul Čestného člena Spišského dejepisného spolku, na svojom XXIX. valnom zhromaždení PhDr. Nore
Baráthovej. Členovia spolku jehohlasne návrh podporili
a Noru Baráthovú ocenili za jej dlhoročné členstvo v
SDS, za bohatú publikačnú činnosť v ročenke SDS, ale aj
za ďalšiu rozsiahlu odbornú publikačnú a spisovateľskú
činnosť pri odkrývaní a propagovaní histórie Kežmarku
a Spiša.
PhDr. Nora Baráthová pat- lomových a doktorandských
rí medzi najvýznamnejších prác. Niekoľko rokov úspešne
slovenských historikov. Je viedla aj krúžok historikov
autorkou mnohých samostat- pri múzeu. Jej nevyčerpaných odborných prác z ved- teľné historické vedomosti,
ného odboru história, ale poznatky, poctivý a ľudský
taktiež aj autorkou štúdií prístup k práci jej nebránili v
z oblasti stredovekej aj novšej tom, aby aj v dôchodkovom
histórie, literárnej histórie, veku, aj napriek zdravotným
etnografie a numizmatiky. Je problém, pracovala v múzeu
známa nielen ako vynikajúca ako historička.
historička, ale aj ako spisovaCenu mesta Kežmarok zísteľka, ktorá svoje historické kala v rokoch 1999 a 2009.
poznatky pretransformovala Za jej mimoriadny prínos
do beletrie. Historické témy, v oblasti histórie jej Minister
ktoré počas svojho života kultúry SR udelil v roku 2012
spracovávala, sa v niekoľkých Cenu Andreja Kmeťa za celoprípadoch stali námetmi pre životnú prácu a za výsledky
scenáre na filmové, divadel- dosiahnuté vo vednom odné a rozhlasové predstavenia bore história. Je dlhoročnou
a slúžili aj ako podklad pre členkou Slovenskej historicsprievodcovské služby po kej spoločnosti – Spišského
meste Kežmarok a po Kež- dejepisného spolku a členkou
marskom hrade. Nespočetné Asociácie organizácií spisomnožstvo mladých študen- vateľov Slovenska.
tov vyhľadávalo jej pomoc
Srdečne blahoželáme!
pri písaní seminárnych, dipRedakcia

Zmodernizujú SOŠE v Matejovciach

Nenávratný finančný príspevok z Integrovaného operačného programu IROP (v rámci iniciatívy Catching-up Regions)
spolu vo výške 18,2 mil eur získali 3 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Využité budú na
realizáciu projektov zameraných na zlepšenie ich vzdelávacej
infraštruktúry.
Jednou z nich je aj Stredná odborná škola elektrotechnická
Poprad-Matejovce, ktorá by mala preinvestovať vyše 8 mil. eur.
V rámci projektu by mal byť vybudovaný nový objekt pre
praktické vyučovanie (ucelený komplex s teoretickými a praktickými učebňami, športovým a ubytovacím zázemím), automatická montážna linka so softvérovým vybavením, číslicovo
riadené kovoobrábacie CNC stroje, IKT technika, meracie prístroje s príslušenstvom pre fotovoltaiku a prístroje pre výrobu
transformátorov na osadzovanie a spájkovanie.

Prvé viacpodlažné parkovisko v Poprade

Na Bajkalskej ulici vo
vnútrobloku medzi bytovými
domami Antimón a Argón
je už otvorené viacpodlažné
parkovisko. S jeho výstavbou
sa začalo 6. apríla. Hlavným
cieľom výstavby bolo zvýšenie celkovej kapacity a kvality
parkovania obyvateľov sídliska bez výrazného úbytku
zelene.
„Vyzerá to perfektne a som
veľmi spokojný. Je to prvé modelové viacpodlažné parkovisko a chcem poprosiť všetkých,
aby sa prišli pozrieť aj z iných
častí mesta. Myslím si, že toto je cesta, ktorou by mohlo
mesto ísť, a to parkovať takto
moderne bez toho, aby sme

zaberali zeleň na sídliskách.
Ľudia odmietli výškové stavby, preto je iba jedno podlažie
nad prízemím. Je to finančne
náročne, ale čo už dnes nie je.
Je to darček pre obyvateľov tejto lokality, “ povedal pri otvorení primátor Anton Danko.
Nové parkovisko disponuje 60 parkovacími miestami
na prízemí, 2 miestami pre
nabíjanie elektromobilov a 47
miestami na poschodí. V rámci prízemia je riešených 5 státí
pre ZŤP. Spolu viacpodlažné
parkovisko disponuje 107 parkovacími miestami a 2 miestami pre nabíjanie elektromobilov (spolu 109 parkovacích
miest.).
(pkr)
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PREDSLOV ku knihe Genocída Slovenského národa 2020
Pokračovanie z 1. strany
Obete
zmanipulovanej sanitárnej operácie
svoj hnev obracajú na jej
odporcov, pretože nevidia nepriateľa v radoch
nariaďovateľov a vykonávateľov opatrení, ktorí
im rafinovanou taktikou
na „ochranu verejného
zdravia“ zabíjajú blízkych
a „kondolujú“ s mrazivým
úsmevom verejného záujmu. Nosnou myšlienkou
nacizmu, zneužívania eugeniky („zušľachťovanie“
ľudského genofondu) a zabíjania bol tiež verejný záujem...
Dňa 11. marca 2020
začala pandémia Covid-19, ktorá na Slovensku v čase vyhlásenia ne-

bola, a dnes je tu pandémia
vyfabrikovaného
strachu
a paniky, a teda už len obava
zo strachu voľne dýchať alebo nepodstúpiť dobrovoľný
výskum na svojom tele vyvoláva vnútorný stres, ktorý
decimuje celý organizmus.
Výsledkom sú rôzne telesné
a duševné ochorenia, ako aj
rozvrátené rodiny, spoločnosť a rozpad právneho štátu. A je tu „Covid-19“ ako
ochranná známka zazipovaného súboru všetkých zdravotných problémov.
Tretia svetová vojna alebo
inak povedané pokračovanie druhej svetovej vojny
neprišlo s tankami a v kanadách, ale s rafinovaným
úsmevom, európskymi hodnotami a citlivým vníma-

ním problémov zraniteľných
skupín a podobnými floskulami či prázdnymi frázami
od osôb, ktoré sú politicky
pasené a vnútorne nešťastné. S cynickým a mrazivo
pokojným úsmevom na tvári
odkazujú občanom vystrašeným pred experimentálnymi
pokusmi, aby sa nebáli do
toho vstúpiť a ani zomierať,
pretože na každého sa vakcína, test aj respirátor na zabránenie riadneho dýchania ujde.
V konečnom dôsledku sme
tak podľa nich z dlhodobého
hľadiska všetci mŕtvi.
Cesta do pekla je vždy
dláždená dobrými úmyslami, najmä ak ich autormi sú
psychopati milujúci obdiv,
slávu, peniaze a moc, a servilnými vykonávateľmi pod-

ceňované alebo submisívne
jedince.
Táto kronika a výťažok
z nej pomôže aktivitám ODPORU COVID-19 a ďalších
zvrhlostí, na ktoré by sa znova politici chceli aj v budúcnosti podujať. Poslúži jednak ako dôkaz autentických
svedectiev o páchaní barbarských zločinov zo strany
politikov, sudcov, prokurátorov, policajtov, zdravotníkov,
riaditeľov škôl, úradníkov a
iných subjektov podieľajúcich sa na fašistickej mašinérii genocídy SLOVENSKÉHO NÁRODA. A zároveň
poslúži na zabezpečenie
pokračovania v činnosti občianskeho združenia Ochrana ľudských práv a základných slobôd, ktoré vám ne-

pretržite poskytuje ochranu
vašich práv a slobôd a svoje
pôsobenie chce rozširovať
a rozvíjať aj do budúcna ďalšími podnetnými aktivitami
od edukačnej a publikačnej
činnosti až po právne poradenstvo.
Na Slovensko a špeciálne
v čase Vianoc 2021 prichádza na vianočný trh kronika závažných dôkazov
pre vnútroštátne a medzinárodné súdy o tom, že na
Slovensku prebieha genocída nášho národa...
AK SA DO TOHO
VŠETCI ZAPOJÍME,
SPOLOČNE TO
VYHRÁME!
Predobjednávky
knihy
aj následný predaj budú

dostupné (aj) na stránke
združenia: www.olpzs.sk
alebo www.adrianakrajnikova.sk.
Predaj knihy sa oficiálne začne po jej krste. O tejto udalosti vás
budem informovať na
všetkých mojich sociálnych sieťach (facebook: Dr.
Adriana Krajníková, www.
zalobyvocistatu.sk, olpzs.
sk, www.adrianakrajnikova.sk a ďalšie) a vo vysielaní www.slobodnyvysielac.
sk, ktoré je v každý piatok
od 12.00 – 15.00 hod.
Do ďalšieho obdobia vám
prajem zdravie, šťastie, silu
a vnútorný pokoj.
JUDr. Adriana
Krajníková

Literárny Kežmarok vyhodnotený
Diamantová cena DofE
pre popradský „starý gympel“
DofE je skratka prestížneho rozvojového programu
pre mladých ľudí vo veku
14 – 24 rokov. V origináli
The Duke of Edinburgh´s,
v preklade Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu.
Už 65 rokov dáva mládežníkom na prahu medzi detstvom a dospelosťou šancu
rozvinúť svoje schopnosti,
ale aj charakterové vlastnosti
nevyhnutné v budúcom reálnom živote. Jej základom sú
štyri oblasti: rozvoj talentu,
dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci nesúperia medzi sebou.
Rivalom každého je „iba“
vlastná pohodlnosť, ktorú
treba prekonať. Do tohto
programu sú dnes zapojené
milióny mladých ľudí v 140
krajinách všetkých kontinentov sveta.
Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade sa do
DofE zapojilo už pred tromi
rokmi. Za ten čas niekoľko jeho žiakov dosiahlo na
bronzovú i striebornú úroveň, momentálne už najlepší
z nich napĺňajú svoje ciele na
zlatú medailu. K zdolávaniu
úloh ich vedú pedagógovia.
No a aj oni sa teraz dočkali ocenenia svojej aktivity.
Vstupný vestibul „starého
gympla“ už niekoľko dní
zdobí Diamantová cena DofE za činnosť ešte v predchádzajúcom školskom roku.
Iba šesť škôl na Slovensku
sa môže pochváliť takouto
cenou! Získali ju vďaka zapojeniu sa do programu na
rozvoj zručností riaditeľov

Turistický spoj

Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad, a. s., od
16. 10. pokračuje v prevádzke
turistických autobusových
spojov na linke Poprad – Štrba – Štrbské Pleso aj mimo
letnej sezóny.
Cestovný poriadok turistickej linky je lepšie prispôsobený potrebám obyvateľov
obcí a časom odchodov zubačky, v súčasnosti náhradnej dopravy.
(red)

Do 56. ročníka súťaže Literárny Kežmarok, ktorý sa
konal na prelome septembra a októbra 2021, sa mohli
zapojiť žiaci základných a
stredných škôl zo Slovenska,
ako aj slovenskí žiaci žijúci
v zahraničí. Súťaž bola vypísaná pre poéziu a prózu v
troch vekových kategóriách.
Celkovo prišlo 508 prác od
230 autorov. Anonymne ich
hodnotila odborná porota na
čele s Danielom Hevierom a
Monikou Kompaníkovou.
„Každoročne sa do najstaršej žiackej a študentskej
literárnej súťaže na Slovensku
prihlási viac ako 500 mladých
autorov. Hoci sa víťazmi môže stať len niekoľko z nich,
som presvedčený, že spomedzi
všetkých tých mladých spisovateľských talentov raz vzídu
velikáni, ktorí budú dôstojne
reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí,” uviedol na

jeho slávnostnom otvorení
primátor mesta Ján Ferenčák.
V kategórii stredných
škôl získal prvenstvo so svojou poéziou Marek Jaroš zo
Starej Ľubovne. Porotcov
súťaže s prózou najviac zaujala Lucia Herceková z Nitry.
V kategórii starších žiakov
najvyššie ocenenie prevzala Natália Matoľáková zo
Starej Ľubovne a za prózu

Matúš Dubjel zo Starej Ľubovne. Kategóriu mladších
žiakov najlepšie reprezentovala poéziou Petra Kubíková
z Kežmarku a prózou Greta
Amina Tábory z Bratislavy.
Porota udelila aj niekoľko
čestných uznaní. Vyhlásenie výsledkov bolo doplnené
pásmom víťazných prác v naštudovaní ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku.
(pkr)

Zdravý životný štýl:

Komisia spúšťa celoeurópsku kampaň
stredných škôl a učiteľov
v pozíciách koordinátorov
DofE.
Ocenenie si z rúk spoluzakladateľa a riaditeľa DofE na
Slovensku Mariána Zachara v Zrkadlovej sieni sídla
Košického samosprávneho
kraja v Košiciach prevzali
bývalý riaditeľ Gymnázia na
Kukučínovej ulici Vladimír
Lajčák a hlavná koordinátorka „starogympláckeho“
programu Iveta Šatanková.
K oceneniu im zablahoželali aj predseda Prešovského

samosprávneho kraja Milan
Majerský a vedúci odboru
školstva PSK Ján Furman.
V súčasnosti pokračuje
v popradskom Gymnáziu na
Kukučínovej ulici v plnení
úloh DofE z predchádzajúceho školského roka 15 študentov, z nich ôsmi majú reálnu
šancu na najcennejšiu zlatú
medailu. V týchto dňoch sa
spustí nový cyklus pre žiakov
z tried prvého ročníka. „Starý
gympel“ bude v tejto oblasti
určite patriť medzi absolútnu
slovenskú špičku.
(red)

KOMINÁRSTVO
Mezovský

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

mezovskylukas@gmail.com

Európska komisia spustila kampaň HealthyLifestyle4All. Cieľom kampane je podporovať zdravý životný štýl
všetkých občanov naprieč generáciami a spoločenskými
skupinami, pričom konečným zámerom je zlepšiť zdravie a duševnú pohodu Európanov.
Táto dvojročná kampaň v sebe spája šport a aktívny
životný štýl s politikami týkajúcimi sa zdravia, potravín
a iných oblastí a snaží sa zapojiť do diania občiansku
spoločnosť, mimovládne organizácie, štátne, miestne
a regionálne orgány a medzinárodné subjekty. Všetci
zainteresovaní hodlajú implementovať viacero opatrení,
ktorých cieľom je nabádať Európanov, aby viedli aktívnejší život a aby viac dbali na svoje zdravie.

Svoje záväzky týkajúce
sa konkrétnych opatrení
môžu všetky zúčastnené organizácie predložiť
prostredníctvom online
nástroja Pledge Board.
Svoj príspevok už predložili viaceré krajiny a or-

ganizácie EÚ, ako napríklad
medzinárodný a európsky
olympijský výbor, Svetová antidopingová agentúra
(WADA), Medzinárodná federácia pre šport v školách,
Medzinárodná
federácia
futbalových zväzov (FIFA),

Únia európskych futbalových zväzov (UEFA)
a Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO), pričom sa očakáva, že mnohé ďalšie subjekty tak
čoskoro urobia.

Plánovanými opatreniami sa podporia
tri ciele kampane HealthyLifestyle4All:
▶ zvýšiť informovanosť o zdravom životnom štýle naprieč generáciami;
▶ podporiť ľahší prístup k športu, fyzickej aktivite a zdravému stravovaniu s
osobitným zameraním na začlenenie a
nediskrimináciu, aby sme dokázali oslo-

viť a zapojiť aj znevýhodnené skupiny
ľudí;
▶ podporiť globálny prístup vo všetkých politikách a sektoroch v snahe
ozrejmiť súvis medzi stravovaním, zdravím, duševnou pohodou a športom.

4

Október 2021

INZERCIA

PUBLICISTIKA

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk

5

JUDr. Adriana Krajníková, advokátka: Stačí nemať rúško a nemusíš platiť…
Nejde o krádež ani o zámer, ale o rozhodnutie fanatických covid-veriacich
ako sa samopoškodzovať a slúžiť klinickým štúdiám
9. 10. 2021, čerpacia stanica Slovnaft
na trase Košice – Prešov
a za volantom - ja…
Po natankovaní nafty som ako vždy, s úmyslom za kúpený tovar zaplatiť, vošla do interiéru, avšak bez prekrytia
dýchacích ciest mi predavačka nedovolila zaplatiť. Toto
nie že hraničí s idiotizmom, toto je už zaparkovaný idiotizmus. …Fajn, čo s nimi, tak som odišla a zavolala políciu… Dodávateľ mi neumožnil ako odberateľovi platiť, tak
mám tovar zadarmo!
Stačí nemať rúško, a nemu- -vyhlášky nie sú všeobecne
síš platiť… Že sme na to ne- záväzný právny predpis, a
prišli skôr… Človek skutočne právna povinnosť testovanevie, či sa smiať, nadávať, nia, očkovania a prekonania
alebo chváliť Mikasa a od- Covid 19 neexistuje vôbec.
daných fanatikov … Pretože
Zároveň podľa § 25 zákona
pani od pokladne vzala svoju č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
rolu tak vážne, ako ani nema- starostlivosti personál prevála. Bude musieť zaplatiť moju dzok nemá právo nahliadať
naftu, lebo mne plnenie zma- do zdravotnej dokumentácie
rila…. Navyše na dverách spotrebiteľa.
nie je žiadne obmedzenie
Zákon č. 576/2004 Z. z. má
pre tých, ktorí chcú vstúpiť a vyššiu právnu silu ako podzaplatiť. Ale kuráž mala riad- zákonný akt Úradu verejnénu, s akou to opakovala… ho zdravotníctva vo VestníPremotivovaní zamestnanci ku vlády, ktorý nahliadanie
sa až tak boja o svoje miesto „umožňuje“. Lex superior
a plat, že sa o nich sami pri- derogat legi inferiori – Vyšší
pravujú …
zákon deroguje (ruší) nižší.
Zaujímavé bolo, ako sa paIde o právny princíp poni pri páchaní trestného činu chádzajúci z rímskeho práva,
nátlaku voči mne (diskrimi- prenesený aj do slovenskénácia), zdráhala sa byť natá- ho právneho systému, že ak
čaná na kameru.
existuje rozpor medzi ustanoveniami dvoch právnych
predpisov rôznej právnej sily, prednosť má predpis vyššej právnej sily (teda ústava
má prednosť pred zákonom,
zákon má prednosť pred vyhláškou atď…). Iba na Slovensku dnes aj kapacitám
haraší, že Janov Mikasov hybridný akt – čo nie je ani právny predpis (!) má prednosť
pred Ústavou!
Treba pamätať, že Mikasove akty nie sú vyhlášky, teda
Na dverách je tento nápis:
„Vstup do prevádzky shopu je povolený všetkým osobám“
Všetky sú všetky...
„Konzumácia v reštaurácii je povolená iba osobám
v režime O - T - P“
„Vstup na terasu je povolený iba osobám v režime
O - T - P“.
A to celé je zároveň aj paradox, že pre účely nákupu
pohonných hmôt alebo iného tovaru vírus neexistuje, ale pre konzumáciu už
áno…, a režim pandémie
beží vedľa režimu normálu a ľudia hrajú hru, ponižujú sa, dehonestujú sa,
a ako dobrovoľníci klinických
štúdii dávajú na sebe skúšať
chemické prípravky. Idú v režime O-T-P…
PRÁVNY STAV VECI:
Prevádzky nemajú právo
ani povinnosť vyžadovať
prekrytie dýchacích ciest,
pretože Mikasove pseudo-vyhlášky nie sú všeobecne
záväzný právny predpis a
takáto právna povinnosť neexistuje vôbec.
Prevádzky nemajú právo
ani povinnosť vyžadovať
preukázanie
potvrdenia
OTP (Očkovaný - testovaný - prekonaný Covid 19),
pretože Mikasove pseudo-

nie sú právne predpisy, pretože právny predpis je podľa
čl. 72, čl. 120, čl. 123 Ústavy
SR v spojení s § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. ústava, ústavné zákony, zákony,
nariadenia vlády, vyhlášky
a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov
štátnej správy, iných orgánov
štátnej správy a Národnej
banky Slovenska, ktoré musia
byť vyhlásené v Zbierke zákonov SR (§ 15, § 18 ods. 2, §
19 ods. 1, ods. 2 cit. zákona),
čo „pseudo-vyhláška“ Úradu
verejného zdravotníctva nespĺňa.
Tieto akty už nie sú tvorené ako vyhláška (čo vyžaduje
prísny legislatívny proces ich
tvorby v legislatívnych orgánoch podľa čl. 123 Ústavy SR
v spojení s § 5 ods. 2 zákona
č. 400/2015 Z. z. – osobitné
splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacích
predpisov), ale z večera na
ráno ich vydáva podľa bež-

ného kompetenčného ustanovenia § 5 ods. 4 zákona
č. 355/2007 Z. z. úradník
(Jan Mikas), a preto nie sú
vyhlásené ako všeobecne
záväzné právne predpisy
v Zbierke zákonov.
S poukazom na § 15 Zák.
č. 400/2015 Z.z. iba o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to,
že dňom vyhlásenia sa stalo
známym každému, koho sa
to týka.
Takže tu niet o čom právne pochybovať, Mikasove
pseudo-vyhlášky vyhlásené
vo Vestníku vlády nie sú všeobecne záväzné právne predpisy a nemajú právnu silu
kohokoľvek zaväzovať. Ide o
kvantum právnych nezmyslov rozoštvávajúcich spoločnosť a ničiacich zdravie
a ekonomiku, bez všeobecnej záväznosti, na ktorých
pracujú byrokrati na štátne
náklady. Na podklade tejto
mašinérie sa ničí zdravie ľudí,
ekonomika a rozvracajú sa
vzťahy občanov. Na podklade týchto právnych nezmyslov sa celý národ rozoštval!
A ľuďom to nedochádza…!
Za normálnych okolností
nemal nikto dôvod prísť do
konfliktu s niekým, kto chcel
zaplatiť za tovar, prísť sa do
školy učiť, do obchodu nakúpiť, k lekárovi sa ošetriť…
Ľudia prijali hru sa navzájom
zdravotne a ekonomicky fackovať a likvidovať a pri tom sa
kontrolovať… Perpetum mobile vlastnej deštrukcie.
Prevádzky riadiace sa Mikasovými aktami síce ešte „prežívajú“, ale každým
rúškom, testom, a vakcínou
sa zároveň likvidujú. Pripravujú sa o množstvo zákazníkov, pričom podriaďovanie
sa neexistujúcim povinnostiam nemá v ich hlavách racionálne vysvetlenie. Zároveň
ruka v ruke tejto likvidácii
ide Mikasove uzatváranie
prevádzok podľa „farieb prostredia“.
Prevádzky a osoby podriaďujúce sa neexistujúcim povinnostiam sa odvolávajú
na obavu z pokuty alebo
straty zamestnania, niektorí navyše pri tom dôverujú
strachu z televízora a smrteľnému vírusu, a všetci prijatím
hry na v skutočnosti „nepovinné povinnosti“ si sami
podlamujú zdravie, vytvárajú
podmienky ekonomickej likvidácie a straty zamestnania.
Až tak sa tej straty boja, že jej
utekajú oproti a vedia to…
Pri poukaze na túto skutočnosť iba kývnu plecom…

V podstate sú užitoční, bez
nich by pharma výskum nemal dobrovoľníkov zadarmo.
Mikasove nariadenia slúžia
na likvidáciu tých, ktorí ich
plnia, iba im to nedochádza…
Testovanie a očkovanie
slúži na evidenciu tých, ktorí prijali rolu dobrovoľníkov
na rozbor ich DNA a klinické skúšanie látok vpichovaných do ich tela. Zadarmo…
V koncentrákoch na to mali
zajatých…, dnes sa ľudia dávajú pichať dobrovoľne a niektorí s nadšením… V podstate sú užitoční všetci, bez nich
by pharma výskum nemal
dobrovoľníkov zadarmo.
Prekrytie dýchacích ciest
slúži na udržanie poslušnosti stáda a obrazu pandémie,
ktorú dobrovoľníci doslova
zbožňujú… a záchranu pred
smrteľným vírusom, ktorý je
uvedomelejší viac, než človek
samotný, hľadajú v pokusoch
na sebe. Taký vírus napríklad
„nebaví“ ak ideš na benzínku iba nakúpiť, „baví“ až keď
ideš konzumovať, alebo ideš
na terasu, „nebaví“ už v triedach na školách, „baví“ iba
na chodbách, ale „nebaví“ tak
iba na základných školách, na
stredných školách „baví“ ešte
stále… A pri dvanásťročných
gymnáziách „nebaví“ v prvých 4 ročníkoch, od 5 ročníka je v triedach prítomný
smrteľný vírus!
Elektronické väzenie sa
buduje pre tých, ktorí sú „čipovaní“ testami a vakcínami,
teda zaradení do elektronických databáz na pozorovanie,
zhromažďovanie a vyhodnocovanie výsledkov „vzoriek“,
teda testovaných a očkovaných, nie pre tých, ktorí tam
zaradení nie sú…
A biznis sa točí…, už beží
3. dávka výskumu, koľko ich
ešte bude…? A „dobrovoľníci“ stále nechápu, sú zaneprázdnení obavami z pokút
a straty zamestnania…
ZOPÁR
UŽITOČNÝCH RÁD
§ 3 ods. 1 zákona č. 250/
2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa: Každý spotrebiteľ má právo na výrobky
a služby v bežnej kvalite,
uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho
zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností
orgánom dozoru, dohľadu
a kontroly (ďalej len „orgán
dozoru“) a obci pri porušení
zákonom priznaných práv
spotrebiteľa.
…Takže žiadne škodlivé

rúško plné plesní, vírusov,
baktérii, pod ktorým môže
prísť nevoľno a pod.
§ 4 ods. 2 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa: Predávajúci nesmie
a) ukladať spotrebiteľovi
povinnosti bez právneho dôvodu
b) upierať spotrebiteľovi
práva podľa § 3 (napr. § 3 ods.
1 cit. zákona),
c) používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné
podmienky v spotrebiteľských zmluvách (§ 52 – § 54
Občianskeho zákonníka).
…A my vieme, že povinnosť prekrytia dýchacích
ciest, testovania biologického materiálu na Covid-19
a očkovania proti Covid-19
n e e x i s t u j e.
§ 4 ods. 3 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa:
Predávajúci
je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu
rovnakého zaobchádzania
v poskytovaní výrobkov a
služieb ustanovenú osobitným predpisom (zákon č.
365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon). Predávajúci nesmie odmietnuť predať
spotrebiteľovi výrobok, ktorý
má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby,
ktorá je v jeho prevádzkových
možnostiach. Nesmie viazať
predaj výrobku alebo poskytnutie služby (ďalej len „viazanie predaja“) na predaj iného
výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak
spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných
predpisov (napr. zákon č.
190/2003 Z. z. o strelných
zbraniach a strelive)není niektorých zákonov.
…Teda nesmie neobslúžiť
z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest, netestovania a
neočkovania. Ak nechce za
to zaplatiť, to už je jeho problém…
§ 4 ods. 8 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa: Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia
§ 7 až 9 (zákaz nekalej obchodnej praktiky a klamlivého konania a klamlivého opomenutia). Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa
na účely tohto zákona rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými
tradíciami a ktoré vykazuje
zjavné znaky diskriminácie
alebo vybočenia z pravidiel
morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní
služby, alebo môže privodiť
ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti,
čestnosti, zvyklosti a praxe,
využíva najmä omyl, lesť,
vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.
…Teda nesmie neobslúžiť
z dôvodu neprekrytia dýchacích ciest, netestovania
a neočkovania, inak ide o
diskrimináciu.

Video z čerpacej stanice
a audio záznam z polície si
môžete pozrieť cez QR kód.
Na prečítanie QR kódu potrebujete aplikáciu. Týchto aplikácií, ktoré váš telefón zmenia
na čítačku, je veľa a sú voľne
dostupné pre všetky operačné
systémy. Ak používate telefón
s operačným systémom Android, môžete použiť napr „QR
Code Reader”. Pre iOS (produkty spoločnosti) Apple odporúčame napríklad QR Code
Reader. Ponuka je však široká.
Keď skenujete, namierte
kameru na štvorcový QR kód
tak, aby bol celý zobrazený
v náhľade na vašej obrazovke.
Aplikácia väčšinou kód prečíta
hneď, ale môže to trvať aj pár
sekúnd. Vaše mobilné zariadenie by vás malo následne automaticky presmerovať na odkaz, kde sa dozviete viac alebo
kde si môžete stiahnuť súbory,
na ktoré QR kód odkazuje.

§ 23 ods. 1 zákona č.
250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa: Priestupku sa
dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon alebo osobitné
predpisy na ochranu spotrebiteľa (napr. zákon č. 108/2000
Z. z., zákon č. 178/1998 Z. z.,
zákon č. 147/2001 Z. z., zákon č. 18/1996 Z. z., zákon
č. 90/1998, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2006).
…Teda poruší napr. zákaz diskriminácie a nepredá
alebo neobslúži osobu bez
prekrytia dýchacích ciest,
bez testovania a očkovania
Covid-19, napriek tomu, že
nikto takú všeobecne záväznú povinnosť nemá.
§ 11 Občianskeho zákonníka: Fyzická osoba má právo
na ochranu svojej osobnosti,
najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho
mena a prejavov osobnej povahy.
…Z dôvodu vyššie uvedených zásahov do práv spotrebiteľa môže ísť zároveň aj o
zásah do ochrany osobnosti,
keď osoba je vystavená poníženiu z dikriminácie, pretože
nie je obslúžená, personál
sa o nej vyjadruje hanlivo a
pod.
§ 16 Občianskeho zákonníka: Kto neoprávneným zásahom do práva na ochranu
osobnosti spôsobí škodu,
zodpovedá za ňu podľa ustanovení tohto zákona o zodpovednosti za škodu.
…A z dôvodu zásahu do
práv na ochranu osobnosti
má dotknutá osoba právo na
náhradu materiálnej a nemateriálnej ujmy.
JUDr. Adriana Krajníková,
www.zalobyvocistatu.sk
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Memorandum

Memorandum medzi Prešovským krajom a Slovenským paralympijským výborom podpísali 26. 10. v Inovačnom partnerskomcentre
v Prešove. Motívom podpísania dokumentu je spoločne vytvárať podmienky pre
mladých zdravotne znevýhodnených para športovcov
a začleniť ich do spoločnosti,
ako aj podpora rozvojových
programov paralympijských
športov v Prešovskom kraji.

Konferencia

Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND
v spolupráci s Regionálnou
anténou NSRV SR pre Prešovský kraj usporiadal 13.
októbra celoslovenskú konferenciu „Ekologická poľnohospodárska výroba (EPV)
v novom programovom období 2023 – 2027“, ktorá sa
konala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR 13. októbra 2021 v penzióne Dolinka v Liptovskej Tepličke.

Interné oddelenie získalo Genersichovu cenu

Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča získalo Genersichovu cenu. Maďarský Nadačný fond Dr. Antala Genersicha ju každoročne udeľuje vybraným lekárom a študentom medicíny. V spolupráci s vedením mesta Levoča
sa tentokrát rozhodli oceniť Interné oddelenie levočskej
nemocnice a k poďakovaniu kolegom sa pridalo aj vedenie
levočskej nemocnice.
Celý rok 2021 bol nielen
pre lekárov interného oddelenia, ale všetkých zdravotníkov nesmierne náročný. Kvôli
pandémii koronavírusu zažili

situácie, na ktoré sa, napriek
rokom skúseností, nemohli
pripraviť, museli však byť
v plnom nasadení 24 hodín
denne a zachraňovať pacien-

tov, neraz aj kolegov. Genersichova cena je krásnym gestom uznania za túto náročnú
prácu.
„Ocenenie si nesmierne
vážime, je to pre nás veľkým
zadosťučinením a uznaním.
Vzhľadom na veľmi ťažkú
dobu, ktorú žijeme, by si ho
zaslúžili všetci naši kolegovia,
bez ohľadu na to, kde pracujú. Cena je aj vyjadrením
toho, že zdravotníctvo, lekári,
sestry, ale aj nezdravotnícki
zamestnanci si vďaka covidu
opätovne získali veľmi dôležité miesto v spoločnosti, čo posledné roky nebolo vždy pravidlom. Naša úprimná vďaka
za starostlivosť, profesionalitu
a obetavú prácu patrí celému

kolektívu interného oddelenia
pod vedením skúsenej odborníčky, primárky MUDr.
Márie Orolínovej,“ uviedol
riaditeľ levočskej nemocnice Ing. František Lešundák. Ocenenie levočských
zdravotníkov je aj zásluha
vedenia mesta Levoča. Primátor Levoče Ing. Miroslav
Vilkovský, MBA poďakoval
kolektívu interného oddelenia za zvládnutie I. a II. vlny pandémie koronavírusu.
Profesor Genersich bol významným a uznávaným lekárom a pedagógom. Zomrel
v roku 1918 a na jeho počesť v roku 1991 vznikla nadácia nesúca jeho meno.
Mgr. Martina Pavliková

HĽADÁME UPRATOVAČKY
CHEMEKO, spol. s r. o.
hľadá seriózne upratovačky
na skrátený úväzok v lokalite Svit, Poprad.
kontakt: 052/7152850,
e-mail: chemeko@chemosvit.sk

Verejné oznámenie

Toto sú zistenia De iure Veľkej Poroty o problémoch, ktoré boli predložené Veľkej Porote v tento deň 2021. 07. 10 v
prezentácii Deklarácie, vypracovanej Ľuďmi, zhromaždenými na Slovensku a nájdené fakty boli uznané za pravdivé
a správne.
Výsledkom zistenia Veľkej Poroty je zhromaždiť sa a znovu
zostaviť De iure Ústavnú republiku.
Celý tento dokument môžete nájsť na internete na:
http://nzosr.sk/
Oznámenie zástupcovi je oznámenie pre vedenie.
Oznámenie pre vedenie je oznámenie pre zástupcov.
Obsah tohto oznámenia nie je názorom alebo tvrdením redakcie novín, jej zamestnancov a jej vedenia.

Archeologická...

Podtatranské múzeum
v Poprade a Prešovský samosprávny kraj pozývajú na
novú výstavu pod názvom
„Archeologická...“.
Zameraná je na prezentáciu predmetov zo zbierkového fondu Podtatranského
múzea v Poprade – fondov
archeológie a umenia. Podtatranské múzeum v Poprade má v správe rozsiahlu
archeologickú zbierku a tiež
kolekciu malieb archeologických lokalít z územia Spiša.
Výstava predstavuje výtvarné
diela E. Wallachyho, F. Forbergera, J. Olexu, J. Fabiniho,
J. Rusnáčika a pod. Prezentácia umeleckého stvárnenia
lokalít je doplnená o archeologické predmety, nálezy
z výskumnej činnosti či fotografie z terénnych výskumov;
pri tvorbe výstavy múzeum
spolupracovalo aj s Archeologickým ústavom Slovenskej
akadémie vied.
Výstava je sprístupnená do
5. decembra 2021 v priestoroch múzea na Vajanského
v Poprade, na 2. nadzemnom
podlaží, v čase otváracích
hodín (9. h - 16. h s dezinfekčnou prestávkou medzi
12. h - 13. h).
(red)

Legendárium
Letná kampaň Krajskej
organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod
Slovenska s názvom LEGENDARIUM vyvrcholila 26.
septembra na Hrade Šariš.
Vyhodnotenie kampane bolo
symbolický spojené aj s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na
27. september.

UKÁŽKA BOJOV NA MORAVE

Podtatranský Kuriér www.podtatransky-kurier.sk
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Klub vojenskej histórie Tatry organizoval ukážku bojov na Morave
Pripomenúť hlavne mladej generácii boje Čechov a Slovákov počas druhej svetovej
vojny proti nacistickému Nemecku ostalo
dnes na kluboch vojenskej histórie (KVH)
v oboch štátoch. Hostašovice, obec ležiaca
v najjužnejšej časti okresu Nový Jičín, spo„Návrh na túto akciu
podal poslanec zastupiteľstva pán Rostislav Moščák
a ostatní poslanci s návrhom súhlasili. Rosťa mal
organizáciu celej ukážky na
starosti. Obecný úrad sa ho
snažil podporiť a pomôcť so
všetkým, čo bolo potrebné,“
povedal nám starosta obce
Zdeněk Kelnar.
Keď organizátori akcie
stanovili dátum ukážky „netušili“, že presne v tento deň
pred 77 rokmi prešiel partizánky oddiel Jána Žišku zo
Slovenska na Moravu. Túto
informáciu priniesol komentátor celej akcie pán Mgr. Jiří
Tesař zo spolku Vize 70 plus.
„Cieľom tejto akcie bolo
ukázať návštevníkom z obce
Hostašovice a širokého okolia partizánsky život a strasti partizánov a pomocníkov
partizánov z miestnych obyvateľov a následné represie
pri prezdradení alebo ich
zadržaní nemeckými vojakmi,“ priblížil Rostislav Moščák, poslanec zastupiteľstva
a súčasne podpredseda Klubu vojenskej histórie Tatry
Spišské Bystré.
Ukážka zachytávala príchod partizánskeho oddielu
z hôr do miestnej hájovne
k pomocníkovi partizánov,
miestnemu hájnikovi a jeho
rodine. Celej akcie sa zúčastnilo 40 členov klubov vojenskej histórie z KVH Tatry

lu s Klubom vojenskej histórie Tatry zo
Spišského Bystrého pripravili 25. septembra 2021 ukážku bojov, v ktorej sa stretol
partizánsky oddiel 1. Československej
partizánskej brigády Jána Žišku a nemeckej brannej moci v katastri obce.

Spišské Bystré, KVH Fénix
Nový Jičín, KVH Brno, KVH
Schwarzach Velké Karlovice
a dobrovoľníci a deti z obce,
ktorí veľmi dobre zvládli úlohy obyvateľov hájovne.
A o čo v ukážke išlo?
Po krátkom odpočinku
vydal veliteľ partizánskeho
oddielu rozkaz zaujať postavenie k napadnutiu nemeckej kolóny a následnému
zneškodneniu. Partizáni kolónu napadli a po intenzívnom boji boli nemeckí vojaci
a technika zlikvidované. Po
prehľadaní padlých nemeckých vojakov a techniky sa
podarilo ukoristiť niekoľko
kusov zbraní, oblečenia, ale
aj brašňu s dokumentami.
Oddiel sa stiahol na hájovňu,
kde si mal oddýchnuť a ošetriť zranených partizánov. Po
preskúmaní zaistených dokumentov sa veliteľ paritzánskeho oddielu rozhodol, ze
s časťou oddielu pôjde zaistené dokumenty odovzdať
veleniu 1. Čs. Partizánskej
brigády a zranení partizáni
zostanú v hájovni, kde ich
ošetrila hájnička s niekoľkými partizánmi, ktorí im zabezpečovali ochranu.
Medzitým bolo nemeckou
motorizovanou
hliadkou
zistené napadnutie nemeckej kolóny a nemecký veliteľ
vydal rozkaz k okamžitému
vyslaniu protipartizánskych
jednotiek k stíhaniu a ná-

Po získani informácii od hajníka sa čásť oddielu na rozkaz
veliteľa presunula k miestu napadnutia nemeckej kolóny.

slednému zadržaniu alebo
likvidácii partizánskeho oddielu. Pri postupu protipartiezánskeho oddielu bola odhalená hájovňa so zranenými
partizánmi a ich ochranou.
Došlo k zúrivej prestrelke a
k obkľúčeniu priestoru okolo
hájovne. Niekoľkým partizánom sa podarilo prestrieľať
a pomôcť zraneným pri úteku z obkľúčenia. Niekoľko
partizánov a obyvateľov hájovne padlo do rúk nemeckých vojakov, ktorí následne
hájnika a dvoch partizánov
vyvliekli pred hájovňu a zastrelili, manželku hájnika
s piatimi deťmi odvliekli na
výsluch. Hájovňu zapálili,
aby sa partizáni už na toto
miesto nemohli vrátiť.
„K veľkému prekvapeniu
došlo v priebehu dňa, keď
k nám, do Hostašovíc a následne na samotnú ukážku
prišli Motorkári Slovenska
Brat za brata pod vedením
Matúša Alexu. Veľmi ma
potešilo, že sa rozhodli absolvovať dlhú cestu a prišli
sa pozrieť na túto bojovú
ukážku v našej obci, ktorá
bola prvou takouto akciou.
Verím, že nebola posledná
a aj v budúcnosti si budeme
pripomínať všetky udalosti,
ktoré sa tu udiali pred 77
rokmi a šíriť pravdu o týchto
udalostiach“, povedal Rostislav Moščák a následne poďakoval menom KVH Tatry

Členovia 1. Čs. partizánskej brigády Jána Žišku spolu s miestnymi obyvateľmi.
Spišské Bystré obci Hostašovice za pomoc a podporu
pri organizovaní celej akcie.
KVH Tatry a jej predseda
Ján Jurčík obzvlášť poďakoval starostovi Zdenkovi
Kelnarovi a pani zástupkyni
starostu Ing. Kateřine Dudovej. Súčasne ďakujú všetkým,
ktorí akokoľvek pomohli túto akciu dotiahnuť do zdarného konca.
„Podľa mojich postrehov a
reakcií od občanov sa ukážka všetkým páčila. K zdarnému priebehu akcie prispelo aj krásne jesenné počasie.
Lepšie si usporiadatelia
a návštevníci nemohli priať.
Veľmi chválim a vážim si
všetkých účinkujúcich, od
zástupcov partizánov, členov nemeckých jednotiek,
ale aj predstaviteľov obyčajných občanov, pomáhajúcich partizánom, kde si
zahrala manželku hájnika aj zástupkyňa starostu

Po zneškodnení kolóny partizáni zabezpečujú priestor, prehľadávajú nemeckých vojakov a techniku.

Prírodovedné hry v réžii baníckeho cechu
Banícky cech horného Spiša organizoval v septembri Prírodovedné hry. Išlo o podujatie pre detí základných škôl
v Poprade a zo škôl z obcí, ktoré s našim cechom spolupracujú. V roku 2019 sa uskutočnil nultý ročník Prírodovedných letných hier sa zúčastnilo sa ho 150 detí. Tohto roku
to bol prvý ročník s 320 deťmi s učiteľským dozorom. Na
hry sa hlásilo až 800 detí, ale počet sme museli korigovať na
zvládnuteľnú úroveň.
Deti sme viedli výchovno- du, Strelecký klub Strážky,
-vzdelávacím postupom tak, Záchranársky Rescueservis
aby mali čo najväčší zážitok Františka Majerského. Deti
a čo najviac sa naučili. Zriadi- sa naučili ťahať syrové nite,
li sme desať stanovíšť v spolu- ako vyzerá seno, slama, ovos,
práci s partnermi: Ekofarma jačmeň, pšenica, ako rozoVažec, Mestské lesy Poprad, znať jedľu od smreka, dub od
Podtatranský mykologický buka, aké sú jedovaté a jedlé
klub, Slovenský zväz včelá- huby. Ako sa chovajú včely,
rov oblastná organizácia Po- ryžovali zlato, podávali prvú
prad, Slovenský poľovnícky pomoc, ako sa správne chovať
zväz, oblastná organizácia na otvorenej vodnej ploche a
Poprad so Sokoliarmi, Potá- zastrieľali si zo vzduchovpačský klub Vodák z Popra- ky. Deti vstúpili aj do štôlne,

oboznámili sa s minerálmi
a horninami z Kvetnice. Za
účasť na hrách každé dieťa
dostalo účastnícku medailu,
guľáš, bagetu a zabezpečil sa
im aj pitný režim.
Na organizovaní celého
podujatia sa výraznou mierou podieľalo Stredné odborné učilište remesiel a služieb Poprad, ako aj Stredná
hotelová škola Vysoké Tatry

a členovia nášho baníckeho
cechu. Spoluorganizátormi
hier boli VÚC Prešov, Mesto
Poprad, ktoré prevzalo záštitu
nad podujatím, Tatravagónka a. s. Poprad, Minipivovar
Tatras Poprad, Agrokarpaty
Plavnica a obchodné spoločnosti Tesco a Kaufland.
Celkovo hry zabezpečovalo
cez 70 osôb. Podľa odoziev
sa podujatie deťom a učiteľom páčilo. K úspechu určite
prispelo aj slnečné počasie
a čarovne krásna príroda
našej Kvetnice. Už teraz pracujeme na príprave ďalšieho,
v poradí už druhého ročníka,
ktorý sa uskutoční 9. septembra 2022.  Slavomír Kyseľa
 predseda Baníckeho cechu

horného Spiša

s deťmi. Z ukážky bolo vidieť veľké nasadenie, ktoré
bolo na konci ocenené ďakovným potleskom. Vhodným a odborným komentárom doplnil každú ukážku
Mgr. Těsař. Hlavnou úlohou
tejto akcie bolo pripomenúť
hlavne osudy všetkých bojovníkov za slobodu, partizánov i občanov, ktorí im
pomáhali. Mala ukázať nebezpečie, s ktorým sa v boji
stretávali a ich nesmiernu
odvahu. Myslím, že je veľmi dôležité si toto neustále
pripomínať, aby sme si uvedomili, že žiť bez vojnových
konfliktov a slobodne nie je
samozrejmosť. Preto si myslím, že táto bojová ukážka u
nás nie je posledná,“ uzavrel
starosta Zdeněk Kelnar.
Na záver dodajme, že prekrásny jesenný deň končil
atrakciami pre deti, návštevníkom zahrala dychovka
Bystričanka, do tanca hrala

Komentátor ukážky pán
Mgr. Jiří Těsař, předseda
spolku VIZE 70 plus.
hudba VPM.
Celý úspešný deň ukončila
zábavná diskotéka pre všetky
generácie.
 Snímky: Rostislav Moščák,
(red)

Hájovňu nakoniec Nemci zapálili, aby sa partizáni viac do
týchto miest nemohli vrátiť.
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Tatranské plesá sú po lete opäť čistejšie

Tatranské plesá sú po lete opäť čistejšie. Spod ich hladiny potápači v uplynulých mesiacoch vylovili 60 kilogramov
odpadu. Poväčšine šlo o neporiadok staršieho dáta, nový
našťastie pribúda len sporadicky.
Do upratovania vysoko- pleso, Veľké Hincovo pleso,
horských jazier sa potápači Prostredné aj Veľké Spišské
pustili hneď, ako to dovolili pleso, Modré pleso, Litvorové
podmienky vo vyšších polo- pleso, Dlhé pleso vo Velickej
hách. Počas tohto leta v rámci i Ľadové pleso v Zlomiskoakcie Čisté vody v oblakoch vej doline. Na breh vytiahli
vyčistili Vyšné a Nižné Wah- celkovo 36,5 kilogramu odlenbergovo pleso, Nižné Te- padkov, pričom najviac smetí
rianske pleso, Veľké Žabie ležalo na dne Ľadového plesa.
Váha ukázala, že odtiaľ vylovili desať kilogramov neporiadku.
Ďalšie kilá pridali dobrovoľníci počas akcie Čisté
vody, ktorá je od roku 1994
súčasťou Medzinárodného
festivalu potápačských filmov a fotografie. Ten mal
síce pre koronu aj tento rok
iba virtuálnu podobu, avšak
vysokohorské jazerá potápači vyčistili reálne. Na starosť
si ich vzal rovno organizačný
výbor festivalu, dobrovoľníci
sa tentokrát pod ich hladinu
zanárali individuálne. K už
spomenutým
jedenástim
plesám v uplynulých dňoch
postupne pridali ďalšie štyri
– Velické, Popradské, Štrbské
Ing. Marek Leskovjanský, organizátor akcie, pracovník Správy NP Slovenský raj a skaut zo 75. a Nové Štrbské pleso. Dokozboru, o.b. Jána Vojtaššáka zo Spišskej Novej Vsi.
py urobili 21 ponorov. Na
Slovenský skauting, Podtat- zelená a červená turistická drníka, Spišského Štiavnika breh vytiahli 23,5 kilogramu
ranská skautská oblasť v spo- značka z Podleska na Kláš- a z Levoče. Vyzbieralo sa asi odpadu. Najviac neporiadku
lupráci so Správou Národné- torisko, červená značka z Le- 6 veľkých vriec odpadu, čo je bolo už tradične v Štrbskom
ho parku Slovenský raj zor- tanovského mlyna, modrá pomerne málo...najmenej za plese, odkiaľ vylovili 13 kiganizovali koncom septembra značka z Čingova cez Čertovu posledné roky a teda môže- logramov odpadkov. Vo vreuž po 21-krát tradičnú akciu sihoť na Kláštorisko, Tomá- me skonštatovať, že sa za po- ciach skončili napríklad fľaše
„Čistenie Slovenského raja“ šovský výhľad a dolina Biele- sledné roky zvýšila disciplína od šampusu, rôzne obaly od
turistov navštevujúcich úze- potravín i plastové poháre.
po letnej turistickej sezóne.
ho potoka po ústie Kyseľa.
Medzi úlovkami bol však
Skauti od odpadkov vyČistenia Slovenského raja mie NP Slovenský raj.
Ukončenie akcie bolo na aj ešte nezhrdzavený račňočistili turistické chodníky sa v tomto roku zúčastnilo
a rokliny v severnej časti NP 94 skautov a skautiek z Pod- Kláštorisku, kde bolo pre vý gola kľúč, požiarny hák
Slovenský raj: rokliny Suchá tatranskej skautskej oblasti účastníkov prichystané ma- z obdobia monarchie, slúžiaci
Belá, Piecky, Kláštorská rok- a to zo skautských zborov lé občerstvenie. Akciu spon- na vyťahovanie ľadu z plesa,
lina, Prielom Hornádu od a oddielov zo Spišskej Novej zorovala Obec Hrabušice. či hokejový puk z rozlúčky
Ing. M.Leskovjanský s kariérou popradského reHrdla Hornádu po Čingov, Vsi, z Popradu, Svitu, z Vy-

Čistenie Slovenského raja

Odchytili jelenice

V centre Tatranskej Lomnice sa v septembri ŠL TANAP-u podarilo odchytiť dve
jelenice, ktoré dlhodobo navštevovali intravilán najľudnatejšej časti mesta Vysoké
Tatry. Za posledných päť rokov lesníci odchytili takmer
dve desiatky jeleňov a jeleníc,
z ktorých väčšina skončila vo
zvernici v Tatr. Javorine.
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kordmana Arneho Krotáka,
na ktorý potápači natrafili na
dne Nového Štrbského plesa.
„Síce aj po rokoch čistenia
nejaký ten neporiadok v plesách stále nachádzame, veľmi
nás teší skutočnosť, že je predovšetkým zo staršieho obdobia.
Nový pribúda len sporadicky,
väčšinou nechtiac. Pri troche
nepozornosti sfúkne napríklad
odpadky, alebo aj odevné súčiastky vietor i do plesa, alebo
spadnú horolezcom zo stien, či
ich tam so sebou prinesie lavína,“ konštatuje Pavol Kráľ

zo Štátnych lesov TANAP-u,
ktorý je zároveň aj potápačom a dlhoročným koordinátorom akcie Čisté vody.
Za takmer tri desaťročia
sa na brehu tatranských plies
ocitlo ozaj všeličo. Dokonca aj
nevybuchnutý odistený granát či črepiny z vybuchnutej
leteckej bomby. Kuriozitou
bol napríklad tomahavk z natáčania filmu Náčelník Veľký
Had, ktorý s legendárnym
Gojkom Mitićom v hlavnej
úlohe nakrúcali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia na Štrbskom plese.
Práve z tohto jazera
v minulosti potápači
vylovili aj historické
svietniky,
hokejové
bránky, sedačku z električky či píly na rezanie
ľadu, ktorý sa kedysi zo
Štrbského Plesa vozil
i do reštaurácií v Pešti. Celkové množstvo
odpadu, ktorý doteraz
vytiahli z plies, sa po
včerajšku vyšplhalo na
7 088 kilogramov.
Mgr. M. Petránová

Dobrovoľníci vyzbierali vyše 850 kíl odpadu

Vyše 850 kilogramov odpadu sa podarilo vyzbierať
dobrovoľníkom, ktorí si tento rok nenechali ujsť akciu
Čisté hory. Vo vreciach už tradične končili najmä obaly
od potravín, plechovky, papierové obrúsky, cigaretové
ohorky, plastové a sklenené fľaše, našli sa však aj rôzne
kusy oblečenia, dámska topánka, nákupný košík, pneumatiky, metly, železný šrot, plechy či stavebný odpad.
A nechýbali ani rúška a respirátory.
Hoci sa podujatie koná pod hlavičkou trnavskej orvždy v poslednú septembro- ganizácie Youth for Equality,
vú sobotu, už v predstihu sa okrem iného zameranej i na
do upratovania zapojila se- ekologické aktivity.
demčlenná skupina horolez„Aj vzhľadom na aktuálne
cov z Nitry, ktorá spod Cmi- protipandemické opatrenia
tera nad Skalnatým plesom sme nedúfali, že o akciu bude
zniesla 180 kilogramov ne- až taký záujem. Počet účastporiadku. Okrem káblov, as- níkov síce prekonal naše očafaltových lepeniek, kovových kávania, menej nás však teší
striešok naďabili aj na lopatu skutočnosť, že aj po viac ako
či lyžu, vo vreciach na smeti štyroch desaťročiach máme
však skončili napríklad i fľaše stále čo zbierať. Problémom
a konzervy. Ďalších tridsať už nie sú ani tak turistické
kilogramov pridalo uplynulý chodníky vo vysokohorskom
piatok 24 školákov zo Ždiaru, prostredí, ale predovšetkým lektorí po turistoch poupra- sy v okolí ciest, parky a porasty
tovali trasu Monkova doli- v intravilánoch tatranských
na – Strednica. Hlavný deň osád. Aj preto po posledných
Čistých hôr prilákal celkovo skúsenostiach zvažujeme, že
785 účastníkov, ktorí vyzbie- časť našich aktivít presunierali dokopy 648 kilogramov me práve do týchto lokalít,“
odpadu. Okrem jednotlivcov konštatuje Igor Stavný, dlhosa do akcie zapojili školy či ročný koordinátor akcie Čisté
občianske združenia. Tatry hory, ktorú organizujú Štátne
v sobotu dokonca pomáhala lesy TANAP-u spoločne so
upratovať aj takmer štyridsať- Správou PIENAP-u a Spráčlenná skupina mladých ľudí vou TANAP-u. Tento rok sa
z ôsmich európskych krajín, uskutočnil už jej 43. ročník.
ktorá Slovensko spoznávala Podujatie bolo tentokrát sú-

časťou Lesníckych dní, ktoré
na rozdiel od minulých rokov
nepozývajú verejnosť na námestia, ale do prírody.
Zapojiť sa mohol každý,
stačilo vyzdvihnúť si vrece na
odpad na hociktorom spomedzi jedenástich nástupných miest nachádzajúcich
sa od Oravy až po Červený
Kláštor. Najviac, až dvesto
kilogramov odpadu sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať v Tatranskej Lomnici a jej
okolí. Okrem bežného odpadu, ktorý ostal po neporiadnych návštevníkoch, objavili
napríklad aj metly, dámsku
topánku, pneumatiky či železný šrot. Takisto dvesto kíl
hlásili Pieniny, na nástupnom
mieste v Červenom Kláštore sa postupne sústreďovali
nielen vrecia naplnené obalmi od potravín, servítkami
a fľašami, ale i rôzne plechy a
pneumatiky, ktoré zrejme vyplavil Dunajec a jeho prítoky.
Najmenej smetí, len štyri kilogramy, vyzbierala polstovka
dobrovoľníkov v ochrannom
obvode Habovka. Ďalších
tridsať kíl pridali 250 účastníci Čistých hôr na Zverovke.
Kuriózny „úlovok“ sa podaril školákom zo Svitu, ktorí
upratovali okolie turistického
chodníka medzi Štrbským

a Jamským plesom. Okrem
bežného odpadu natrafili aj
na nákupný košík jedného
z obchodných reťazcov.
„Hoci je Čistým horám už
tradične vyhradená posledná
septembrová sobota, väčším
skupinám vieme vyjsť v ústrety a dohodnúť sa s nimi aj na
inom termíne. Túto možnosť
radi využívajú najmä školy,
takže je pravdepodobné, že
nejaký ten kilogram odpadu
v štatistikách ešte pribudne,“
dodáva koordinátor akcie,
ktorú bude účastníkom už
tradične pripomínať aj pamätná samolepka.
Za viac ako štyri desaťro-

čia sa prírodné prostredie
Tatranského a Pieninského
národného parku podarilo
odbremeniť od približne 65
ton odpadu. Rekordným bol
rok 1980, kedy účastníci Čistých hôr vyniesli z dolín až
7 655 kilogramov neporiadku, pričom až 3 700 kilogramov pochádzalo z okolia
Skalnatého plesa. Doteraz si
akciu nenechalo ujsť približne 47-tisíc dobrovoľníkov, v
posledných rokoch ide spravidla najmä o školy, ale výnimkou nie sú ani firmy, ktoré v Tatrách organizujú pre
svojich zamestnancov napríklad teambuildingy. (mpá)

