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Katedrála sv. Jakuba zo Santiaga de Compostela
V Tatranskom ľadovom dome na Hrebienku sa tohto roku predstavila

Tento rok ľadová krása vo Vyso-
kých Tatrách zachytáva neodmys-
liteľný symbol všetkých návštevní-
kov slávnej katedrály v španielskej 
Compostele de Santiago. Známe 
pútnické miesto je symbolom no-
vého začiatku a múzou tohtoroč-
ného ľadového projektu. 

Aj tento rok sa môžete tešiť na 
precíznu prácu a pozoruhodné de-
taily, ktoré umocnia zážitok z náv-
števy ľadového chrámu. „Pri tvorbe 
ľadových chrámov na Hrebienku 
sme sa vždy inšpirovali architketo-
nickým štýlom, alebo konkrétnou 
svetoznámou stavbou. Tohto roku je 
to trochu ináč a zaujalo nás miesto 
– púť do Santiaga de Compostela 
a jedna nenápadná rozeta, ktorá sa 
nachádza na priečelí chránu a v nej 
sú vyobrazené symboly omega a al-
fa v opačnom poradí, ako to zvykne 
byť. Tieto symboly znamenajú, že 
koniec niečoho starého je začiatok 
niečoho nového a dobrého. To pre 
nás symbolicky znamená, aby sme 
si priali, aby táto doba, poznače-
ná pandémiou, konečne skončila 
a nastúpila nová, lepšia doba, kde sa 
môžeme stretávať, chodiť na výlety, 
užívať si dovolenky a žiť znova nor-
málny život, pripomenul Lukáš Bro-
dzanský symboliku tohto miesta. 

Okrem týchto symbolov sú tu i 
ďalšie. Hneď po vstupe do chrámu 
je cesta zdobená mušľami, čo je ty-
pický znak pútnika putujúceho do 
Santiaga de Compostela,. V chráme 
sa nachádza socha sv. Jakuba, ktorú 
si pútnici môžu objať a samozrejme 
aj priečelie hlavného chrámu sv. 
Jakuba, aj s typickými tatranskými 

prvkami, ako je plesnivec alebo tat-
ranské zvieratá.

Spolu s autorom a šéfsochárom 
Adamom Bakošom sa na stavbe ľa-
dového dómu podieľalo nielen 20 
remeselníkov zo Slovenska a Česka, 
ale aj američanka Griff on Ramsay. 
Tatranský ľadový dóm je umiestne-
ný v kupole o priemere 25 metrov, s 
najvyšším bodom stavby, ktorý ak-
tuálne dosahuje výšku až 12 m.

Na stavbu bolo použitých 225 ton 
ľadu a celkovo 1880 ľadových blo-
kov. Organizátori sú pripravení aj na 
prípadne teplejšiu zimu, keďže pod 
strechu kupoly namontovali tech-
nologickú novinku, termoizolačnú 
izoláciu. Tá udrží toto vzácne dielo v 
mínusových teplotách aj keď je von-
ku teplejšie. 

Tatranský ľadový dóm je otvorený 
denne od 9. h do 16. h. Počas hlav-

nej zimnej sezóny a cez Vianočné 
sviatky môžu byť otváracie hodiny 
predĺžené. Vstup je možný aj so 
psom na vôdzke s náhubkom. Vstup 
do Ľadového dómu je pre všetkých 
návštevníkov bezplatný a umožnený 
bude podľa aktuálnych pandemic-
kých pravidiel.

Na Hrebienok sa dopravíte po-
zemnou lanovkou alebo pešo.  (pkr) 
 Snímka: Marek Hajkovský

Letná sezóna 2021  v  kultúrnych 
organizáciách v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) bola aj 
napriek obmedzeniam v  súvislosti 
s  pandémiou úspešná. Dokonca 
lepšia ako vlani, kedy župné mú-
zeá a  galérie navštívilo počas leta 

Tohtoročná letná sezóna v múzeách a galériách
Počas letnej sezóny navštívilo múzeá v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK takmer 280-tisíc návštevníkov. Najviac ich prišlo na Ľubovnian-
sky a  Kežmarský hrad. Galérie navštívilo takmer 24-tisíc turistov 
a hvezdárne viac ako 9 100 ľudí. Oproti minulému roku si polepšili.

vyše 272-tisíc ľudí. Tento rok ich 
bolo o čosi viac, vyše 303-tisíc. Len 
múzeá, ktorých je pod správou PSK 
sedem, navštívilo v  letnej sezóne 
takmer 280-tisíc návštevníkov. Naj-
viac turistov zavítalo na dva hrady 
v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja - 
v Starej Ľubovni a v Kežmarku. 

Ľubovnianske múzeum – hrad 
v Starej Ľubovni pritom navštívilo 
takmer 161-tisíc turistov a  Múze-
um v  Kežmarku viac ako 31-tisíc 
návštevníkov. Lákadlom bol najmä 
bohatý program, ktorý si múzeá na 
leto pripravili. Špeciálna expozícia 
na Ľubovnianskom hrade bola ve-
novaná Móricovi Beňovskému so 
zaujímavými interaktívnymi prv-
kami virtuálnej reality a  komik-
som. Nechýbali ani koncerty, či tra-
dičné hradné rozprávky a slávnosti.

Múzeum v  Kežmarku ponúklo 
návštevníkom „Zamatové pokuše-
nie“, kde išlo o spojenie komento-
vanej prehliadky priestorov s  de-
jinami a  ochutnávkou kávy a  čo-
kolády. Návštevníci mohli zažiť na 
hrade aj tradičné koncerty, či vidieť 
sériu publikovaných článkov „Mú-

zeum v Kežmarku sprístupnili pred 
90 rokmi“, ktorými si múzeum pri-
pomenulo svoje okrúhle výročie. 

V Podtatranskom múzeu v Po-
prade si návštevníci mohli pozrieť 
počas sezóny dve výstavy: „Milan 
Bocko: Odhaľovanie duše rezbára 
a dreva“ a „Hora – hruda – žena“ zo 
zbierok múzea. Pre nadšených čita-
teľov pripravilo múzeum „Letnú 
čitáreň 2021“ v  štyroch prezentá-
ciách na rozmanité témy: Transyl-
vánia, retro móda, herbáre a výro-
čie SNP.  

Takmer 24-tisíc návštevníkov 
zavítalo počas leta do dvoch ga-
lérií v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. Tatranská galéria v Poprade 
dokonca zaznamenala druhú naj-
lepšiu sezónu v  histórii s  počtom 
takmer 16-tisíc návštevníkov. Naj-
väčšiemu záujmu sa tešila rozsiahla 
edukatívna dvojvýstava „Leonardo 
da Vinci − Stroje a iné“ a „Stanislav 
Lajda − Posledná večera Leonarda 
z Vinci“. 

Krajská galéria v  Prešove po-
núkla svojim návštevníkom 18 vý-
stav, z toho mimoriadnu pozornosť 
si získala výstava „Móda po covi-
de“. Expozícia bola venovaná  bu-
dúcnosti módy a  prehodnotenia i 
prehodnotenia jej vývoja.  (lhá)

Po sedemnástich rokoch od niči-
vej víchrice, ktorá zmenila Tatry na 
nepoznanie, sa lesníkom postupne 
podarilo väčšinu územia zasiahnu-
tého vetrovou kalamitou obnoviť. 
Dnes už na ňom rastie mladý, pestrý 
les, ktorý by mal v budúcnosti lep-
šie odolávať podobným extrémom 
počasia či prírodným katastrofám. 
Opodstatnenosť aktívneho ma-
nažmentu potvrdil aj pokalamitný 
výskum, do ktorého sa zapojili ex-
perti z viacerých európskych krajín. 

Tatranská bóra zničila celkovo 12 
600 hektárov lesa, z toho 8 737 hek-
tárov na území v správe Štátnych 
lesov TANAP-u. Vietor poškodil 2 
036 950 m³ drevnej hmoty, ešte do 
konca roka 2005 sa lesníkom poda-
rilo spracovať až 87,8 % kalamity. 
Práce na odstraňovaní následkov 
víchrice defi nitívne ukončili v máji 
2006, avšak na základe rozhodnu-
tí orgánov štátnej správy ochrany 
prírody nielen v bezzásahových 
územiach, ale aj tam, kde kalamitu 
mohli spracovať, museli úplne bez 
zásahu alebo vo forme tzv. biomasy 
ponechať v jednotlivých porastoch 
pätnásť až tridsať percent drevnej 
hmoty. Nespracovaná kalamita sa 
stala potravnou základňou pre pod-
kôrny hmyz, ktorý na území Tatran-
ského národného parku odvtedy na-
padol viac stromov ako dokázal 19. 
novembra 2004 vyvrátiť vietor. 

Popri odstraňovaní následkov ni-
čivej víchrice a následného požiaru, 
ktorý 30. júla 2005 zasiahol vetrom 
poškodený les nad Tatranskými 
Zrubmi, sa Štátne lesy TANAP-u 
pustili aj do projektu revitalizácie, 
rekonštrukcie a obnovy zničených 
lesných ekosystémov, ktorého cie-
ľom bolo vytvorenie stabilných le-
sov k prírode blízkou štruktúrou, 
ktorá by bola druhovo, vekovo 
i priestorovo pestrejšia ako štruktú-
ra porastov pred kalamitou. 

 Pokračovanaie na 6. strane

17 rokov
po kalamite



2 November 2021 SPRAVODAJSTVO

„Zvyšujúce sa nároky na 
poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti si vyžadovali mo-
dernizáciu budovy, priestorov 
a zlepšenie kvality poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti. 
Bolo to jednou z najdôležitej-
ších úloh samosprávy a som 
veľmi rád, že tento projekt sa 
dotiahol do zdarného konca 
a  dnes môžeme otvoriť dvere 
Centra integrovanej zdravot-
nej starostlivosti širokej ve-
rejnosti,“ uviedol primátor 
mesta Vysoké Tatry, Ing. Ján 
Mokoš. 

Budova zdravotného stre-
diska v meste Vysoké Tatry 

Nové zdravotné centrum
Po 1,5 ročnej prestavbe zdravotného strediska sa v mes-

te Vysoké Tatry otvorilo Centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti (CIZS). Odborná a kvalitná zdravotná sta-
rostlivosť tak bude dostupná nielen miestnym. Pôsobiť by 
tu mali okrem ambulancií všeobecného lekára pre dospe-
lých, deti a dorast aj viaceré odborné ambulancie a špecia-
listi a  chýbať nebudú ani sociálne služby. Po zrealizovaní 
nadstavby sa pôvodné priestory zväčšili a  vďaka výťahu 
sa budova stala bezbariérovou. Aj napriek niekoľkým sta-
vebným komplikáciám a  nepriaznivej epidemiologickej 
situácii sa Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
(CIZS) slávnostne otvorilo začiatkom novembra. 

– Nový Smokovec aj v minu-
losti poskytovala pacientom 
zdravotnícke služby. Zvyšu-
júce sa nároky na poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti 
si vyžadovali jej moderni-
záciu, zníženie energetickej 
náročnosti, ale hlavne tiež 
naplnenie požiadaviek na 
zvýšenie dostupnosti a kvali-
ty poskytovanej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, čo 
bolo pri vtedajšom stave bu-
dovy zdravotného strediska 
nedostačujúce.

 Budova sa vďaka výťahu 
stala bezbariérovou, čo je veľ-
kou pomocou a prínosom pre 

pacientov. Dopyt pacientov 
bude regulovaný prostredníc-
tvom   objednávacieho rezer-
vačného systému. 

Pôsobiť by tu mali vše-
obecní  lekári  pre  dospelých,  
všeobecný  lekár  pre  deti  
a dorast,  gynekológ,  oft al-
mológ, poskytovateľ sociál-
nych služieb a ďalší špecialis-
ti. Okrem iných tu nájdeme 
aj ambulancie očnú, derma-
tologickú, klinickej psycho-
lógie, chirirugie a urologickú 
ambulanciu. V centre zdra-
votnej staroblivosti plánujú 
aj otvorenie ortopedickej, 
neurologickej, stomatologic-
kej ambulancie a ambulancie 
fyziatrie, balneológie a  lie-
čebnej rehabilitácie.

Mesto získalo nenávratný 
fi nančný príspevok z Európ-
skeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu 
vo výške viac ako milión eur a 
vlastnými zdrojmi zafi nanco-
valo päť percent z celkových 
oprávnených nákladov.

 Mgr. Daniela Birková

Správa mestských komunikácií Poprad 
(SMK) zimnú údržbu 2021/2022 zahájila 1. 
novembra a ukončí ju podľa počasia a pove-
ternostných podmienok v marci.

„Naše sklady sú dostatočne naplnené. Má-
me zásoby posypového materiálu, tony rôz-
nych druhov kamennej drviny, technickú po-
sypovú soľ s protispekacou prísadou s množ-
stvom 2 500 ton nielen na sezónu 2021/2022, 
ale aj tú ďalšiu 2022/2023. Nechýba nám ani 
ekologický posypový materiál. Dohodnutú 
spoluprácu máme s fi rmami, ktoré disponujú 
technikou a pracovníkmi na ručné dočisťova-
nie chodníkov. Veľmi nám pomáhajú aj malé 
obecné služby,“ uviedol riaditeľ SMK Poprad 
Peter Fabian.

Spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. bude 
zabezpečovať ručné odpratávanie snehu, 

námrazy a posypu z nástupných plôch zastá-
vok MHD a priľahlých chodníkov, zo vstu-
pov na prechody pre chodcov, schodov a pre-
chodových lávok cez vodné toky. Vo svojej 
réžii bude mať aj postrekovanie emulziou a 
posyp cestnou soľou na vybratých lokalitách 
v zmysle uzatvorenej zmluvy.

SMK udržiava počas zimnej údržby vyše 
takmer 80 kilometrov mestských komuniká-
cií a 107 000 metrov chodníkov. Počas mi-
nulej zimy investovala organizácia do zimnej 
údržby viac ako 545 000 €. Výška fi nančných 
prostriedkov na toto zimné obdobie záleží od 
počasia a poveternostných podmienok.

Dôležitú úlohu bude zohrávať mestská po-
lícia pri minimalizovaní počtu vozidiel par-
kujúcich na chodníkoch, pretože tie tvoria 
prekážky v zimnej údržbe.  Mesto Poprad

Poprad je pripravený na zimnú údržbu 

Koncom októbra sa kapln-
ka na Symbolickom cintoríne 
pod Ostrvou dočkala obnovy 
strešnej krytiny. Zámerom 
bolo dodržať pôvodný tvar 
strechy so zašpicatenými 
koncami šindľov. 

Počas úprav sa totiž spod-
ný, starý šindeľ jednoducho 
prekryl novým a  špecifi cký 
prvok sa vytratil. „Predlo-
hou nám bola aj historická 
fotografi a z roku 1949, takže 
teraz majú návštevníci po 80 
rokoch možnosť vidieť kapln-
ku v pôvodnej kráse,“ hovorí 
Igor Cpin, vedúci ochranné-
ho obvodu Vyšné Hágy. No-
vá krytina je z dreva červené-
ho smreku, zatiaľ čo predtým 
sa zvykli používať šindle zo 
smreku obyčajného. Podľa 
Ivety Bujnovej, vedúcej Kraj-
ského pamiatkového úradu 
Prešov, Pracovisko Pop-
rad, sa predpokladá, že kva-
lita rezaného šindľa bude 
dobrá a dlhšie vydrží tvrdé 
tatranské podmienky aj bez 
základnej údržby a  náteru. 
Práce realizovala spoločnosť 

Tatranský šindeľ. Kaplnka 
na Symbolickom cintoríne 
pod Ostrvou má ihlanovú 
strechu s dreveným šindľom 
a malou vežičkou s cibuľovi-
tým zastrešením. Vo vežičke 
sa nachádza pôvodný malý 
zvon s mottom Symbolické-
ho cintorína: „Mŕtvym na 
pamiatku – živým pre vý-
strahu“. Na vrchole vežičky 
je umiestnený drevený kríž.

Symbolický cintorín bol 
slávnostne otvorený v rám-
ci programu Tatranských 
slávností Klubu slovenských 
turistov a lyžiarov, ktoré 
sa konali 10. a 11. augusta 
1940. Do Ústredného zozna-
mu kultúrnych pamiatok bol 
zapísaný 30. októbra 1963. 
V súčasnosti sa v limbovom 
háji pod Ostrvou nachádza 
398 tabuliek s  535 menami 
obetí hôr. Za ostatný rok 
pribudlo sedem tabuliek 
s  ôsmimi menami. Správ-
com Symbolického cintorína 
sú Štátne lesy Tatranského 
národného parku.  

 Mgr. Jana Tomalová

Obnovili strechu kaplnky
Strechu kaplnky na Symbolickom cintoríne obnovili pod-

ľa fotografi e z roku 1949. Mohlo by sa zdať, že ide o nepod-
statný detail. No práve zašpicatený koniec šindľa prinavrátil 
koncom októbra národnej kultúrnej pamiatke pod Ostrvou 
pôvodný ráz zo štyridsiatych rokov.

Vie mi niekto vysvetliť, pre-
čo v súvislosti so Slovenskom 
neustále používame slovné 
spojenie sloboda, demokra-
cia, právny štát? Veď nič z to-
ho už dlhé roky nie je pravda. 
Minimálne od doby, keď sme 
si „vraj“ demokraticky mohli 
voliť svojich zástupcov do 
Národnej rady SR len cez po-
litické strany a v jednom vo-
lebnom obvode. 

Tento tridsaťročný cirkus 
nás stál len obrovské množ-
stvo nervov, času a peňazí, 
ktoré sme mohli využiť oveľa 
zmysluplnejšie a nie na zbe-
dačovanie národa. Celý ten 
čas o osude Slovákov rozho-
dovali len predsedovia po-
litických strán a ich úzkeho 
vedenia, pričom poslancov 
v parlamente pri akomkoľvek 
hlasovaní „usmerňoval“ len 
palček „hore“ alebo „dole“ 
a za to poslanci, bez akejkoľ-
vek zodpovednosti, berú mi-
nimálne päťkrát vyššie platy, 
ako je priemer Slovenska. 
Zbytočne vyhodené penia-
ze, pretože stačilo zaplatiť 
z každej strany úzke vede-
nie a efekt by bol rovnaký. 
Nakoniec to skončilo tak, že 
akákoľvek skupinka troch-
-štyroch vyšinutých populis-
tov, bez akejkoľvek podpory 

členskej základne, ktorej 
názory majú byť pre vede-
nie rozhodujúce, si založili 
politickú stranu a nesplniteľ-
nými sľubmi „oblbli“ národ. 
A ten si ani neuvedomuje, že 
volí tých najneschopnejších, 
ktorí ale vedia silno kričať za 
podpory zahraničia. Po voľ-
bách síce zistíme, že sme opäť 
stupili vedľa, ale nič s tým ne-
môžeme urobiť. Aj keď voleb-
né sľuby neplnia, slovenská 
demokracia nedovoľí zmeniť 
tento stav a referendum je 
nemožné. Vstupom do Únie 
sa demokracia zdokonali-
la. Zmenila sa na príkazy 
a nariadenia nikým nevole-
nej Európskej komisie, ktorá 
si s „elitami“, či „jelitami“ na 
čele štátov robí čo chce, pre-
tože tých už dávno prestali 
zaujímať ich voliči so svojimi 
problémami. Ostatné necelé 
dva roky sú priam ukážkové 
a zo Slovákov sa stali otroci, 
ktorí sú demokraticky povin-
ní len poslúchať a podieľať sa 
na svojom sebazničení. 

Veď čo iné je len myšlien-
ka zaviesť povinné očkovanie 
experimentálnou vakcínou, 
ktoré vraj prispeje k ochrane 
zdravia nás všetkých. Vážení 
volení predstavitelia Sloven-
ska! Odkedy vám tak záleží 

na zdraví Slovákov, keď do-
teraz ste robili všetko preto, 
aby sme čím skôr vymreli? 
Spomínate si na snahu bý-
valej ministerky pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
Matečnej, aby k nám dovážali 
rovnako kvalitné potraviny, 
aké majú v západných štá-
toch únie? Vtedy únia skoro 
„vyskočila z kože“, ako si do-
voľujeme o tom vôbec hovo-
riť, keď Slováci majú úplne 
iné chute? Prečo naše vlády 
vôbec nezaujíma zdravie 
Slovákov pri dovozoch mäsa 
„narvaného“ antibiotikami, 
salmonelou a bohvie čím 
všetkým? Prečo naše vlády 
nezaujíma zdravie Slovákov, 
keď na pultoch rôznych re-
ťazcov je „najzdravšie“ ovocie 
a zelenina chemicky ošetrená 
tiež iba bohvie čím, plná pes-
ticídov, dusičnanov… Zvyčaj-
ne kontrolóri Štátnej veteri-
nárnej a  potravinovej správy 
aj odhalia rôzne priestupky, 
ale medzitým sa väčšina tých-
to potravín predá a ľudia ju 
dávno skonzumujú. Viete, 
kedy uverím, že to naše elity 
so zdravím občanom myslia 
vážne? Keď v momente, ako 
odhalia akúkoľvek nekvalitu, 
okamžite zakážu tejto fi rme, 
resp. výrobcovi dodávať aké-

koľvek tovary na slovenský 
trh. A ešte - vráťme sa späť, 
k bývalým československým 
obchodným normám. Len tie 
zaručia, že Slováci budú ku-
povať za drahé peniaze kva-
litné potraviny a výrobky.

A ešte, prečo naše vlády 
nezaujíma, že Slováci vo veľ-
kom zomierajú na liečiteľné 
choroby a namiesto zlepšova-
nia podmienok našich zdra-
votníkov a nemocníc kupujú 
zbrane a vyhadzujú peniaze 
na neuveriteľné sprostosti, 
akými sú napríklad mimo-
vládne politické organizá-
cie, mainstremové médiá 
a množstvo ďalších priživ-
níkov, ktorí presadzujú len 
záujmy globalistov a úplných 
šialencov?

Najnovšie sme sa dozve-
deli, že je maximálne po-
trebné eliminovať sociálne 
siete, pretože tam sa vo veľ-
kom šíria hoaxy. Len teraz 
neviem, či tie hoaxy, ktoré 
šíri mainstrem, sú v poriad-
ku? Naozaj si niekto myslí, 
že keď napr. vo verejnopráv-
nej TV a rozhlase nepri-
pustia diskusiu a iný názor, 
aký majú liberáli, že ľudia sa 
k informáciám nedostanú? 
A keď niekto povie iný názor, 
aký šíria elity, tak mu domov 

nabehnú kukláči a naši „ob-
jektívni“ vyšetrovatelia, pro-
kurátori a súdy ho jednodu-
cho zavrú „do basy“. To je tá 
sloboda myslenia a slova, kto-
rá je dnes taká „in“. 

A už len krátko k reformám 
súdov. Prečo sme doteraz nič 
nepočuli o hmotnej zodpo-
vednosti volených predsta-
viteľov – vlády, poslancov, 
ale aj vyšetrovateľov, proku-
rátorov, sudcov a všetkých 
tých, ktorých si platí pracu-
júca chudoba zo svojich daní? 
Potom by bolo ešte vhodné 
„vyčistiť“ zákony tohto štá-
tu tak, aby boli jednoznačné 
a rozhodnutia súdov tak boli 
vždy v súlade so zákonom.  
Nie tak, že traja právnici 
s piatimi právnymi názormi
a kto dá viac, ten vyhráva. Le-
bo reforma neznamená pre-
súvať sudcov ako fi gúrky po 
šachovnici a myslieť si, že ko-
rupcia prestane existovať. Na-
príklad, stačí si spočítať, koľ-
ko už zaplatilo Slovensko ob-
čanom po rozhodnutí Európ-
skeho súdu pre ľudské práva 
po zlých rozhodnutiach slo-
venských súdov. Prečo má za 
pochybenia sudcov a ďalších 
opäť platiť pracujúca chu-
doba zo spoločných peňazí? 
 Ľ. Rešovská

Sloboda, demokracia a právny štát je na Slovensku utópiou

A tak sa nám skončila 
dvanásťdňová 26. konferen-
cia OSN pre zmenu klímy 
v Glasgowe (Cop26). Popred-
ní svetoví lídri tam prileteli na 
400 lietadlách, aby podporili 
uhlíkovú neutralitu. 

Klimatická konferencia sa 
tak zmenila na prehliadku 
najbohatších medzi boha-
tými, ale azda aj najväčších 
pokrytcov, ktorí to so záchra-
nou planéty myslia „smrteľ-
ne“ vážne.

Okrem nich sa v tomto co-
vidovom šialenstve v Glas-
gowe stretlo 50 tisíc ďalších 
účastníkov, ktorí rokovali 
o Rámcovom dohovore OSN 
o zmene klímy. Ciele kon-
ferencie už pred začiatkom 
rokovaní boli ambiciózne, ale 
opäť sa raz potvrdilo, že prá-
ve zástupcovia najbohatších 
štátov a tým aj najväčších 
znečisťovateľov si vôbec neu-
vedomujú závažnosť situácie 
a myslia si, že to za nich vy-
rieši niekto iný. Väčšina z nich 
hovorila síce pekne a múdro, 
len škoda, že tieto rečičky ne-
pretavili do konkrétnych ob-
medzení toho, čo spôsobuje 
klimatické zmeny. Aj napriek 
tomu, že sa už v roku 2015 
v Paríži zaviazali obmedziť 
globálne otepľovanie o 1,5oC, 
sa skleníkové plyny naďalej 
zvyšujú a ďalších desať rokov 
budeme zase len počúvať 
o uhlí, elektromobiloch, sl-
nečnej či veternej energii a 
na dôvažok pridajú aj závä-
zok znížiť celosvetovú úroveň  
metánu. A opäť, ani slovo o 
tom, kto vlastne spôsobu-
je túto katastrofu na našej 
Zemi, kto by si mal vstúpiť do 
svedomia a  konať ako prvý. 
Pretože práve oni, tí najbo-
hatší, sú najväčšími znečis-
ťovateľmi, pričom na tieto ich 
táraniny najviac doplácajú 
pracujúci ľudia, na ktorých 
sa kapitálové korporácie 
a nadnárodné  monopoly ne-
nápadne pokúšajú preniesť 
celé bremeno zodpovednosti. 
Ani v jednom výstupe konfe-
rencie sa nehovorí o tom, že 
za všetko môže systém, teda 
kapitalizmus. Ako konštatoval 
George Monbiot v Guardiane,  
hlavný problém, ktorý si vyža-
duje riešenie, je ekonomický 
rast, o ktorý vlády všetkých 
krajín toľko usilujú. A ten stojí 
za ekologickou degradáciou. 

Ako ďalší vidí Monbiot 
problém v najbohatších ľu-
ďoch sveta,  ktorí podľa neho 
predovšetkým môžu za emi-
sie skleníkových plynov. „Aby 
sme predišli otepleniu Zeme 
o 1,5°C, priemerné emisie 
nemajú byť väčšie ako dve 
tony CO2 na osobu ročne. 
Avšak, priemerne percento 
najbohatších ľudí na svete 
emituje 70 ton. Bill Gates kvô-
li svojmu osobnému lietadlu 
môže dokonca za 7,5 tisíc ton 
CO2. Ruský oligarcha Roman 
Abramovič je zodpovedný za 
34 tisíc ton CO2 kvôli svojej 
obrovskej jachte. Predovšet-
kým sa ale ultrabohatí snažia 
blokovať efektívne zmeny 
k lepšiemu“. Je teda jasné, že 
práve oni svojím bohatstvom 
spôsobujú chudobu ostat-
ných a pomaly, ale isto, aj zá-
nik planéty.  (reš)

Klimatickí 
pokrytci
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Jesenná hospodárska prognóza 
Európskej komisie 2021

Od oživenia po expanziu aj napriek nepriaznivým vplyvom

S rozbehnutím vakci-
načnej kampane a postup-
ným rušením obmedzení 
došlo na jar k obnoveniu 
rastu. Ten pokračoval rov-
nakým tempom aj v lete, 
keď bol podporený opä-
tovným otvorením eko-
nomiky. Napriek zvyšujú-
cemu sa počtu nepriazni-
vých vplyvov sa očakáva, 
že hospodárstvo EÚ bude 
počas prognózovaného 
obdobia naďalej expando-
vať, pričom v rokoch 2021, 
2022 a 2023 sa počíta s 
rastom na úrovni 5 %, 4,3 
% a 2,5 %. Miera rastu v 
eurozóne by mala byť v ro-
koch 2021 a 2022 rovnaká 
ako v EÚ a v roku 2023 by 
mala dosiahnuť 2,4 %. Tie-
to vyhliadky sú do značnej 
miery podmienené dvoma 
faktormi: vývojom pandé-
mie COVID-19 a tempom, 
akým sa ponuka dokáže 
prispôsobiť náhlej zmene 
na strane dopytu po opä-
tovnom otvorení ekono-
miky. Takmer 14 % medzi-

ročná miera rastu HDP v EÚ 
v druhom štvrťroku 2021 
bola historicky najvyššou 
hodnotou – ide o rovnakú 
úroveň, aká bola zaznamena-
ná pri bezprecedentnom po-
klese HDP, ku ktorému došlo 
v rovnakom období minu-
lého roka počas prvej vlny 
pandémie. Hospodárstvo EÚ 
sa v treťom štvrťroku 2021 
dotiahlo na svoju predpan-
demickú úroveň produkcie 
a z fázy oživenia prešlo do 
fázy expanzie. Túto expan-
ziu by mal i naďalej poháňať 
domáci dopyt. Zlepšujúca sa 
situácia na trhu práce a pred-
pokladané znižovanie úspor 
by mali prispieť k udržateľné-
mu tempu spotrebiteľských 
výdavkov. Implementácia 
Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti takisto 
začína zohrávať dôležitú úlo-
hu pri podpore súkromných 
a verejných investícií.

Po výraznom oživení reál-
neho HDP o 2 % v dôsled-
ku zmiernenia obmedzení 
súvisiacich s pandémiou 

v druhom štvrťroku 2021 
sa očakáva, že hospodár-
sky rast Slovenska sa v zo-
stávajúcej časti tohto roka 
zmierni. Predpokladá sa, že 
pokračujúce narušenie do-
dávateľského reťazca a opä-
tovný nárast osôb s ochore-
ním COVID-19 bude mať 
negatívny vplyv na hospo-
dársku činnosť, čím sa ročný 
rast HDP v roku 2021 dosta-
ne na 3,8 %. Predpokladá sa, 
že slovenské hospodárstvo 
dosiahne svoju úroveň pred 
pandémiou do konca ro-
ka 2021. Európska komisia 
každoročne uverejňuje dve 
súhrnné prognózy (jarnú 
a jesennú) a dve priebežné 
prognózy (zimnú a letnú). 

Priebežné prognózy za-
hŕňajú ročné a štvrťročné 
údaje o HDP a infl ácii za 
bežný rok a na nasledujúci 
rok, pričom ide o údaje za 
všetky členské štáty, ako aj 
súhrnné údaje za celú EÚ 
a eurozónu.

Hospodárstvo EÚ sa z pandemickej recesie zotavu-
je rýchlejšie, ako sa očakávalo. Vyplýva to z Jesennej 
hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska 
komisia. 

Liberálka Cigániková, 
ktorá sa hrá na tieňovú mi-
nisterku zdravotníctva a  ve-
hementne obhajuje potraty, 
sa mieša už aj do problema-
tiky školstva. Po novom by 
rada do vyučovacích osnov 
dostala sexuálnu výchovu. 
Tejto žene zrejme po rozume 
nebehá nič iné, iba sex, veď 
už v  predvolebnej kampani 
spustila nohavičky k  člen-
kom.

Ďalší sexuálny výbuch 
v hlave (?) poslankyne Cigá-
nikovej, ktorá verejne presa-
dzuje ideológiu LGBTQIA+ 
(áno, čítate dobre, písmenká 
abecedy postupne pribúda-
jú). Navyše,  do tak dôležitej 
témy, akou je sexualita detí 
a mládeže, ťahá ministra vý-
skumu, obuvníka Gröhlinga. 

Pani Cigániková, predložiť 
návrh na zmenu školských 
osnov a  predovšetkým ho 
poctivo odkonzultovať s  od-
bornou a  laickou verejnos-
ťou, je dlhodobý proces. To 
nie je ako zhltnúť potratovú 
tabletku. Odporúčam vám 
konzultácie s  psychológmi, 
pedagógmi a  sexuológmi. 
Nielen pracovne, kvôli vášmu 
návrhu, ale asi aj súkromne. 
Zjavne to potrebujete.

Vašou snahou nie je osve-
ta, sloboda, či solidarita, ale 
dôkladná indoktrinácia na-
šich detí. Naše školstvo po-
trebuje pozdvihnúť úroveň 
predmetov, vrátiť do osnov 
pestovateľské práce, rozvíjať 
u detí ich zručnosti a kritic-
ké myslenie.

Na otázku Cigánikovej: 
„Čo vám prekáža na tom, ak 
sa niekto považuje za psa, 
alebo mačku? V čom je prob-
lém, keď je niekde šatňa pre 
stredné pohlavie?“ mám je-
dinú odpoveď: Z  vášho ule-
teného nápadu vzídu deti 
zmätené, už tak sú ovplyv-
ňované rôznymi infl uencer-
mi a akože hviezdičkami, 
sociálnymi sieťami, či seriál-
mi. Nerobte z našich detí bi-
sexuálnych rebelov. Nechajte 
dievčatá, aby počas menštru-
ácie mohli v  súkromí riešiť 
svoje hygienické potreby, ne-
posielajte im do šatní a WC 
chlapcov, ktorí si povedia, že 

Ideológia sexu 
sú rodovo nezaradení a  bu-
dú špekulovať, ako sa dostať 
spolužiačkam do nohavičiek.

Oveľa potrebnejšie, ako 
zbrklo zaviesť sexuálnu vý-
chovu, je zvýšiť platy učite-
ľom, vychovávateľom, ku-
chárkam a  upratovačkám. 
Oslovte Gröhlinga, aby za-
bezpečil dostatočný počet 
špeciálnych pedagógov a za-
stabilizoval školstvo. Už naše 
staré matere vedeli, že práca 
kvapná, málo platná. Tých 
zmien je až príliš. Reforma 
školstva je pod rúškom no-
vých termínov: koordinátori, 
školské sestry, inklúzia, digi-
talizácia. Jednoducho DEBI-
LIZÁCIA a  DESTABILIZÁ-
CIA.

Cigániková vyzýva: „Pre-
staňte liezť ženám do mater-
níc!“

A ja sa pýtam, do detských 
hláv, ako majú chápať sex, 
sa starať chcete a môžete?!

Urobili ste capa (obuvní-
ka) záhradníkom (minis-
trom) a  pri vašom chápaní 
potrieb a pudov je len otáz-
kou času, kedy sexuálnu vý-
chovu v školách, či dokonca 
v  MŠ, budú praktikovať pe-
dofi li. Veď podľa slabomy-
seľných novinárov aj pedo-
fi li majú právo na život bez 
predsudkov. „Uvažovanie 
nad učiteľom, ktorý otvorene 
priznáva, že je pedofi l, teda 
pociťuje lásku k deťom škol-
ského či dokonca predškolské-
ho veku, je jednou z najväč-
ších skúšok miery akceptácie 
pre inakosť.“ Písal vo svojom 
komentári istý redaktor J. 
Filo

Pedofíliu pritom Svetová 
zdravotnícka organizácia 
stále považuje za chorobu, 
v Medzinárodnej klasifi kácii 
chorôb je zaradená k dušev-
ným poruchám a poruchám 
správania. Pani Cigániko-
vá, za dverami vašej spálne 
sa pokojne hrajte na psíčka 
a  mačičku, či sedem kozlia-
tok. Ale vo verejnom živote 
nechajte dôležité rozhodnu-
tia na odborníkov.

Katarína Boková, 
členka predsedníctva 

Slovenského Hnutia 
Obrody

Úrazovosť však oproti mi-
nuloročnej sezóne poklesla. 
Celkovo od 1. 6. 2021 do 31. 
10. 2021 zasahovali záchra-
nári HZS 478 krát, čo oproti 
rovnakému obdobiu v roku 
2020 predstavuje mierny 
pokles o zhruba 7 % (leto 
2020 – 512 zásahov). Opäť 
najsilnejším mesiacom bol 
august, kedy záchranári HZS 
pomáhali 145 turistom a ho-
rolezcom, avšak aj tu oproti 
augustu 2020 evidujeme po-
kles o 29 % (august 2020 – 
203 zásahov).

Najviac zásahov mali zá-
chranári HZS z Vysokých 
Tatier – 159, za nimi nasle-

Letná turistická sezóna 2021 v horách
Letná sezóna 2021 sa z pohľadu Horskej záchrannej 

služby (HZS), podobne ako v roku 2020, niesla v duchu 
protipandemických opatrení. Množstvo Slovákov sa opäť 
namiesto zahraničnej dovolenky rozhodlo stráviť leto v 
našich horách. Tento rok sme počas letnej sezóny vzhľa-
dom na vyvíjajúcu sa situáciu a miernejšie opatrenia proti 
šíreniu ochorenia Covid -19, zaznamenali zvýšený pohyb 
zahraničných turistov z Českej republiky, Poľska, Maďar-
ska, Ukrajiny, ale aj Nemecka a Rakúska.

duje Veľká Fatra - 74 zásahov 
a Malá Fatra so 71 zásahmi.

Čo sa zranení týka, pre-
vládali ľahšie a stredne ťažké 
poranenia končatín a vyčer-
pania, prevažne na turisticky 
značených chodníkoch. V 
horolezeckom teréne do I. 
stupňa a nad II. stupeň ob-
tiažnosti bola potrebná po-
moc horských záchranárov 
v 46 prípadoch. Žiaľ, oproti 
predchádzajúcemu roku stú-
pol počet srdcových zlyhaní 
s následnou potrebou KPR z 
10 na 15.

Počas letnej turistickej 
sezóny si hory vyžiadali 16 
ľudských životov. Za rovnaké 

obdobie v roku 2020 zahy-
nulo v horách 22 osôb. Išlo 
prevažne o zlyhanie život-
ných funkcií.

Najpočetnejšou skupinou 
návštevníkov hôr ostávajú za 
posledné roky Slováci. Túto 
letnú sezónu potrebovalo 
pomoc horských záchra-
nárov 332 z nich. Za nimi 
nasledujú českí turisti s cel-
kovým počtom 37 úrazov 
a turisti z Poľska, ktorých 
úrazovosť oproti minulému 
roku klesla na 31.

Operačné stredisko tiesňo-
vého volania prijalo v hod-
notenom období celkovo 582 
tiesňových volaní, čo je opro-
ti predchádzajúcemu roku 
len nepatrný nárast o 1,5 %. 
Najviac žiadostí o pomoc bo-
lo prijatých prostredníctvom 
tiesňovej linky 18300, nasle-
dujú žiadosti o pomoc prijaté 
prostredníctvom tiesňovej 
linky 112 a potom 155. Nie 
vo všetkých prípadoch bol 
potrebný výjazd záchranárov. 
Volajúcim vedeli operátori 

HZS hlavne pri zablúdení po-
môcť aj telefonickou navigá-
ciou za pomoci lokalizačného 
linku či Aplikácie HZS, ktorú 
užívatelia postupne častejšie 
začínajú využívať aj na privo-
lanie pomoci.

V auguste bola po vyše ro-
ku od uvedenia do užívania 
Aplikácie HZS predstavená 
jej nová vylepšená verzia 
spolu s portálom pre ope-
rátorov tiesňovej linky, kto-
rý významným spôsobom 
uľahčí lokalizáciu a prípadnú 
potrebnú navigáciu volajú-
ceho aj bez potreby nainšta-
lovania Aplikácie HZS do 
mobilného zariadenia. Ďalej 
operátorovi ponúka mož-
nosť zahájiť s volajúcim on-
line chat, prostredníctvom 
ktorého je možné posielať 
napríklad fotografi e z miesta 
nehody, alebo konkrétnych 
zranení. Vylepšenia sa týkajú 
aj Knihy vychádzok, či dopl-
nenia možnosti uzavrieť cez 
Aplikáciu HZS Poistenie do 
hôr.  (hzs)

V poradí devätnásty ročník ankety Strom roka opäť repre-
zentovalo dvanásť stromov z rôznych kútov Slovenska. Počas 
leta zabojovali o prestížny titul i odborné ošetrenie. Stromom  
roka 2021, na základe ankety Nadácie Ekopolis, v ktorej hla-
sovali priamo občania, je strom zaľúbených v Starom Smo-
kovci, alebo, ako ho ináč nazývajú tatranský dáždnik.Tento 
výnimočný Buk lesný - previsnutý v nej získal nádherných 
4833 hlasov verejnosti! 

Už na jar bude tento strom reprezentovať Slovensko v hla-
sovaní Európsky strom roka.  (red)
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Všetkým zamestnancom spoločnosti
Schüle Slovakia a obyvateľom Popradu

prajeme príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov. 

Rok 2021 bol plný výziev
a nečakaných prekážok. Každá prekážka

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

rok 2022 plný pevného zdravia, lásky
a ľudského porozumenia.

Medzinárodný deň eliminácie 
násilia na ženách

Z dôvodu zvýšenia náras-
tu rizika prípadov domáce-
ho násilia Policajný zbor 

▶ upozorňuje obete že do-
máce násilie neprestane samo 
a môže sa stupňovať,

▶ odporúča obetiam ne-
váhať a kontaktovať Policaj-
ný zbor na telefónnom čísle 
158 (dostupné nepretržite), 
prípadne pracovníka infor-
mačnej kancelárie pre obete 
trestných činov v Poprade na 
Okresnom úrade, Nábrežie 
Jána Pavla II. 16, ktorý je k 
dispozícii každý utorok v čase 
od 8.30 hod. do 15.00 hod., 
alebo na t. č.: 0908/796 810, 
051/7082 458, 

▶ odporúča, aby obete o 
domácom násilí nemlčali 
a  ak majú možnosť, aby sa 
zdôverili inej osobe (nemusí 
to byť príbuzný, môže to byť 

akákoľvek iná osoba, ktorej 
dôverujú, napr. kamarátka, 
susedia a podobne),

▶ dáva do pozornosti bez-
platnú non-stop Linku pre 
ženy zažívajúce násilie 0800 
212 212; poradkyne tejto lin-
ky disponujú aktuálnymi in-
formáciami o  pomáhajúcich 
organizáciách a  sú priprave-
né poskytnúť obetiam rady 
a  odporúčania na riešenie 
situácie,

▶ apeluje na občanov, ktorí 
majú poznatok o tom, že v ich 
okolí dochádza k domácemu 
násiliu, aby neváhali ihneď 
kontaktovať Policajný zbor na 
telefónnom čísle 158; ozná-
menie domáceho násilia po-
lícii môže zabrániť v pokra-
čovaní násilia a tým ochrániť 
obete domáceho násilia. 

 OR PZ Poprad

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Poprade upo-
zorňuje verejnosť na riziko nárastu prípadov domáceho 
násilia v súvislosti s ochorením COVID-19 a na blížiaci sa 
Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách (25. no-
vember). Domáca izolácia v spoločnom priestore s násilní-
kom môže spôsobiť stupňovanie agresívnych prejavov násil-
níka a zároveň môže predstavovať prekážky na vyhľadanie 
pomoci a kontaktovanie Policajného zboru, nakoľko obeť je 
pod dohľadom násilníka.

Fotografi  mohli v  tomto 
roku do šiestich kategórií Prí-
roda, Kultúra, tradície a  his-
tória, Šport a voľnočasové 
aktivity, Black&white, Človek 
a kraj (portréty, zaujímavé 
fotografi e zo života bežných 
obyvateľov kraja) a Architek-
túra (fotografi e stavieb - inte-
riér, exteriér) poslať celkovo 
sedem záberov. Porota ozna-
čila v 9. ročníku Choď a foť za 
Grand Prix snímku Cesta do-
mov od autora Dávida Ilkovi-
ča. „Pohľad z kopca Branisko 
poskytuje jedinečný výhľad 
na frekventovanú diaľnicu, 
dominantu Spiša - Spišský 
hrad a v pozadí ďalšiu domi-
nantu Slovenska, piesňami a 
povesťami opradenú Kráľovú 
hoľu. Minuloročná jeseň bola 
pomerne chudobná na jesenné 
hmly a tak som bol rád, že sa 
mi po práci naskytla možnosť 
„vybehnúť“ odfotiť si Spišský 
hrad. povedal  Ilkovič, ktorý 
fotografuje už 12 rokov. 

Cenu predsedu poroty zís-
kal záber Jánske ohne, kto-
ré zachytil Matúš Maťufk a. 
KOCR Severovýchod Sloven-
ska sa tiež po druhýkrát roz-
hodla udeliť ocenenie KOCR, 
ktoré putuje fotografovi Mar-
tinovi Botkovi za snímku 
Odpočinok pod mliečnou 
dráhou. 

„Do 9. ročníka Choď a  foť 
prišlo množstvo kvalitných 
záberov, ktoré by si zaslúžili 
ocenenie. Profesionálna poro-
ta vybrala tie najkvalitnejšie, 
pričom hodnotila nielen vizu-

Prešovský kraj je najfotogenickejším krajom na Slovensku
9. ročník fotografi ckej súťaže Choď a foť sa chýli ku svoj-

mu koncu. Víťazné snímky v  jednotlivých kategóriách sú 
známe. Do tohtoročnej edície bolo prihlásených celkovo 
742 fotografi í, z ktorých porota vybrala tie najkvalitnejšie. 
Hlasovanie verejnosti o najkrajší záber prebieha ešte do 5. 
decembra 2021. 

álnu stránku, ale aj myšlienku, 
koncept, priestor či náročnosť 
zachytenia danej fotografi e. 
Snímky prihlásené do našej 
súťaže každoročne potvrdzu-
jú, že Prešovský kraj je nád-
herným fotogenickým kusom 
zeme,“ tvrdí výkonný riaditeľ 
KOCR Severovýchod Sloven-
ska Martin Janoško.

Poslednou vyhlásenou ka-
tegóriou bude Cena verejnos-
ti. Hlasovanie prebieha na FB 
stránke Severovýchod Slo-
venska do 5. decembra 2021. 

Víťazné fotografi e vybrala 
profesionálna porota, ktorej 
stálym predsedom je pre-
šovský fotograf Jano Štovka 
(MQEP) a členmi boli Mar-
tin Krystýnek (MQEP) a Ma-
riána Kurica, ktorý je členom 
Asociácie profesionálnych fo-
tografov SR. Štvorčlennú po-
rotu doplnil o svoj umelecký 
názor Peter Bič – frontman 

a  hitmaker skupiny Peter 
Bič Project. „Aj tento ročník 
dokázal, že Prešovský kraj  je 
najfotogenickejším krajom na 
Slovensku. Pestrá rozmanitosť 
prihlásených fotografi í nám 
ukazuje, aké bohatstvo tento 
kraj v sebe ukrýva, zdôraznil 
predseda poroty Jano Štovka 
(MQEP).

Okrem víťazov vybrala po-
rota aj snímky zaradené do 
kategórie Honorable mention 
(čestné uznanie). Z  týchto 
a takisto z víťazných fotografi í 
bude zostavená výstava Choď 
a  foť. Vernisáž je predbežne 
naplánovaná na štvrtok 9. de-
cembra v priestoroch Divadla 
Jonáša Záborského v Prešove. 
Tradične najsilnejšou kategó-
riou, do ktorej autori prihlá-
sili svoje diela, bola kategória 
Príroda, kde bolo zaevidova-
ných 388 snímok. Za ňou na-
sledovala kategória Kultúra, 
tradície, história s počtom 94 
snímok, v  kategórii Archi-
tektúra to bolo 80, Black and 
white – 76, Človek a kraj – 63, 
Šport a voľnočasové aktivity 
– 41. Z  vybraných fotografi í 

zostaví KOCR Severovýchod 
Slovenska kalendár na rok 
2022. 

Víťazi Choď a foť 2021
Grand Prix: Dávid Ilkovič 

- Cesta domov 
Cena predsedu poroty: 

Matúš Maťufk a – Jánske ohne 
Cena KOCR?Martin Bot-

ko – Odpočinok pod mlieč-
nou dráhou

Kategória Príroda: 1. Dávid 
Ilkovič - Cesta domov. 2. Filip 
Hrebenda – Horský oceán. 3. 
Erik Richvalský - Strom lás-
ky, Jakubova Voľa  a Jaroslav 
Kačmar – Pieninské kráľov-
stvo 

Kategória Kultúra, tradí-
cie a  história: 1. Matúš Ma-
ťufk a – Jánske ohne, 2. Juraj 
Sabol – Včelia Alchýmia. 3. 
Raduslav Cerula – Zámutov-
ský kroj 

Kategória Šport a voľno-
časové aktivity: 1. Jaroslav 
Voľanský – Rýchlokorčuľo-
vanie, 2. Dušan Ignác – Ob-
čerstvenie. 3. Ladislav Lukáč 
– Ideš 

Kategória Black&white: 
1. Dušan Ignác – Mladý Fur-
man pri práci, 2. Daniel Faix 
– Rovnako šťastní. 3. Daniel 
Dluhý – Pohľad z Veľkej stu-
denej doliny 

Kategória Človek a kraj: 
1. Dušan Ignác – Včelár, 2. 
František Eštočin – Modlitba 
za manžela, 3. Dominik Petro 
– Domaša Nová Kelča 

Kategória Architektúra: 1. 
Róbert Hlava – Jalová (A1), 
2. František Tóth – Kostol 
sv. Františka z Assisi , 3. Erik 
Richvalský – Radničné ná-
mestie Bardejov. 

Mgr. František Baláž, 
KOCR 

Severovýchod Slovenska
Grand Prix si z 9. ročníka súaže Choď a foť odniesol Dávid 
Ilkovič za snímku Cesta domov

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH
SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH!

(Nie) som obeťou násilia?!
Násilie na ženách je porušenie ľudských práv

a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo 
podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať 

za následok telesnú, sexuálnu, duševnú,
ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien

vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku
alebo svojvoľného zbavenia slobody,

či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.
Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií,

všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Postup polície po prijatí trestného oznámenia
▶ obhliadka miesta činu,
▶ prehliadka tela a obdobné úkony (podľa potreby a konkrétnej situácie),
▶ výsluch svedka – poškodeného, obvineného a svedkov,
▶ zabezpečenie listinných dôkazov, lekárskych správ a znaleckých posudkov.

Poškodený
▶ orgány činné v trestnom konaní (policajt a prokurátor) a súd sú povinní 
 poučiť poškodeného o jeho právach a poskytnúť mu plnú možnosť na ich
 uplatnenie,
▶ poškodený v trestnom konaní sa môže dať zastupovať splnomocnencom, 
 poškodený má tiež právo, aby ho na úkony trestného konania sprevádzal
 dôverník.

Obeť trestného činu
▶ Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 274/2017 Z. z. o 
 obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 (účinný od 01. 01. 2018),
▶ základné informácie pre obete trestných činov a register subjektov 
 poskytujúcich pomoc sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva
 spravodlivosti SR www.justice.gov.sk,
▶ tieto informácie (v ústnej a písomnej forme) poskytne obeti pri prvom
 kontakte aj policajt alebo prokurátor.

Skončenie vyšetrovania
▶ ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené  
 a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo
 na iné rozhodnutie, umožní obvinenému, obhajcovi, poškodenému, v pri- 
 meranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrova-
 nia alebo skráteného vyšetrovania (týchto práv sa môžu tieto osoby výslov- 
 ne vzdať, o čom musia byť poučené,
▶ návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže 
 policajt odmietnuť, ak ho nepovažuje za potrebný.

AK VY ALEBO NIEKTO VO VAŠOM OKOLÍ POTREBUJETE POMOC
Ak viete o tom, že vo vašom okolí dochádza k násiliu, volajte políciu č. 158.
Oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo prísluš-
nom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilia, 
asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie, 
zariadenia sociálnych služieb.
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Ministerstvo vnútra SR I Prezídium Policajného zboru I 2021

Linka tiesňového volania 112
 Polícia 158
  www.zastavmenasilie.sk
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Fotosúťaž Choď a foť zažila kvalitný ročník
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O právach a povinnostiach europoslanca a voľbách do Európskeho parlamentu
JUDr. Miroslav Radačovský, europoslanec a predseda politickej strany Slovenský Patriot

Aké je vlastne postavenie 
poslanca Európskeho parla-
mentu a koho zastupuje?

- V zmysle čl. 2 Rokova-
cieho poriadku EP a štatútu 
poslancov EP, poslanci vyko-
návajú svoj mandát slobod-
ne a nezávisle, nie sú viaza-
ní žiadnymi príkazmi a ich 
mandát nie je imperatívny.  
Z uvedeného teda vyplýva, že 
europoslanec, bez ohľadu na 
to, na kandidátke akej politic-
kej strany alebo hnutia bol do 
EP občanmi zvolený, neza-
stupuje stranu, ale zastupuje 
Slovensko a je nezávislým 
poslancom. 

V praxi to však často tak 
nefunguje. Mnohí, predo-
všetkým tí, čo sú členovia 
politickej strany, na kandidát-
ke ktorej do EP kandidovali, 
z dôvodu akejsi straníckej 
disciplíny alebo vďačnosti, 
nepriamo týmto stranám 
podliehajú a to je pre pôsobe-
nie v EP veľmi zlé. 

Do EP by sa mali dostať 
nie politické osobnosti, nie 
členovia politických strán, ale 
odborne fundovaní a skúsení 
občania Slovenskej republi-
ky. Ja osobne som jednou zo 
svetlých výnimiek, že som do 
EP kandidoval ako nestraníc-
ky kandidát, teda nebol som 
príslušníkom žiadnej poli-
tickej strany a preto môžem 
a snažím sa vykonávať svoj 
mandát nezávisle a slobodne. 
Zastupujem Slovensko a nie 
politickú stranu, na kandidát-
ke ktorej som do EP kandido-
val. Príčinou, ktorá zasahuje 
do nezávislosti europoslanca, 
je zle nastavený systém vo-
lieb do EP. Určite každý vo 
svojom regióne, vo svojom 
obvode, pozná ľudí, odborne 
zdatných a so skúsenosťami. 
Ide napr. o lekárov, policajtov, 
sudcov, lesníkov, ekonómov, 
zdravotné sestry, odborní-
kov na dopravu, stavebníctvo, 
poľnohospodárstvo a iných. 
Takíto ľudia, skutoční odbor-
níci na tú-ktorú problemati-
ku, sa do europarlamentu ani 
nedostanú, pretože politickí 
lídri politických strán ani  
o nich neuvažujú pre ich stra-
nícku nepríslušnosť, čo nie je 
dobré. 

Európska únia, Európsky 
parlament (EP), by mali byť 
predovšetkým o odbornos-
ti, o ekonomike, obchode, 
ochrane práv spotrebiteľov,  
o fungovaní právneho štátu,  
o zdravotníctve, školstve, so-
ciálnom postavení občanov 
EÚ a zamestnanosti.

Možno práve z toho dô-
vodu občania neberú euro-
poslancov vážne, pretože 
väčšina z nich pre Slovensko 
a spoločnosť na Slovensku 
ešte nič neurobili a v EP sa 
„tvária“ ako tí, ktorí zjedli 
všetku múdrosť sveta. Kto 
vlastne sú europoslanci?

- Väčšinou politici, ktorí 
sa často dostávajúci na kan-
didátku za akúsi stranícku 
odmenu, poväčšine so vzde-

laním politológov, socioló-
gov, často bez životnej pra-
xe v odbornej sfére života 
spoločnosti. Hovorím nie  
o všetkých, ale o väčšine urči-
te. A práve toto, podľa môjho 
názoru spôsobuje problémy 
a EP sa stáva akýmsi politic-
kým orgánom a nie orgánom 
odborným. Môžeme si po-
ložiť otázku, prečo by nemal  
a nemohol byť v EP napr. 
Rusín alebo Goral zo severo-
východného Slovenska, ktorý 
najviac pozná problematiku 
svojho regiónu? No preto, le-
bo výber kandidátov na post 
europoslanca je v rukách 
politikov a, buďme úprimní, 
prevažne z Bratislavy a ich 
záujem je o tzv. spriaznené 
duše. A to už nehovorím o 
mladých, odborne zdatných 
Slovákoch, nezaťažených 
politickou minulosťou. Títo 
už šancu asi nemajú žiadnu, 
len pokiaľ by mali „konexie“ 
v niektorej politickej strane 
alebo u niektorého politické-
ho lídra. Dosiahnuť zmenu 
tohto výlučne politického vý-
beru na post europoslanca je 
možné len zmenou volebné-
ho systému do EP. Zmenou 
volebného systému z pomer-
ného na väčšinový. Nie je to 
nič zložité. Sme snáď jediný 
štát v Európe, ktorý má pri 
voľbe do EP, ale aj do par-
lamentu národného, jeden 
volebný obvod. Pri vytvorení 
viacerých obvodov, napr. 14, 
podľa počtu europoslancov, 
bolo by s určitosťou zaruče-
né, že do EP by mohol a ur-
čite by sa dostal aj občan zo 
severovýchodného Sloven-
ska, ale aj občan zo Záhoria, 
západného Slovenska, osoba 
vo svojom regióne známa, 
poznajúca pomery v regióne, 
a o týchto ľudí, bez ohľadu, 
či sú členmi alebo nečlen-
mi akejkoľvek strany, by sa 
lídri strán uchádzali, aby ich 
dostali na svoju kandidátku  
a nie naopak, ako je to do-
teraz. Jednoducho, boli by 
volení občanmi v obvode,  
v ktorom žijú a pracujú. 

Sú v EP aj „normálni“ 
poslanci, ktorí majú skúse-
nosti a vedia sa orientovať  
v problematike, ktorú EÚ 
presadzuje?

- V EP sa poznám s euro-
poslancom z jednej z krajín 
Beneluxu, ktorý je kamionis-
tom. Skúsený a rozhľadený 
muž, ktorý sa dostal do EP 
vzhľadom na to, že vo svojom 
obvode, kde ho poznajú, ho 
zvolili občania a politici to 
museli rešpektovať. 

Poznám stavebného ro-
botníka, nebudem bez jeho 
súhlasu uvádzať, z ktorého 
štátu, ktorý bol zvolený do 
europarlamentu vo svojom 
regióne, vo svojom obvode, 
pretože je tam väčšinový vo-
lebný systém a nie systém 
jedného volebného obvodu.  

Po týchto praktických skú-
senostiach, po dvojročnej 
práci v EP a v neochote po-

Len málo ľudí na Slovensku sa zaujíma o fungovanie Eu-
rópskeho parlamentu a väčšina si myslí, že pár Slovákov, aj 
to rozhádaných, je tam úplne zbytočne, pretože ich názor 
nikoho nezaujíma, najmä ak majú iný pohľad na život v Eu-
rópe, ako je ten oficiálny. A potom, výstupy Európskej únie 
sú tak spolitizované, že to už občanov ani nebaví. 

litikov tento systém zmeniť, 
všetci si vieme domyslieť pre-
čo, po vzniku politickej strany 
Slovenský PATRIOT, do čela 
ktorej som bol zvolený ako 
predseda, si táto strana dala 
na moje výsostné nalieha-
nie ako prvý bod programu 
– zmena volebného systému 
z pomerného na väčšinový - 
tak do volieb do EP ako aj do 
NR SR. 

Toto je jediná cesta, ako 
dospieť k tomu, aby politické 
strany mali záujem o občana 
a nie občan o politické strany. 

Keď už hovoríme o po-
slancoch EP,  aké sú ich práva  
a povinnosti?

Práva a povinnosti euro-
poslanca sú vo všeobecnosti 
upravené v čl. 5 Rokovacieho 
poriadku EP, označené ako 
Výsady a imunity. Podrob-
ne sú stanovené v Protokole 
o výsadách a imunitách EÚ.  
Na účely vykonávania svojich 
poslaneckých povinností ma-
jú všetci poslanci právo aktív-
ne sa zúčastňovať na práci vý-
borov a delegácií parlamentu, 
v súlade s ustanoveniami Ro-
kovacieho poriadku.

Poslanec disponuje Preu-
kazom EÚ, je držiteľom dip-
lomatického pasu, ktorý mu 
umožňuje slobodný a neob-
medzený pohyb v členských 
štátoch a iných krajinách. 
Nie je to z dôvodu, aby bez 
obmedzení trávil chvíle voľ-
na v tom-ktorom štáte, ale 
z dôvodu, aby mohol svoju 
činnosť vykonávať bez akých-
koľvek obmedzení. Poslanec 
EP má aj poslaneckú imu-
nitu, čo však nie je potrebné 
považovať za osobnú výsadu 
poslanca, ale záruku nezá-
vislosti parlamentu ako celku  
a jej poslancov. Samozrejme, 
v prípade porušenia zákona 
ale aj spáchania priestupku, 
alebo iných porušení Európ-
sky parlament hlasovaním 
môže zbaviť europoslanca 
poslaneckej imunity, čo sa 
počas môjho pôsobenia v EP 
niekoľkokrát stalo. 

V ktorých oblastiach  kon-
krétne pracujete vy a v čom 
spočíva vaša činnosť v EP?

- Na internetovej stránke 
Európsky parlament – Kan-
celária na Slovensku, je mož-
né sa dočítať, že som členom 
Výboru pre vnútorný trh  
a ochranu spotrebiteľa (IM-
CO), členom Výboru pre 
umelú inteligenciu a digita-
lizáciu (AIDA), členom De-
legácie pri Parlamentnom 

výbore pre spoluprácu EÚ – 
Rusko (D-RU), Delegácie pre 
pridruženie EÚ – Moldavsko 
(D-MD), Delegácie pri parla-
mentnom zhromaždení Eu-
ronest (DEPA). 

Ako je zrejmé, ide v pod-
state o odbornú, nie politickú 
činnosť. V konečnom dô-
sledku je spotrebiteľom či už 
na Slovensku alebo v Európe 
v podstate každý občan, bez 
ohľadu na jeho politickú prís-
lušnosť, politické postoje ale-
bo názorové vnímanie sveta. 
Umelá inteligencia a digitali-
zácia života je nevyhnutnos-
ťou fungovania každej mo-
dernej spoločnosti a dotýka 
sa každého občana, fyzickej či 
právnickej osoby, bez ohľadu 
na jej politické myslenie. A to, 
že je nevyhnutná spolupráca 
s parlamentmi krajín mimo 
EÚ, je tiež skutočnosť, ktorá 
sa dotýka života každého člo-
veka.

Ako vás osobne vníma-
jú kolegovia v Parlamente, 
pretože neraz tam hovoríte 
o problémoch, ktoré tzv. za-
kladajúce štáty EÚ jednodu-
cho počuť nechcú?

- Vo všeobecnosti som 
považovaný za euroskepti-
ka, čo však nie je pravdou. 
Som eurorealista a chcem, 
aby EÚ fungovala ako dob-
rovoľný zväzok suverénnych 
národných štátov, vzájomne 
kooperujúcich, predovšet-
kým v oblasti hospodárskej, 
bez prílišného politikárčenia, 
centralizácie a politických 
zásahov Bruselu a predovšet-
kým USA, označovaného ako 
nášho transatlantického spo-
jenca. 

Aj tieto moje odpovede na 
otázky a moje vyjadrenia ur-
čite nebudú po vôli súčasným 
politickým lídrom, možno 
ani po vôli súčasným sloven-
ským europoslancom. Ale  
z mojej pozície, z mojich 
životných skúseností, je to 
vyjadrenie objektívne a ne-
stranné, hoci si neobosobu-
jem právo na jedinú múdrosť 
a jedinú mnou prezentovanú 
schopnosť problém zastupo-
vania Slovenska v europarla-
mente riešiť.  

Mnoho občanov konšta-
tuje, že z EÚ sa stal mo- 
loch, ktorý dávno rezigno-
val na svoje prvotné ciele, 
okrem iných na hospodár-
sku a obchodnú spoluprá-
cu. Dnes v ňom dominujú 
poslanci západoeurópskych  
štátov, ktorých majú ľu-

ˇ

dia plné zuby a mnohí by  
z EÚ, ktorá svojim občanom 
nepomáha, skôr škodí, rad-
šej odišli…

- Nie som zástancom ex-
trémistických populistických 
názorov, bez reálneho od-
borného riešenia problémov. 
Ako som už spomenul, nie 
som euroskeptik, som euro-
realista. 

Ak sa pýtate na možné 
vystúpenie z EÚ, je to zloži-
tý proces a nedá sa zrealizo-
vať zo dňa na deň, šibnutím 
prútika alebo populistickým 
vykrikovaním „Ideme z EÚ 
preč!“, bez konkrétneho pos- 
tupu a možných následkov. 

Pri možnom vystúpení  
z EÚ je predovšetkým po-
trebné aktivovať čl. 50 Zmlu-
vy o EÚ a musí mu pred- 
chádzať referendum v da-
nom štáte tak, ako to bolo 
pri vstupe do EÚ. Buďme 
realisti. Viac ako 50 % ob-
čanov SR, neviem, či je to 
65 % alebo 70 %, chcú byť  
v EÚ. Taká je skutočnosť, ta-
ká je realita. Avšak realitou 
je aj to, že približne 80 %  
z týchto občanov SR je toho 
názoru, že ich postavenie  
a postavenie nášho štátu v EÚ 
nie je rovnocenné s postave-
ním občanov, predovšetkým 
zo západoeurópskych krajín. 
A toto je cesta, prečo zre-
formovať EÚ na európske 
spoločenstvo suverénnych 
národných štátov, navzájom 
hospodársky kooperujúcich, 
bez politicko-ideologického 
diktátu z bruselskej centrály. 

V roku 2019, keď som si 
sám, bez pomoci kohokoľ-
vek, robil kampaň do EP, vy-
robil som malý letáčik v nie-
koľkotisícovom náklade, kde 
som uviedol: „Pokiaľ sa EÚ 
nezreformuje na spoločen-
stvo suverénnych národných 
štátov a Slovensko nebude 
mať v EÚ rovnocenné posta-
venie, a to sa týka aj iných 
národných štátov, ale domi-
novať budú napr. Nemecko  
a Francúzsko, vždy bude sna-
ha toho-ktorého národného 
štátu úniu opustiť a dôjde 
tým k jej zániku.“

Necítim sa byť vizionárom, 
ale akoby sa moje predpove-
de plnili a spĺňajú. V r. 2020 
opustilo úniu Spojené krá-
ľovstvo, v r. 2021 má Brusel 
problém so suverenitou Ma-
ďarska a Poľska, hrozí ná-
rodným štátom sankciami, 
a znovu opakujem, pokiaľ sa 
nezreformuje, dôjde skutoč-
ne k jej zániku. 

V poslednom období ľu-
dia vnímajú „dvojité metre“ 
riešenia rovnakých alebo 
podobných situácií, ktoré 
sa vyskytujú v jednotlivých 
štátoch únie. Nemáte pocit, 
že to už nikým nevolená Eu-
rópska komisia spolu s eu-
roposlancami preháňa?

- S týmto sa môžem plne 
stotožniť. V tejto súvislosti 
poukazujem na viacero svo-
jich vystúpení v EP, napr. vo 

vzťahu k Macedónsku, kde 
som pred celou Európou kon-
štatoval, že bruselská centrála 
slovanské národy považuje za 
národy druhej kategórie. To-
to video som zverejnil aj na 
svojej FB stránke. 

Ďalším dôkazom dvojité-
ho metra je situácia ohľadom 
Poľska. Nedávno som vystú-
pil v EP a toto moje vystú-
penie vyvolalo ohlas a bolo 
zverejnené snáď v celej EÚ  
a predovšetkým v Poľsku, 
ktoré som ukončil slovami 
„Jestem Poliakem!“. Týkalo 
sa to dvoch takmer iden-
tických rozhodnutí dvoch 
ústavných súdov. Jedno roz-
hodnutie nemeckého ústav-
ného súdu v Karls-Ruhe  
a druhé ústavného súdu Poľ-
skej republiky. Obe tieto roz-
hodnutia pojednávajú o tom, 
že EÚ v podstate nemá zasa-
hovať do rozhodnutí ústav-
ného súdu. Rozhodnutie 
nemeckého ústavného súdu 
skoro nikto nekritizoval, ale 
voči Poľsku sa začala šíriť 
priam nehorázna kampaň. 
Vo svojom vystúpení som 
uviedol: „Je zrejmé, že Poľsko 
si nemôže dovoliť to, čo si do-
volilo Nemecko.“ 

Musím však tiež objektív-
ne konštatovať, že tieto moje 
názory sú v rozpore s ofi- 
ciálnou zahraničnou politi-
kou Slovenska, sú v rozpore 
s názormi ostatných sloven-
ských europoslancov, sú v roz- 
pore s názormi mainstreamo-
vých médií a to je aj dôvod 
toho, že je mi znemožňovaný 
prístup do médií, znemožňo-
vaný prístup do mainstrea-
movej tlače a pod. 

Môžeme ešte dnes s čis-
tým svedomím povedať, že 
Európska únia je demokra-
tická, slobodná a jej snahou 
je napríklad udržať mier?

- Túto otázku by bolo po-
trebné položiť aj europoslan-
com z iných členských štátov 
únie. Alebo aj iným sloven-
ským europoslancom. Môžu 
mať na vec totiž iný názor 
a prevažná väčšina sloven-
ských europoslancov má iný 
názor určite. Z mojej pozície 
s čistým svedomím hovorím, 
že v EÚ absentuje dostatok 
demokracie, slobody vo vzťa-
hu k Slovensku, a už vôbec 
konanie z ústredia Bruselu 
nemá snahu dodržať v Euró-
pe mier, čo by som vedel do-
kumentovať na konkrétnych 
prípadoch nezmyselného rie- 
šenia problémov únie vo 
vzťahu k štátom mimo Eu-
rópskej únie. Ja razím princíp 
celoeurópskej spolupráce, bez 
rozdeľovania Európy na vý-
chod a západ, a prípadné 
problémy a spory navrhujem  
riešiť dialógom, bez hrozieb 
raketovými základňami a 
bez hrozieb nezmyselných 
sankcií, ktoré jednoduchým 
občanom len škodia. A určite 
sa to dá, len treba dobrú vôľu.  
O tom som presvedčený. 
 Ďakujeme za rozhovor

Miroslav Radačovský,
nezávislý a nezaradený poslanec Európskeho parlamentu. 
Za uvedené názory zodpovedá výlučne ich autor. Tieto 
názory nevyjadrujú bezpodmienečne oficiálne stanovisko 
Európskeho parlamentu.
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Môžete pokojne spávať?
Je vaša nehnuteľnosť dostatočne zabezpečená? 
(požiar, povodeň, víchrica...), vieme ochrániť  Váš majetok
Máte zabezpečený príjem v nepriaznivých životných situáciách?
(dlhodobá práceneschopnosť)
Optimalizácia príjmov a ochrana vášho podnikania

Ušetríme Vám peniaze 

... a teraz môžete pokojne spávať!

Kontaktujte nás: 0917 984 613 
                           0949 616 510 

V  rámci projektu Moder-
né a  efektívne GPUK, rea-
lizovaného s fi nančnou pod-
porou Európskeho sociál-
neho fondu a  Európskym 
fondom regionálneho roz-
voja v  rámci operačného 
programu Ľudské zdroje, sa 
podarilo vybaviť školu mo-
dernými učebnými pomôc-
kami. Tie slúžia nielen na 
modernizáciu vzdelávania, 
ale hlavne na lepšiu moti-
váciu a  zapojenie žiakov do 
praktických, bádateľských 
aktivít. Sú totiž aplikované 
nielen v  rámci povinných 
extra hodín v  jednotlivých 
predmetoch, ale aj v  rámci 
krúžkovej a  záujmovej čin-
nosti žiakov a praktických 
cvičení. Slúžia na prepojenie 
poznatkov s teoretickými 
vedomosťami získanými na 
vyučovacích hodinách.

Základný kameň vzdeláva-
nia v rámci tohto projektu za-
ložili na interdisciplinárnom 
prístupe a  vzájomnej spolu-
práci prírodovedných pred-
metov – matematika, fyzika, 
biológia, chémia, fenomény 
sveta – s vyučovaním sloven-
ského jazyka a literatúry. Hľa-

Projekt Moderné a efektívne GPUK vstupuje do druhej polovice
Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade sa už tretí 

rok intenzívne venuje rozvíjaniu kľúčových kompetencií 
žiakov. Realizuje to nielen v  prírodovedných predmetoch, 
ale aj v rámci slovenského jazyka a literatúry a nového pred-
metu fenomény sveta uplatňovaním moderných metód vo 
vzdelávaní. 

danie zákonitých súvislostí 
pozorovaním prírodných 
objektov a javov, ktoré nás 
obklopujú v každodennom 
živote, a pochopenie ich pod-
staty sa stalo primárnou úlo-
hou vzdelávacieho procesu. 
Cieľom je nielen viesť žiakov 
k pochopeniu dejov prebie-
hajúcich v reálnom svete, ale 
hlavne naučiť ich kriticky 
myslieť, získavať a hodnotiť 
informácie, spolupracovať pri 
riešení problémov a  nachá-
dzať východiská. 

Vďaka inovatívnym metó-
dam a  formám vzdelávania 
s  využitím moderných za-
riadení a  pomôcok stavajú 
v popradskom „starom gym-
pli“ nové poznatky na pred-
chádzajúcich skúsenostiach 
žiaka získaných praktickou 
činnosťou. 

Na všetkých predmetoch 
učiteľovi k splneniu tohto 
neľahkého cieľa pomáhajú 
odborné laboratórne pomôc-
ky,  stavebnice, modely, ale aj 
odborná literatúra. To všetko 
vyvoláva u  žiaka zvedavosť. 
Študenti dostávajú príležitosť 
spoznávať niečo nové, experi-
mentovať, pátrať a objavovať. 

Doterajšie odovzdávanie ho-
tových informácií učiteľom 
sa mení na žiacke skúmanie 
a experimentovanie. 

Do projektu sú zapojení 
žiaci osemročného aj  štvor-
ročného štúdia. Realizujú ho 
na extra hodinách, ktoré sú 
zapracované do školského 
vzdelávacieho programu. Na 
týchto hodinách učiteľ zapája 
žiakov do aktívneho vzdelá-
vania. Pomocou praktických 
skúseností  žiaci samostatne 
riešia problémy súvisiace 
s preberanou témou. Praktic-
ká činnosť je zároveň prepoje-
ná s overovaním teoretických 
poznatkov. Žiak skúmaním 
pozorovaného javu dokáže 
vyvodzovať závery a  dospieť 
k  novým, pre neho doposiaľ 
neznámym, vedomostiam. 

Na hodinách biológie žia-
ci pomocou rôznych mode-
lov orgánových sústav, napr. 
oporná, tráviaca, ale aj pomo-
cou modelov jednotlivých or-
gánov skúmajú stavbu, ale za-
oberajú sa aj jeho významom 
a funkciou v ľudskom tele. 

Na hodinách chémie za-
se pomocou analytického 
prenosného laboratória na 
analýzu vody sami stano-

vujú kvalitu vody. Vďaka 
tomu  vedia posúdiť, ktoré 
faktory vplývajú na jej zne-
čistenie a  ako ich môžeme 
eliminovať. Takto dokážu 
prepájať vedomosti a využiť 
ich spolu s  témami ochrany 
životného prostredia. Pomo-
cou súprav na elektrochémiu 
objavujú, ktoré látky dokážu 
viesť elektrický prúd a  dajú 
sa využiť pri výrobe chemic-
kých prvkov. 

Na hodinách fyziky pomo-
cou meracích súprav a  sta-
vebníc merajú fyzikálne veli-
činy a overujú prírodné javy. 

Na hodinách fenoménov 
sveta aplikujú vo vyučovaní 
CLIL metódu vzdelávania. Tá 
je postavená na tom, že jed-
notlivé prírodné javy a  deje 
žiakom vysvetľujú pomocou 
krátkych videofi lmov v  an-
glickom jazyku. Následne 
precvičujú porozumenie da-
ného javu na úlohách a  cvi-
čeniach, ktoré sú súčasťou 
interaktívnych materiálov fe-
noménov sveta. 

Na hodinách slovenského 
jazyka a  literatúry žiaci pra-
cujú s  odbornou literatúrou 
a  časopismi. To prispieva 
nielen k zlepšovaniu ich čita-

teľských zručností, ale najmä  
čítaniu s porozumením a lep-
šej orientácii v textoch. 

Na hodinách matematiky 
i matematických krúžkoch si 
žiaci pomocou modelových 
situácií overujú význam fi -
nančnej gramotnosti v prak-
tickom živote. 

Pri práci s modelmi, expe-
rimentálnymi súpravami či 
laboratórnymi pomôckami 
sa žiaci zdokonaľujú v mate-
matických a prírodovedných 
kompetenciách, vo fi nančnej 
gramotnosti, ale aj v  komu-
nikácii v  materinskom jazy-
ku. Prácou v  skupinách pri 
riešení problému sa zlepšujú 
vo vzájomnej komunikácii 
a  správnom vyjadrovaní pri 
prezentácii výsledkov skú-
mania.

V  tomto školskom roku v 
škole pracuje dvanásť záuj-
mových útvarov. Pri práci v 
nich taktiež využívajú nové 
moderné učebné pomôcky. 
Zlepšujú tým prírodovednú, 
matematickú, fi nančnú a  či-
tateľskú gramotnosť žiakov. 
V rámci krúžkov kladú dôraz 
na rozvíjanie poznávacích 
a komunikačných schopností 
žiakov. Žiaci dostávajú množ-

stvo príležitostí formulovať a 
vyjadriť vlastné názory, záro-
veň sa učia počúvať názory 
druhých. Dôraz sa kladie na 
vytváranie spôsobilostí pre 
vedeckú prácu, a to najmä 
spôsobilosti pozorovania, 
vnímania časových a priesto-
rových vzťahov medzi objekt-
mi a javmi. 

V  rámci tohto projektu 
učitelia pracujú v  pedago-
gických kluboch. Každé dva 
týždne sa stretávajú, aby si 
vymenili svoje skúsenosti 
a poznatky s využívaním od-
bornej literatúry,  pomôcok, 
inovatívnych foriem vzdelá-
vania na vyučovacích hodi-
nách. Debatujú o  vyučovaní 
konkrétnych tém, porovná-
vajú tradičné a  inovatívne 
metódy vzdelávania. 

Vzdelávanie absolvujú aj 
učitelia. Učia sa, ako využívať 
nové súpravy pomôcok a ná-
sledne ich aplikovať vo vyu-
čovacom procese v  jednot-
livých predmetoch. Projekt 
tak motivuje nielen žiakov, 
ktorí sa na vyučovaní hravou 
formou dopracujú k  novým 
poznatkom, ale stáva sa aj sú-
časťou  celoživotného vzdelá-
vania učiteľov.

Dokončenie z 1. strany
Aktívnym manažmentom 

sa v súčinnosti s  prírodou 
podarilo obnoviť poškodené 
lesné porasty tak, aby dnes 
už mohli plnohodnotne plniť 
funkcie, ktoré od nich poža-
duje spoločnosť. Tam, kde sa 
mohla kalamita spracovať, 
evidujeme mladý, druho-
vo pestrý les, ktorý by mal v 
budúcnosti lepšie odolávať 
nielen podobným extrémom 
počasia či prírodným ka-
tastrofám, ale aj účinnejšie 
čeliť klimatickým zmenám. 
Aj výsledky pokalamitného 
výskumu potvrdzujú, že citli-
vý manažment, postavený na 
odbornom základe, v ktorom 
sa spájajú dlhoročné skú-
senosti, rešpekt a  úcta voči 
prírode, má aj v  národnom 

17 rokov po kalamiteparku svoje opodstatnenie. Aj 
pri tzv. umelej obnove lesníci 
rešpektujú prírodné procesy. 
Dreviny, ktorými zalesňu-
jú, zodpovedajú prírodným 
podmienkam jednotlivých 
lokalít národného parku. Za 
uplynulých sedemnásť rokov 
vysadili Štátne lesy TANAP-
-u takmer desať miliónov 
stromčekov, pričom dve tre-
tiny predstavovali ihličnany a 
tretinu tvorili listnáče. 

Tatranskej bóre, ktorá bola 
zaradená medzi desať najniči-
vejších európskych vetrových 
kalamít za posledných tridsať 
rokov, sa venuje aj tzv. poka-
lamitný výskum. Či už išlo o 
výskumné plochy zaradené 
do národnej siete LTER, čo je 
názov pre dlhotrvajúci ekolo-
gický výskum, ale aj použité 

metódy, alebo o metódu „Ed-
dy Covariance“ na meranie 
uhlíkovej bilancie. Všetko 
toto snaženie prinieslo zau-
jímavé výsledky, z ktorých 
budeme vychádzať v ďalšom 
období. 

Zaujímavé poznatky pri-
niesla aj výskumná plocha v 
lokalite Štart nad Tatranskou 
Lomnicou, ktorá síce odo-
lala vetru, no následne bola 
vystavená ataku podkôrne-
ho hmyzu. Tu zaznamenali 
veľmi nepriaznivý vývoj po-
pulácií chránených druhov 
rastlín ako napríklad solda-
nelka karpatská či bradáčik 
srdcovitolistý, ktoré sa buď na 
tejto ploche už nenachádzali 

alebo výrazne ustúpili vply-
vom presvetlenia porastu po 
postupnom odumieraní dre-
vinovej zložky. 

Hoci výskum potvrdil, že 
tzv. bezzásah najviac smeruje 
k  pôvodným spoločenstvám, 
ukazuje sa, že so sebou priná-
ša i riziká – a to nielen v po-
dobe vysokého plošného za-
stúpenia smreka, ktoré podľa 
výskumníkov povedie opäť 
k  vzniku porastových štruk-
túr náchylných k  plošnému 
rozpadu pôsobením vetra 
alebo podkôrneho hmyzu, ale 
napríklad i v podobe preruše-
nia kontinuity poskytovania 
ekosystémových služieb. 

„Aj preto je namieste otázka, 
či sme sa ako spoločnosť roz-
hodli správne, keď sme vzácne 

územia v národnom parku ich 
vyčlenením do tzv. bezzásahu 
odsúdili na rozvrat a na úkor 
sledovania prírodných proce-
sov prichádzame o  predmet 
ochrany. Emócie sú v  živote 
dôležité, no aj v tomto prípade 
platí, že by sme sa mali pokúsiť 
nájsť kompromis a dať priestor 
aj racionálnym argumentom. 
Veď systematický výskum 
v  TANAPe funguje už sedem 
desaťročí, každý extrém, kaž-
dú disturbanciu v tomto vzác-
nom prostredí máme zdoku-
mentovanú, takže na základe 
vedeckých výsledkov sa vieme 
rozhodnúť, aký prístup uplat-
níme na tom-ktorom území, 
aby sme sa vyhli negatívnym 
dôsledkom a  dokázali zabez-
pečiť všetky funkcie, ktoré od 

národného parku očakáva 
spoločnosť, nevynímajúc ani 
sociálno-ekonomický rozmer,“ 
uzatvára Ján Marhefk a, riadi-
teľ Štátnych lesov TANAP-u.

Z REGIÓNU
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„Naše očakávania, že su-
márne čísla budú vyššie, zo-
stali nenaplnené. Na základe 
celoročných pozorovaní mô-
žeme totiž predpokladať, že 
reálny stav populácie kamzí-
ka vrchovského tatranského 
je o  niečo vyšší, ako ukázalo 
jesenné spočítanie. Najmä 
v  lokalitách nachádzajúcich 
sa na južných svahoch ma-
li počas dňa kamzíky kvôli 
zimnej srsti tendenciu ukryť 
sa pred slnkom do tienistých 
zákutí, kde ich v značne členi-
tom teréne nebolo jednoduché 
spozorovať,“ konštatoval Jozef 
Hybler, zoológ Štátnych lesov 
TANAP-u, ktoré sú hlavným 
organizátorom pravidelného 
spočítania kamzičej zveri. 

Zatiaľ čo na slovenskej 
strane Tatier zaregistrovali v 
deň spočítania 781 kamzíkov, 
u  poľských susedov zapísali 
do sčítacích hárkov 314 jedin-
cov. Z celkového počtu 1 095 
kamzíkov bolo 44 tohtoroč-
ných mláďat. „Nemožno však 
z toho usudzovať, že len toľko 
kamzíčat sa dožilo zimy, keďže 
až 64 percent kamzíkov nebo-
lo možné pre veľkú vzdialenosť 
detailnejšie rozpoznať či už 
podľa veku alebo na základe 
pohlavia,“ dodal zoológ. 

Len pre porovnanie, vlani 
na jeseň narátali v  Tatran-
skom národnom parku cel-
kovo  983 kamzíkov, z toho 
653 zaevidovali na sloven-

V Tatrách bude zimovať vyše tisíc kamzíkov
V  Tatranskom národnom parku bude zimovať prinaj-

menšom 1 095 kamzíkov. Ukázala to minulotýždňová in-
ventúra, ktorá mala zmapovať stav populácie kamzíka vr-
chovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier. 

skej strane Tatier. Rekord 
si tak aj naďalej drží jeseň 
2018, kedy bolo do sčítacích 
hárkov zapísaných celkovo 
1 431 kamzíkov. 

Okrem údajov o počtoch 
kamzíkov sú pravidelné in-
ventúry pre zoológov taktiež 
zdrojom cenných informácií 
o zdravotnom stave kamzi-
čej populácie, keďže spočíta-
nie využívajú napríklad aj na 
zber vzoriek trusu. Takisto 
je to príležitosť zmonitorovať 
vzácne prostredie národné-
ho parku či pozorovať ďalšie 
chránené druhy živočíchov. 
„Potešiteľné je, že počas spo-
čítania nebol nájdený žiaden 
uhynutý kamzík. Zazname-
nali sme však niekoľko med-
veďov, ktoré sa hostili na zvyš-
koch čučoriedok či brusníc 
nad hornou hranicou lesa, ako 

i viaceré vzácne druhy vtákov. 
Negatívom bol vrtuľník, ktorý 
opäť prelietaval nad Belian-
skymi Tatrami, nepotešili ani 
turisti pohybujúci sa mimo 
značkovaných turistických 
chodníkov,“ uzavrel zoológ.

Kamzíky v Tatranskom ná-
rodnom parku rátajú dvakrát 
ročne – vždy na jar a na jeseň. 
Zatiaľ čo jarné spočítanie je 
zamerané predovšetkým na 
zisťovanie prírastkov mláďat, 
jesenné mapuje početnosť 
kamzičej populácie pred zi-
mou. 

Do terénu spoločne so za-
mestnancami Štátnych lesov 
a Správy TANAP-u vyrazili aj 
členovia Slovenského zväzu 
ochrancov prírody a kraji-
ny, zamestnanci Lesov mes-
ta Kežmarok i Lesov Mesta 
Spišská Belá či ďalší dobro-
voľníci. Na severnej strane 
Tatier je kamzičia inventúra 
v réžii poľského Tatrzańskie-
go Parku Narodowego. 

 M. Petranová

www.osvetapoprad.sk

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

SOBOTSKÉ NÁMESTIE 22, POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POPRADE VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

Cestujúci môžu prostred-
níctvom infolinky, ktorú 
v  rámci IDS Východ zavá-
dzajú Prešovský a Košický sa-
mosprávny kraj, upozorniť na 
nevypravené spoje, chronické 
meškania či predčasné od-
chody spojov. Kraje si od tejto 
novinky sľubujú ďalšie skva-
litnenie služieb v prímestskej 
autobusovej doprave. 

Cestujúci sa stretávajú s ne-
dodržiavaním cestovných po-
riadkov,  s chronicky sa opa-
kujúcim meškaniami, pred-
časnými odchodmi spojov a 
podobne. Infolinka má za-
bezpečiť, aby sa kraje o  ta-
kýchto veciach dozvedeli 

a  následne ich mohli v  spo-
lupráci s príslušným doprav-
com riešiť. 

Okrem toho môžu cestujú-
ci prostredníctvom infolinky 
nahlásiť aj neprístojné sprá-
vanie vodiča alebo spoluces-
tujúcich, neprípustné hygie-
nické podmienky v autobuse, 
či únik tržieb v dôsledku ne-
vydávania cestovných líst-
kov. Samosprávne kraje, kto-
ré spoje prímestskej auto-
busovej dopravy fi nancujú, 
budú tieto hlásenia spraco-
vávať a  riešiť s  jednotlivými 
dopravcami, u ktorých došlo 
k pochybeniam. 

Vzhľadom na charakter ve-

Problémy s autobusovými 
spojmi hláste na novej infolinke

Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj 
prichádzajú s novinkou v prímestskej autobusovej doprave. 
Cestujúci môžu využiť služby novej infolinky, ktorej cieľom 
je zlepšiť fungovanie prímestskej autobusovej dopravy.

rejnej služby a  efektivitu vy-
nakladania verejných fi nan-
cií majú samosprávne kraje 
záujem výskyt spomínaných 
problémov v  maximálnej 
miere eliminovať. K tomu im 
môžu dopomôcť informácie 
priamo od cestujúcich. In-
folinka s  telefónnym číslom 
055/333 33 31 aktuálne fun-
guje  v pracovných dňoch od 
8.00 h do 15.00 h.  Od 1. de-
cembra 2021 bude k dispozí-
cii hlasová záznamová služba, 
linku teda bude možné vyu-
žívať 24 hodín denne a sedem 
dní v týždni.

Zmluvnými dopravcami 
Prešovského samosprávne-
ho kraja sú BUS Karpaty, 
SAD Humenné, SAD Poprad 
a  SAD Prešov. V  Košickom 
kraji je to ARRIVA Michalov-
ce a eurobus.  (pkr)
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V  hale Stolnotenisového 
centra ŠKST Bratislava sa v 
polovičke októbra odohralo 
1. kolo Slovenského pohára 

Stolarčíková druhá najlepšia na Slovensku

mladších žiačok v  stolnom 
tenise. Stretlo sa tam 47 naj-
lepších  hráčok  z celého Slo-
venska a medzi nimi aj naša 
Melánia Stolarčíková z TJ 
STO Slovenská Ves, 6. hráč-
ka slovenského rebríčka.  

Základnú štvorčlennú 
skupinu odohrala s  tromi 
víťazstvami, bez straty setu 
a  ako víťazka skupiny po-
stúpila ďalej do druhej, vy-
raďovacej časti, tzv. pavúka. 
V tomto pavúku sa hrá K.O. 
systém, kto prehrá vypadá-
va. V prvom zápase si zme-
rali sily s Miriam Gregovou 
z Poproča. Gregovej sa s Me-
lánkou podarilo uhrať jeden 
set, zápas bol dosť vyrovna-
ný, ale Melánka už v rozho-
dujúcom sete dominovala 
a  postúpila medzi najlep-
šiu osmičku. Tu ju už čakal 
oveľa ťažší súper, slovenská 
dvojka Ema Kačániová z Ka-
linova. Melánka podala proti 
Emke výborný výkon, dovo-
lila jej uhrať len jediný set 
a presvedčivo zvíťazila. 

Potom sa už začal boj 
o  medaily. Súperkou Melá-

nie bola domáca Petronela 
Krajčovičová. Posledný zá-
pas, ktorý spolu odohrali bol 
na majstrovstvách Sloven-
ska, kde našu Melánku Pet-
ronela porazila. 

Melánka začala zápas veľ-
mi dobre, vyhrávala 2 : 0 na 
sety, ale potom sa Petronela 
za pomoci domáceho pub-
lika prebrala k  výbornému 
výkonu a vyrovnala stav 2 : 2 
na sety. V  piatom rozhodu-
júcom sete to bola obrovská 
dráma, keď obidve hráčky 
mali mečbal a  nevyužili ho, 
až nakoniec lepší záver ma-
la naša hráčka a  v  druhom 
mečbale vyhrala v  pomere 
15 : 13.  

Toto víťazstvo ju posunulo 
do fi nále, kde na ňu čaka-
la slovenská jednotka Nela 
Ondrušová z  Topoľčian. Po 
veľmi náročnom zápase ne-
vládala Melánka vzdorovať 
najlepšej slovenskej hráčke 
a vo fi nále jej podľahla. 

Napriek tomu je 2. miesto 
v  rámci Slovenského pohá-
ra jej najväčší úspech. Naša 
Melánia Stolarčíková kráča 
v  šľapajách svojho veľkého 
vzoru Anastázie Zgeburovej 
a  dokazuje, že dievčatá zo 

Slovenskej Vsi sa radia me-
dzi najlepšie na Slovensku. 

Anastázia Zgeburová po 
veľkom úspechu dostala 
možnosť účinkovať v Hu-
mennom, kde je v súčasnosti 
medzi ženami v 1. lige sku-
pina Východ najlepšou hráč-
kou. Zároveň hrá aj extraligu 
za Humenné, kde vo dvojhre 
prehrala len so slovenskou 
jednotkou a vo štvorhre ešte 
neprehrala. 

 Text a snímky:
 Peter Hanigovský

Novú atrakciu - Tatra La-
byrint - vybudovali v maleb-
nej podtatranskej obci Malý 
Slavkov (okres Kežmarok). 
S úpravou terénu a výsadbou 
bludiska začali súkromní 
investori ešte na jeseň mi-
nulého roka. „Bludiská sme 
poznali zo zahraničia, kde 
sú veľmi obľúbené. Mnohí 
Slováci už navštívili Snežný 
labyrint v Zakopanom alebo 
drevené bludisko na Lipto-
ve.  Chceli sme  priniesť  po-
dobnú atrakciu aj pod Tatry, 
zároveň sme sa chceli odlíšiť a 
byť zelení,” spomína Ján Grig-
liak na začiatky budovania 
zeleného labyrintu. Úlohou 
návštevníkov je dostať sa 
z bludiska.

ZELENÝ PROJEKT
Na vybudovanie 1,2 km 

chodníkov v bludisku použili 
1 500 takmer dvojmetrových 
tují. „Tuje, ktoré sme použili 
na vysadenie bludiska rástli 
sedem rokov v lesnej škôlke 
na Považí. Ich presun bol ná-
ročný – tuje dorazili pod Tat-
ry na deviatich kamiónoch,” 
doplnil spoluinvestor Tatry 
labyrintu Peter Grigliak.  Ži-

Zelené bludisko pod Tatrami
Nová zelená atrakcia Tatry Labyrint, ktorú vybudovali 

v obci Malý Slavkov, otvorila svoje brány začiatkom 
júla a za necelé tri mesiace zaznamenalo zelené blu-
disko už stovky návštevníkov. Vyše kilometer chod-
níkov a hľadanie správnej cesty von láka nielen mla-
dých, ale i rodiny s deťmi - hlavne domácich turistov. 

vé bludisko, ako mu zvyknú 
hovoriť, vyžaduje pravidel-
nú starostlivosť –  polievanie 
a strihanie stromov. Tuje ča-
som ešte vyrastú a zbujnejú. 
Tatry labyrint tak bude eš-
te vyšší, hustejší a hľadanie 
správnej cesty von o to nároč-
nejšie.  

TATRY LABYRINT
DLHŠIE HĽADAL 

DOMOV
Bludisko, aj napriek tomu, 

že je postavené len z tují, 
muselo mať stavebné povo-
lenie, s čím investori neráta-
li. Nájsť mu domov nebolo 
jednoduché ani kvôli jeho 
rozlohe 2 500 m2 plochy. Pô-
vodne chceli labyrint postaviť 
v blízkosti Slovenského raja, 
no tam s projektom nepo-
chodili. Naopak, obec Malý 
Slavkov si takúto príležitosť 
nenechala ujsť a stavbe Tatra 
Labyrintu vo svojom katastri 
dala zelenú. „V minulosti 
sme už podporili výstavbu 
golfového ihriska v rovnakej 
lokalite a  dobre sme spravili. 
Predpokladám, že rovnako aj 
bludisko pomôže cestovnému 
ruchu v našej  obci  i v celom 

podtatranskom regióne,” uvie-
dol Ladislav Oravec, starosta 
obce Malý Slavkov. Ďalším 
plusom je podľa starostu aj 
skutočnosť, že ide o celoroč-
nú atrakciu spojenú s poby-
tom na čerstvom vzduchu  
a s jedinečným výhľadom na 
Lomnický štít.

ROZVOJ 
CESTOVNÉHO RUCHU
Tatra Labyrint sa nachádza 

v blízkosti zabehnutého gol-
fového areálu, vďaka čomu 
môžu vzájomne profi tovať 
z návštevnosti. „Na začiatku 
k nám chodili práve návštev-
níci susedného golfového areá-
lu, čo nám pomohlo naštarto-
vať. Dnes môžeme povedať, že 
Tatra Labyrint už  zazname-
nal stovky návštevníkov. Ak 

budeme mať návštevníkom 
Vysokých Tatier čo ponúknuť, 
bude z toho profi tovať celý re-
gión,” uzatvára Ján Grigliak. 
Návštevníkom novej atrakcie 
je k  dispozícií aj bezplatné 
parkovanie. V budúcnosti by 
mala pribudnúť ešte vyhliad-
ková veža. 

Tatra Labyrint je otvorený 
celoročne – aj v zime, keď 
bude vŕzgať sneh pod noha-
mi a celé okolie bude pokryté 
snehovou perinou, sa bude 
dať užiť skvelá zábava na čer-
stvom vzduchu. Navyše, už 
čoskoro pribudne aj večer-
né osvetlenie a  môžete zažiť 
ďalšie dobrodružstvo. Zelené 
bludisko je otvorené denne v 
čase od 9. do 19.hodiny.  

 R. Novotná

Pôvodne sa v dioráme na-
chádzali aj medveď a  rys, 
múzejníci sa však po rokoch 
rozhodli pre zmenu. „Roz-
mýšľali sme, ako expozíciu 
opäť trošku oživiť a keďže 
nám do zoologického zbier-
kového fondu pribudol ďalší 
uhynutý vlk, povedali sme si, 
že práve tieto šelmy by mohli 
byť novou dominantou dio-
rámy,“ ozrejmila Gabriela 
Chovancová, zoologička Štát-
nych lesov TANAP-u, ktorá 
je zároveň i kurátorkou zoo-
logických zbierok Výskumnej 
stanice a  Múzea TANAP-u 
v Tatranskej Lomnici. 

Premena diorámy, kto-
rú zasponzorovala ČSOB, 
odštartovala ešte v  októbri. 
Spolu so štvoricou vlkov v nej 
dostal priestor tiež hlucháň 
a  dve sovy. Starú fototapetu 
nahradila umelecká maľba. 
Celý výjav sa odohráva na 
svitaní, atmosféru východu 
slnka navodzuje vyobrazenie 
horského lesa, do ktorého 
pomedzi stromy prenikajú 
prvé lúče slnka. „Snažili sme 
sa biotop namodelovať tak, 
aby dioráma bola zaujímavá, 
dynamická, aby návštevníka 
vtiahla do tej studenej rannej 
atmosféry,“ uviedol umelecký 
reštaurátor Tibor Kováč, kto-
rý na nej pracoval spolu s ďal-
šími dvomi kolegami. Michal 
Červeň sa postaral o  mode-
láciu a  technickú výstavbu 
diorámy, autorom maľby 
je  Tomáš Záruba, ktorý stojí 
aj za pôsobivým vyobraze-
ním Mengusovskej doliny 
v dioráme alpínskeho stupňa. 
Tú múzejníci menili minulý 
rok. Obsadil ju rys útočiaci 
na kamzíka. 

Vypracovanie preparátov 
bolo už tradične v  réžii Mi-
lana Kornajčíka. Ten si dal 
záležať nielen na vlkovi, ale 
predovšetkým oboch sovách, 
ktoré oživili horskú scenériu. 
Zatiaľ čo sova dlhochvostá 
počas letu sleduje rannú hos-
tinu vlkov, myšiarka ušatá pri-
stáva obďaleč so svojou koris-
ťou v  pazúroch. „Napríklad 
v porovnaní s vlkom, kedy sa 
vypracovaná koža naťahuje 
na model, sa vtáky preparujú 
o niečo zložitejšie. Telo treba 
najprv vymodelovať z  drevi-
tej vlny, zafi xovať špagátom 
a drôtmi, ktorými sa vystužia 
krídla, nohy i hlava, celé sa to 

potom vloží do opracovanej 
kože, vysuší, každé pierko sa 
poukladá na svoje miesto, ta-
kže je s tým podstatne väčšia 
piplačka,“ priznal dlhoročný 
preparátor Výskumnej stani-
ce a Múzea TANAP-u v Tat-
ranskej Lomnici. 

Aby dioráma vydržala ďal-
šie roky, všetky drevené prv-
ky imitujúce les, rovnako ako 
aj mach, museli jej tvorcovia 
zakonzervovať. Podľa kurá-
torky zoologických zbierok 
sa múzejníci s  výskumníkmi 
postupne chystajú vdýchnuť 
nový život i  ďalším priesto-
rom v expozícii. „Už v  tejto 
chvíli máme predstavu, ako 
by sme mohli oživiť sub-
montánny vegetačný stupeň. 
Uvažovali sme nad tým, že by 
sme vytvorili aj vodný biotop, 
keďže bobor je dnes aktuálna 
téma, takisto aj líška a jazvece 
by mohli prevažovať v  pod-
horí. Dosť materiálu máme 
aj do biotopu kosodreviny, 
kde by mohol dostať priestor 
napríklad medveď,“ doplnila 
zoologička. 

Múzejníci nezabudli ani na 
milovníkov botaniky a vy-
menili všetky trojrozmerné 
exponáty rastlín. V  preskle-
ných vitrínach a  diorámach 
znázorňujúcich jednotlivé 
vegetačné stupne sa momen-
tálne nachádza približne 150 
druhov kvetov vrátane expo-
nátov zaliatych v polyestero-
vej živici, medzi ktorými je 
napríklad i plesnivec alpín-
sky, klinček ľadovcový, horec 
Clusiov či horec jarný. 

Vstup do priestorov expo-
zície je podmienený aktuálne 
platnými opatreniami podľa 
COVID automatu. Vysoké 
Tatry, ako aj celý okres Po-
prad sa v  súčasnosti nachá-
dzajú v čiernej farbe.

Múzeum TANAP-u je ot-
vorené každý deň okrem 
vianočných a novoročných 
sviatkov od 8.30 do 16. ho-
diny s výnimkou hodinovej 
prestávky počas obeda a od 
mája je prístupné od 9. do 
17. hodiny. Pred pandémiou 
múzeum patrilo medzi naj-
navštevovanejšie múzeá svoj-
ho druhu na Slovensku. Jeho 
expozície si ročne pozrelo 
okolo 50-tisíc ľudí, korona 
však jeho návštevnosť skre-
sala o približne desať percent. 
 Mgr. M. Petránová

Múzeum je opäť otvorené
Od dnešného dňa je Múzeum TANAP-u v  Tatranskej 

Lomnici opäť otvorené. Počas uplynulých dvoch týždňov 
prešli výstavné priestory, ako aj samotné exponáty pravi-
delnou každoročnou údržbou. Úplne novú podobu dostala 
dioráma montánneho vegetačného stupňa, ktorej dominuje 
svorka vlkov s mláďatkom. 


