
Drahí priatelia, známi, klienti, a všetci, ktorí držíte túto knihu v rukách,

otvára sa pred vami minulosť, ktorú sme žili spoločne. Doba Covidová - dys-
topická 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 náro-
da, 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. 

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...

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.

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

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO NÁRODA 

 Autentické svedectvo našej doby. 

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

Adriana 
Krajníková

 Dôkazy pre 
vnútroštátne a medzinárodné súdy

I. diel

JUDr. ADRIANA KRAJNÍKOVÁ
advokátka
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Hovoríme s JUDr.  Miroslavom Radačovským, poslancom Európskeho 
parlamentu a predsedom strany Slovenský PATRIOT

Ktorým témam sa bude Eu-
rópsky parlament (EP) venovať 
v novom roku v oblasti výborov, 
ktorých ste členom?

V EP som členom Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotre-
biteľa (IMCO). Predovšetkým je 
potrebné konštatovať, že činnosť 
v tomto výbore je prioritne apoli-
tická. Spotrebiteľom je skoro kaž-
dý občan, či už SR alebo členské-
ho štátu EÚ, bez ohľadu na jeho 
politickú príslušnosť alebo názor. 
Jednoducho, každý občan, fyzická 
osoba, ktorá je v nejakom zmluv-
nom alebo obdobnom vzťahu 
s právnickou osobou, či už pri po-
skytovaní úveru, platby za energie, 
nákupu tovaru a preto je potrebné 
práva spotrebiteľa striktne chrániť.

V poslednom čase sa veľmi roz-
šíril napr. internetový predaj, ktorý 
má v sebe viaceré úskalia a legisla-
tívna ochrana spotrebiteľa v on-li-
ne priestore je potrebná.

V súvislosti s činnosťou vo Vý-
bore pre vnútorný trh, v ktorom 
práca je skutočne legislatívne ná-
ročná, úzko súvisí aj moja činnosť 
vo Výbore pre umelú inteligenciu 
a digitalizáciu (AIDA). Aj činnosť 
v tomto výbore je nie politická, ale 
odborná a týka sa každého občana 
SR ako aj občana toho-ktorého ná-
rodného štátu únie. Koncom roka 
2021 prijali sme v EP dva význam-
né legislatívne akty. Je to akt o di-
gitálnom trhu a akt o digitálnych 
službách. Výbor pre vnútorný trh 

bol zodpovedný legislatívnym do-
hľadom nad prijímaním týchto 
dvoch aktov, ktoré prinesú revo-
lučné zmeny v on-line priesto-
re. Je potrebné chrániť digitálny 
priestor, napr. pred nekalými re-
klamami, pred prípadnými neka-
lými obchodnými podmienkami, 
zavádzaním spotrebiteľov a pod. 
Ide o ochranu tzv. behaviorálne 
cielených reklám či ochranu malo-
letých detí v on-line priestore, atď. 
Umelá inteligencia je nevyhnut-
ným predpokladom modernizácie 
spoločnosti do budúcnosti v kaž-
dej oblasti života občana, � riem a 
služieb. Niekedy vyvoláva obavu, 
že nahradí ľudskú prácu a tým 
môže vyvolať napr. nezamestna-
nosť. Dôsledná regulácia pri zavá-
dzaní umelej inteligencie musí tie-
to obavy rozptýliť. Už dnes občan 
disponuje umelou inteligenciou, 
ako je napr. automatická práčka, 
či umývačka riadu a nedá sa po-
vedať, že by ho to v živote obme-
dzovalo, ba práve naopak. Ušetrí 
mu to čas a môže sa venovať iným 
činnostiam. Je potrebné dôsledne 
chrániť, aby umelá inteligencia 
neovládala človeka, ale aby človek 
ovládal umelú inteligenciu a táto 
mu bola na prospech. Z môjho po-
hľadu je potrebné dôsledne dbať 
na to, aby si niekto neprivlastnil 
umelú inteligenciu a výsledky jej 
práce potom nepoužil pre seba, ale 
pre spoločnosť ako celok. 

 Pokračovanie na 3. strane

JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý a nezaradený poslanec Európske-
ho parlamentu, člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
Výboru pre umelú inteligenciu a digitalizáciu, Delegácie pri Parla-
mentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, Delegácie pri parlament-
nom zhromaždení Euronest a Delegácie pre pridruženie EÚ – Moldav-
sko. Miroslav Radačovský je predsedom politickej strany Slovenský 
PATRIOT. Slovenský PATRIOT je strana, ktorá kladie veľký dôraz 
na odbornosť, patriotizmus a ešte raz odbornosť. Slovenský PATRIOT 
je za zásadnú zmenu volebného systému.

alebo Gúľaj sa vajíčko 2022 sa toh-
to roku uskutoční 10. apríla v Kul-
túrnom dome v Batizovciach. Ako 
už tradične Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade v spolupráci 
s obcou Batizovce pripravili súťaž 
v zdobení kraslíc spojenú s výsta-
vou, predvádzaním a sprievodným 
programom. Jej cieľom je podnietiť 
tvorivú aktivitu a fantáziu ľudových 
umelcov - tvorcov kraslíc, uchová-
vať zvyky a tradície spájané s Veľ-
kou nocou. 
Súťaže sa môžu zúčastniť tvorcovia 
kraslíc z celého Slovenska a zo za-
hraničia. 

 Pokračovanie na 6. strane

Krehká krása 
Batizoviec

Milí čitatelia a priaznivci,
uviedla som na trh knihu 

GENOCÍDA SLOVENSKÉHO 
NÁRODA 2020, I. diel. O tom, 
ako to celé začalo a  zasiahlo 
občanov. Osudové autentické 
príbehy nás všetkých ako obetí 
Covidovej mašinérie. 

Knihu si môžete objednať 
na stránke môjho občianskeho 
združenia Ochrana ľudských 
práv a  základných slobôd buď 
cez QR kód, alebo link: 
www.olpzs.sk, príp. na tel. č.: 
0948 598 618
Vážení spoluobčania,

štát začal vymáhať pokuty za 
porušenie Covidových opat-
rení a  faktúry za nútenú izolá-
ciu. VZORY ako odmietnuť 
tieto nezákonné nároky, ako 
aj iné právne podania (odpor, 
odvolanie, vyjadrenie, žalobu 
a  pod.) proti rozhodnutiam 
Covid-19, nájdete tiež na strán-
ke združenia: www.olpzs.sk 
príp. prostredníctvom tel. čísla: 
0948 598 618

Právne analýzy a  rady v  sú-
vislosti s  Covid-19 nájdete na 
www.zalobyvocistatu.sk a v re-
lácii Pekný deň s  JUDr. Adria-
nou Krajníkovou každý piatok 
od 12.00 do 15.00
na www.slobodnyvysielac.sk
  JUDr. Adriana Krajníková
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Pokrytectvo
ekoteroristov

Podľa údajov zverejnených 
Štatistickým úradom (ŠÚ) 
SR po sčítaní obyvateľstva 
z  roku 2021, žije v  Poprade 
49  855  ľudí, pričom väčšiu 
časť, 52,24  percenta, tvoria 
ženy. Prírastok za obdobie 
minulého roka bol na úrovni 
1002 a úbytok 1468. Zníženie 
počtu obyvateľov so sebou 
prináša aj nižší príjem z po-
dielových daní. 

Popradčanov 
je menej

Cestujúci a turisti vo Vyso-
kých Tatrách sa konečne doč-
kali. Legendárne „zubačky“, 
ktoré jazdili na ozubnicovej 
trati zo Štrby na Štrbské Pleso 
od roku 1970, nahradili nové 
vozidlá s  hybridným poho-
nom. V  rámci o� ciálneho 
spustenia prevádzky na ozub-
nicovej železnici (OŽ) 16. 
februára sa uskutočnila prvá 
jazda novou „električkozu-
bačkou“ zo Štrby na Štrbské 
Pleso. 

Švajčiarsky výrobca Stad-
ler začal vozidlá pre Želez-
ničnú spoločnosť Slovensko 
(ZSSK) vyrábať v  roku 2019. 
S ich zaradením do prevádz-
ky však národný dopravca 
musel počkať na rekonštruk-
ciu trate. Päť nových vozidiel 

s  menami málo známych 
tatranských štítov Bradavica, 
Kostolík, Stredohrot, Ganek 
a  Vysoká si môžu cestujúci 
vychutnať v  plnej kráse tat-
ranských hôr. Vďaka svojmu 
hybridnému pohonu môžu 
vozidlá jazdiť ako na klasic-
kej trati TEŽ (Štrbské Pleso 
– Starý Smokovec – Poprad/
Tatranská Lomnica), tak aj na 
ozubnicovej trati OŽ (Štrba – 
Štrbské Pleso).

„Doprava vo Vysokých 
Tatrách dlhodobo trpela ne-
dostatkom kapacít a prestar-
nutým vozidlovým parkom, v 
sezóne sme jazdili bez záloh. 
Flotila bola zastaraná nere-
konštruovateľným spôsobom 
a  kapacitne nepostačovala. 
Príchod moderných vozidiel, 

ktoré rešpektujú ducha tých 
pôvodných a  zároveň spĺňajú 
najvyššie kritériá, predstavuje 
novú éru v  cestovaní v  Tat-
rách. Som rád, že pri tom mô-
žeme byť,“ povedal predseda 
predstavenstva ZSSK Roman 
Koreň. 

Jednotky s maximálnou 
adhéznou rýchlosťou 80 
km/h svojimi parametrami 
spĺňajú požiadavky TSI, kaž-
dá z nich ponúka 91 miest na 
sedenie, 2 miesta pre invalid-
né vozíky, multifunkčné časti 
pre bicykle a detské kočíky. 
Vybavené sú modernými 
bezpečnostnými a informač-
nými systémami, kamerovým 
systémom a  systémom na 
anonymné počítanie cestujú-
cich. Samozrejmosťou je kli-

matizácia, elektrické zásuvky 
či wi-�  pripojenie na internet. 
Vozne majú protišmykovú 
podlahu, bezbariérový vstup 
a vyčlenené priestory pre 
imobilných cestujúcich. 

Projekt v hodnote 38,8 mi-
lióna eur je z  najväčšej časti 
� nancovaný z EÚ, ďalej zo 
štátneho rozpočtu a  z  vlast-
ných zdrojov ZSSK. 

ZSSK má plány aj s  pô-
vodnými vozidlami, ktoré sú 
súčasťou historického dedič-
stva. Dva kusy  starých zu-
bačiek plánuje prevádzkovať 
v  rámci mimoriadnych spo-
mienkových jázd (resp. podľa 
prevádzkovej situácie), o tre-
tiu súpravu prejavila záujem 
obec Štrba ako o výstavný 
kus.  (pkr)

Do Vysokých Tatier v novej „električkozubačke“
Podtatranské múzeum v 

Poprade realizovalo v roku 
2021 interdisciplinárny pro-
jekt s názvom Rastlina mno-
hých podôb alebo tradično-
-netradičný pohľad na ľan 
(1. etapa, výskumná časť). 
Predmetom výskumu bol ľan 
ako modelová rastlina pre 
bližšie poznanie interakcie 
tradičných kultúrnych reme-
siel a prírodnej rozmanitosti 
podhorskej a horskej krajiny. 
Projektové úlohy sa sústredi-
li na rozšírenie ľanov v šir-
šom regióne Spiša a Tatier, 
a zároveň na poznatky týka-
júce sa pestovania, spracova-
nia a využitia ľanu siateho. 

Ak sa chcete o tejto zau-
jímavej rastline dozvedieť 
viac, navšívte Podtatranské 
múzeum v Poprade.

Pohľad na ľan

RNDr. Eva Nebusová je 
riaditeľka Strednej odbornej 

LAUREÁTKA OCENENIA SLOVENKA ROKA 2022
školy polytechnickej Jana An-
tonína Baťu vo Svite. Veľkou 
mierou sa zaslúžila o zachova-
nie stredných škôl vo Svite a o 
ich transformáciu na strednú 
odbornú školu polytechnickú 
ako následníčku Baťovej školy 
práce. Jej snahou bolo aj to, aby 
súčasná škola získala názov 
„SOŠ Jana Antonína Baťu“ 
a tým sa Baťovo meno znovu 
spojilo s mestom Svit.  (pkr)

„Obrovské srdce, úsmev na 
perách, úprimnosť, pokora, 
otvorená myseľ a autorita 
v jednej osobe“, tak predstavili 
žiaci SOŠ polytechnickej  Jana 
Antonína Baťu svoju riadi-
teľku RNDr. Evu Nebusovú. 
Súčasne poďakovali za nomi-
náciu a požiadali o podporu 
jej nominácie aj vás. K ich 
žiadosti sa pripájame aj my, 
pretože Eva Nebusová je nie-

len odborníčka, ale v prvom 
rade človek s veľkým „Č“. Hla-
sovať môžete do 1. júna 2022 
do 12. h prostredníctvom SMS 
na číslo 7504 v tvare SR 16 
(Cena SMS je 1 euro s DPH), 
kupónmi z týždenníka Sloven-
ka alebo  prostredníctvom web 
formulára zverejneného na 
slovenkaroka.sk.

Prešovský samosprávny 
kraj plánuje slávnostné vy-
hlásenie výsledkov anke-
ty „Športovec PSK 2021“ 
17.  marca 2022  v  Historic-
kej budove Divadla Jonáša 
Záborského v  Prešove.  Už 
po osemnástykrát tak ocení 
najúspešnejších športovcov 
kraja vo  svojej tradičnej an-
kete Športovec PSK.   (red)

Najšportovec PSK

Nikdy by ma nenapadlo, že 
puč pred viac ako tridsiatimi 
rokmi v Československu ne-
bude viesť len k zmene sys-
tému. Už po pár rokoch začal 
vo veľkom meniť aj význam 
dovtedy používaných slov. 
Napríklad slovo reforma, 
ktorá v pôvodnom význame 
znamenala úpravu, zmenu, 
pretváranie pomerov postup-
ným zlepšovaním a prispô-
sobovaním. Na Slovensku sa 
z reformy stalo synonymum 
likvidácie, rozkrádania, ko-
rupcie a postupný prepad 
nášho priemyslu, poľnohos-
podárstva, školstva, zdravot-
níctva až na samé dno. 

Po rokoch môžeme konšta-
tovať, že podobne dopadlo aj 
slovo demokracia – vraj vláda 
ľudu, keď štátnu moc vyko-
návajú demokraticky volení 
zástupcovia. Podstatou de-
mokracie má byť dodržiava-
nie základných ľudských práv 
a slobôd, mala by umožňovať 
občanom podieľať sa na cho-
de štátu a zahŕňa aj informo-
vanosť občanov. Kým pred-
chádzajúce vlády sa aspoň na-
vonok snažili navodiť dojem 
demokracie a sem-tam pri-
hliadali aj na názory voličov 
(hoci väčšinou si aj tak urobili 
len to, čo im vyhovovalo a bo-

lo dobré len pre nich), ostatné 
dva roky schytala demokracia 
na Slovensku riadne kopance 
a mám pocit, že sa z toho už 
nikdy nespamätá. Namiesto 
rešpektovania ústavy, záko-
nov a vôle ľudí súčasná vláda 
ničí ešte aj ten zbytok sluš-
nosti voči voličom a vyhlásila 
im otvorenú vojnu. Pre nich  
sú ich voliči len lúza, opice, 
extrémisti, fašisti a podobne. 
Jediný nástroj, ktorý zostal 
(resp. ktorým sa utešujeme), 
sú voľby. Naozaj? Z voličov 
si len málokto uvedomuje, že 
tu už nejde o demokraciu, ale 
o extrémizmus a tvrdý fašiz-
mus, keď podvodné režimy 
ukradli moc ľuďom falšova-
ním volieb, organizovaním 
falošných povstaní a jediným 
správnym názorom, ktorý 
hlásajú korporátne médiá, 
platené cudzími vládami. 
Ak máte iný názor, okamžite 
vás vyvedú z omylu - už nie 
cenzúrou, ale vraj ide o boj 
s dezinformáciami. Hoci roz-
diel medzi dezinformáciou a 
pravdou je obyčajne len pár 
mesiacov a postupne, ale veľ-
mi rýchlo, sa ten čas skracuje.

Najsmutnejšie na tom je, že 
tieto „demokratické“ pravidlá 
neplatia len na Slovensku, 
ale prakticky na celom svete. 

Naši volení zástupcovia sa iba 
prispôsobili a tak ani nám už 
nezostali žiadne demokra-
tické nástroje, ako donútiť 
volených zástupcov plniť vô-
ľu tých, ktorí im mandát na 
vládnutie dali. 

V systéme jedného voleb-
ného obvodu, ktorý máme 
na Slovensku, žiadnu zmenu 
ani čakať nemôžeme. Hoci 
neustále tu niekto volá po 
predčasných parlamentných 
voľbách, referendách, protes-
toch, vôbec nič sa nezmení, 
keď volič bude pred každými 
voľbami veriť len klamstvám, 
blúzneniu, nesplniteľným  sľu-
bom, výkrikom do tmy lídrov 
strán so štyrmi členmi a pre-
sviedčaniu, ako sa nám dobre 
žije. Volič celý šťastný pobeží 
k volebnej urne, aby opäť po-
výšil na piedestal moci men-
šie zlo. Čo keby voliči pred 
voľbami konečne začali počú-
vať „svojich“ lídrov a vnímali, 
čím ich zase oblbujú? Prečo 
v ich volebných programoch 
nehľadajú zmenu volebného 
systému, zmenu pravidiel re-
ferenda, zavádzanie trestno-
-právnej a hmotnej zodpo-
vednosti, ale aj prísne zásady 
práce volených zástupcov? 
Nikomu nepripadá zvláštne, 
že pracovný pomer zamest-

nancov voči zamestnávateľo-
vi upravuje Zákonník práce 
so stovkami ustanovení, ale 
ten sa netýka volených zá-
stupcov, lebo ich vraj volili 
ľudia priamo. Iste volili, ale 
keď svojich voličov ignorujú, 
ľudia sa prepadajú do čoraz 
väčšej chudoby a lídri pritom 
zbytočne míňajú miliardy eur 
na sprostosti, bez ktorých by 
tento štát určite prežil, tak je 
potrebné určiť prísne zásady 
aj pre ich prácu s dôrazom na 
morálku týchto ľudí. 

Predsa nie je normálne, 
aby vo vrcholových pozíciach 
štátu sedeli plagiátori, ľudia 
trestne stíhaní a nikto s tým 
nič nemôže urobiť, lebo oni 
sú nedotknuteľní, bez chrb-
tovej kosti. Títo ľudia si vôbec 
neuvedomujú, a nakoniec, 
nič ich ani nenúti uvedomiť 
si, že ich mzdy platia voliči, 
nie naopak. A to isté sa týka 
aj sudcov, prokurátorov, poli-
cajtov a vojakov, ktorí prisa-
hali na ústavu, ale počúvajú 
nie občanov, svojich zamest-
návateľov, ale len politických 
lídrov, ktorí v prípade napr. 
protestov bezohľadne a bru-
tálne útočia na občanov, hoci 
sú platení z ich peňazí! Čo 
tak vytvoriť skupinu voličov, 
ktorá určí platy volených zá-

stupcov, ale aj zamestnancov 
verejných úradov? Čo keby 
tak voliči naliehali na lídrov 
politických strán, aby do svo-
jich volebných programov 
zahrnuli aj zrušenie tzv. ne-
ziskových organizácií plate-
ných cudzími mocnosťami, 
ktoré už roky rokúce rozvra-
cajú tento štát zvnútra a sú 
najagresívnejšími hlasnými 
trúbami ich záujmov? A pri-
tom ide o ľudí, ktorí v živote 
v prospech tohto štátu neuro-
bili nič dobré, len parazitujú. 
Rovnako sa treba pozrieť do 
volebných programov poli-
tických strán a žiadať ich o 
zrušenie štátneho príspevku 
na ich činnosť. Vraj im ho 
štát vypláca preto, aby neboli 
závislí od oligarchov a neboli 
korumpovateľní, pričom prá-
ve politické strany nerobia nič 
iné, len sa nechávajú korum-
povať a rozkrádajú verejné � -
nancie. Keď chcú presadzovať 
len svoju vôľu, tak nech si na 
činnosť prispievajú rovnako, 
ako si prispievali komunisti.

Apropo, politické strany. 
Nemal by byť určený mini-
málny počet členov strany, 
keď sa teda tvária, že zastupu-
jú určitý, ľuďmi akceptovaný 
názor? Ale to nehovorím o 
100 členoch, ale minimálne 

o 100 tisíc členoch. Iste, bo-
lo by to ťažšie, ale keď je o 
nich tak kráľovský postara-
né, tak nech aj niečo robia.
Rovnako sa treba lídrov pý-
tať, načo je na Slovensku ve-
rejno-právna televízia a roz-
hlas, ktoré opäť platia obča-
nia, ale táto inštitúcia odmie-
ta slobodnú diskusiu naprí-
klad o pandémii, očkovaní, o 
zmluve s USA, ktorá ohrozuje 
celé Slovensko a o ďalších zá-
važných celospoločenských 
témach?

Po dvoch rokoch svoj-
vôle tejto vlády a poslancov 
parlamentu by určite každý 
z tých, ktorým ešte korpo-
rátne médiá nestihli celkom 
vymyť mozog, vedel nájsť de-
siatky ďalších príkladov, čo by 
sa v systéme, ktorý nám na-
nútili naši priatelia Anglosasi 
a nikým nevolená Komisia 
EÚ malo zmeniť, aby sme vô-
bec ako národ prežili. Treba 
rozmýšľať, pýtať sa a nespolie-
hať sa na predvolebné sľuby, 
zmanipulované prieskumy 
verejnej mienky a rovnako 
zmanipulované voľby. Stačí 
len pozrieť do programov 
politických strán a tie, kto-
ré žiadne zmeny nepriná-
šajú, jednoducho nevoliť.  
 Ľudmila Rešovská

Konečne sa začnime pýtať a vynucovať si zmeny v zabehnutom systéme

Nevychádzam z údivu nad 
pokrytectvom bruselských, 
ale aj tých našich ekotero-
ristov. Majú plné ústa Green 
Dealu, ochrany klímy, nulo-
vých emisií a ďalších hlúposti, 
nad ktorými už neraz zostáva 
rozum stáť. Napríklad, ako 
máme namiesto hovädzieho 
mäsa jesť larvy hmyzu…

Je ale zaujímavé, že pri 
presunoch  obrovského 
množstva vojenskej techniky 
a mnohých ton munície cez 
celú Európu, sme ani pri ná-
klade a ani pri vykládke na 
Ukrajine nevideli ani jediný 
protest ekológov proti zamo-
rovaniu ovzdušia celej Euró-
py! Či Ukrajina je na Marse? 
Rovnako ich nevidieť ani pri 
nekonečných presunoch na 
rôzne cvičenia po celej Euró-
pe, ba ani pri žiadnom vojen-
skom cvičení. To do tankov a 
obrnených transportérov, lie-
tadiel a ďalšej vojenskej tech-
niky tankujú už dnes vodík, 
alebo majú elektropohon? A 
čo munícia v prípade vojny, tá 
neznečisťuje životné prostre-
die a v ovzduší z nej zostáva 
rajský plyn? Alebo majú nad 
týmito oblasťami a na Ukra-
jine už vybudovanú neprie-
dušnú kupolu, podobnú tej z 
románu Stephena Kinga Pod 
kupolou? Tiež by sme ekoló-
gov márne hľadali na protes-
toch, keď USA nútia európske 
kolónie nakupovať ich drahý 
plyn a ropu, ktoré budú voziť 
v obrovských tankeroch okolo 
celého sveta, len nech sa zis-
ky sypú na ich účty. Ekológia 
sem, ekológia tam, veď hlúpi 
Európania všetko zaplatia a 
Američania sa môžu rehotať. 

Ešte raz nech mi niekto ho-
vorí, ako máme separovať, 
chrániť životné prostredie 
a jesť chrobáky! Tak toto je už 
fakt psychiatria. (reš)
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Dokončenie z 1. strany
O týchto otázkach by však bolo 

potrebné viesť rozsiahlejšiu dis-
kusiu. Keďže v týchto oblastiach 
nejde o politiku, medzi ľuďmi sa 
o nich ani veľmi nehovorí a mno-
hí nevedia, čo si pod nimi majú 
predstaviť...

Práve v týchto nepolitických 
a legislatívne náročných výboroch 
často občania činnosť europoslan-
ca nevnímajú. Skôr vnímajú prácu 
europoslancov, ktorí sú zaradení 
v tzv. politických výboroch. Laic-
ky povedané, do politiky sa každý 
rozumie, dá sa veľa o tom hovoriť, 
vystupovať v pléne europarlamen-
tu a tým sa na rôznych videách 
prezentovať a vyvolávať tak dojem, 
že toto je akási jediná činnosť eu-
roposlanca. Ja v týchto politických 
výboroch nepôsobím. Nechcem 
nikoho uraziť, ale nemám čas na 
politikárčenie. 

Hoci by nemalo ísť o politiku, 
neovplyvňuje politika vašu čin-
nosť v Delegáciách EP pre EÚ - 
Rusko a pre EÚ - Moldavsko?

Čo sa týka mojej činnosti v De-
legácii EP pre EÚ – Rusko a pre 
EÚ – Moldavsko, je snáď potrebné 
vysvetliť, čo sú to delegácie Eu-
rópskeho parlamentu (EP). Dele-
gácie EP sú v zmysle Rokovacie-
ho poriadku EP o� ciálne skupiny 
poslancov alebo poslankýň, kto-
ré udržiavajú a prehlbujú vzťahy 
s parlamentmi, regiónmi a orga-
nizáciami nečlenských štátov. Sú 
hlavným nástrojom spolupráce 
parlamentu s inými zákonodar-
nými orgánmi v EÚ i mimo nej. 
V tejto súvislosti som, okrem iné-
ho, navštívil Moldavsko, ale bol 
som aj pozorovateľom na voľbách 
v Ruskej federácii. Túto moju účasť 
niektoré médiá kritizovali. Jedno-
ducho, politikárčili. Nepochopili 
totiž zmysel mojej práce a činnos-
ti v Delegácii pre spoluprácu EÚ 
– Rusko. Musím však objektívne 
konštatovať, že v súčasnosti má De-
legácia pre spoluprácu EÚ – Rusko 
akúsi zmrazenú činnosť v súvislos-
ti s dianím vo východnej Európe, 
čo nepovažujem za správne. Bu-
dem pôsobiť v tejto delegácii, aby 
sa spolupráca s Ruskou federáciou 
opäť obnovila a dostala sa do nor-
málnych bilaterálnych vzťahov.

Život v Európe sa pomaly, ale 
isto stáva neznesiteľným pre väč-
šinu občanov štátov sústredených 
v Európskej únii. Ide nielen o 
pandémiu, povinné očkovanie, 
manipuláciu občanov strachom, 
tzv. Európsku zelenú dohodu, 
enormné zvyšovanie cien potra-
vín, ale aj energií a neustálym 
okliešťovaním práv a slobôd ob-
čanov. Ako vnímate tieto bezpre-
cedentné tlaky únie na vlastných 
občanov?

Je pravdou, že predovšetkým 
v dôsledku pandémie sa život ob-
čanov zmenil, občania sú určitým 
spôsobom obmedzovaní v bežnom 
spôsobe života. Nepovažujem za 
podstatné sa zaoberať tým, čo pan-
démiu spôsobilo alebo nespôso-
bilo, podstatné je to, že pandémia 
tu je a že ovplyvnila život občanov 
nielen v EÚ, ale na celom svete. Je, 
podľa môjho názoru, nie dobré, že 
sa to zneužíva aj na politické ciele 
a že to zneužívajú vo svoj prospech 
aj rôzni politici a to už tí, čo tvrdia, 
že očkovať je potrebné, rúška nosiť 
je nevyhnutné, ale aj tí, čo tvrdia 
opak. Je slobodná vôľa občana, ako 

Hovoríme s JUDr.  Miroslavom Radačovským, poslancom Európskeho 
parlamentu a predsedom strany Slovenský PATRIOT

Za uvedené názory zodpovedá výlučne ich autor (autori). Tieto názory 
nevyjadrujú bezpodmienečne o� ciálne stanovisko Európskeho parla-
mentu.

sa rozhodne opatrenia proti pan-
démii prijať alebo neprijať. Prob-
lém na Slovensku, podľa môjho 
názoru, spočíva v tom, že súčasná 
vládna garnitúra tento proces ne-
zvláda, jej opatrenia sú chaotické 
a to nie je dobré. Nie som zástan-
com prílišnej centralizácie a už vô-
bec nie federalizácie EÚ. Nie som 
euroskeptik, som eurorealista. Mu-
sím však objektívne konštatovať, že 
EÚ výrazným spôsobom nezasahu-
je do opatrení a boja proti pandé-
mii jednotlivých národných štátov. 
V zmysle Zmluvy o fungovaní EÚ 
otázka verejného zdravia a teda 
tým aj opatrení voči pandémii je vo 
výlučnej právomoci národných štá-
tov. Teda národné štáty a ich vlády 
určujú, aké opatrenia prípadne ob-
medzenia v súvislosti s pandémiou 
prijmú. Toto je potom príčinou, že 
jednotlivé národné štáty pristupu-
jú k pandémii rôznym spôsobom. 
V niektorých štátoch únie naria-
dia to, v iných štátoch nariadia 
niečo iné, v niektorých štátoch sú 
otvorené prevádzky, v iných nie sú 
a to vyvoláva akýsi medzinárod-
ný chaos predovšetkým s voľným 
pohybom občanov po Európe, pri 
pohybe tovaru a podobne. Nemô-
žete za takejto situácie nadiktovať 
tomu-ktorému národnému štátu, 
aké opatrenie má prijať, pretože to 
patrí do jeho výlučnej právomo-
ci. Čiže v tomto smere nemožno 
hovoriť o bezprecedentnom tlaku 
únie na občanov Slovenska. Iná je 
situácia v súvislosti s Európskou 
zelenou dohodou, ktorej zmyslom 
a podstatou je obmedzenie emisií 
a skleníkových efektov na polovi-
cu do r. 2030 a na 100% do r. 2050. 
Som za to, aby aj Slovensko bolo 
ekologicky čisté a zelené, pretože je 
to otázka života a zdravia občanov 

do budúcnosti, avšak činnosť eko-
extrémistov je potrebné regulovať, 
aby nemala opačný účinok. Nie je 
možné vytýčiť si veľkolepé ciele 
a pritom zabúdať, čím životne dô-
ležitú energiu z akých obnoviteľ-
ných zdrojov nahradíme a aký to 
bude mať dopad na zamestnanosť, 
ceny potravín, poľnohospodárstvo 
a pod. V tomto smere som uvítal 
rozhodnutie EK, že za obnoviteľné 
zdroje, hoci dočasne, sa budú po-
važovať aj jadrová energia a zem-
ný plyn. Dôsledky zvyšovania cien 
potravín, ale aj energií, sú dôsled-
kom takejto nie dobre premyslenej 
politiky, ale sú aj dôsledkom nie 
dobrých vzťahov aj napr. s Ruskou 
federáciou. Môžem preto súhlasiť 
aj s tým, že takýmto nepremys-
leným postupom môže dôjsť aj k 
sebadeštrukcii únie v mene geo-
politických hier globálnych hráčov 
svetovej ekonomiky.

Hoci našou témou je práca 
v EP, dovoľte pár otázok aj o dia-
ní doma. V ostatnom období vy-
volal silné emócie na Slovensku 
podpis „obrannej“ dohody s USA 
napriek nesúhlasu väčšiny obča-
nov Slovenska. Dá sa tu vôbec eš-
te hovoriť o demokracii, alebo by 
sme skôr mali hovoriť o tyranii 
politických strán?

Pokiaľ sa týka Dohody o obran-
nej spolupráci medzi vládou SR a 
vládou USA, toto je skôr otázka 
vnútroštátna, ako otázka mojej 
činnosti v EP a preto sa k nej vy-
jadrím skôr ako predseda strany 
Slovenský PATRIOT a nie ako eu-
roposlanec.

V zmysle čl. 102 ods. 1 písm. 
b) Ústavy SR prezident môže po-
dať na Ústavný súd SR návrh na 
rozhodnutie o súlade dojednanej 
medzinárodnej zmluvy, na ktorú je 

potrebný súhlas NR SR s ústavou 
alebo ústavným zákonom.

Je nesporné, že v súvislosti 
s touto dohodou sa veľa diskutuje 
o tom, či táto je v súlade s Ústavou 
SR alebo nie. Prezidentka SR tiež 
mala pochybnosti o ústavnosti tej-
to zmluvy, čo verejne konštatova-
la tak, že sa obrátila na ústavných 
právnikov a keďže nenašla žiadny 
rozpor s Ústavou SR, neobrátila sa 
na Ústavný súd SR a, v konečnom 
dôsledku, ako je známe, túto do-
hodu svojím podpisom rati� kova-
la. Takéto konanie je, podľa môjho 
názoru, neakceptovateľné. Takým-
to prístupom, podľa môjho názo-
ru, boli znevážení sudcovia Ústav-
ného súdu ale aj Ústavný súd SR. 
Prezidentka republiky sa na nich 
neobrátila, ale stačilo jej poradiť sa 
s akýmisi nemenovanými ústavný-
mi právnikmi. Pokiaľ by som bol 
zástanca dezinformácií, tak by som 
povedal – neobrátila sa na ústav-
ný súd preto, lebo sa obávala, aby 
ústavný súd nevyslovil záver, že tá-
to dohoda je protiústavná. Takýto 
zlý prístup prezidentky republiky 
vyvolal emócie a nežiadúcu polari-
záciu občanov Slovenska.

Keď už sme na Slovensku, via-
cerí občania majú pocit, že náš 
volebný systém neodrkadľuje 
potreby občanov, keďže viaceré 
politické strany nemajú členskú 
základňu. Je vôbec udržateľný 
systém jedného volebného obvo-

du, ktorý platí nielen pre voľby do 
národného ale aj do európskeho 
parlamentu, založený na politic-
kých stranách s. r. o. a na im od-
daných tzv. „politikov“ namiesto 
odborníkov?

Sme jeden z mála štátov Európy 
a jediný zo štátov V4, ktorý má je-
den volebný obvod, ktorý platí nie-
len pre voľby do národného ale aj 
Európskeho parlamentu.

Strana Slovenský PATRIOT už 
pri svojom vzniku si ako prvý bod 
volebného programu stanovila 
zmenu volebného systému z po-
merného na väčšinový pri voľbách 
do NR SR a do EP. Striktne podpo-
rujem preto aj ZMOS-om spustenú 
petíciu za vyhlásenie referenda pre 
viac volebných obvodov. Zmena 
volebného systému z pomerného 
na väčšinový a vytvorenie viac vo-
lebných obvodov je, podľa môjho 
názoru, jediným východiskom z 
tohto politického marazmu, ktorý 
tu už desiatky rokov pôsobí. Poli-
tickú moc v štáte ovládli niekoľkí 
lídri politických strán. Občan ne-
má inú možnosť, len ako voliť po-
litické strany a predovšetkým, čo je 
pre Slovensko typické, ich lídrov, a 
oni sami rozhodujú, kto bude na 
ich kandidátke, kto sa dostane do 
parlamentu, kto bude vládnuť. Za 
takéhoto stavu potom nastáva si-
tuácia, že zvolený zástupca, ktorý 
dostal od občanov 1 400 hlasov, za-
stáva dôležitú funkciu, rozhoduje 
o záležitostiach Slovenska a to len 
preto, že bol na kandidátke nejakej 
politickej strany. Pri viacerých ob-
vodoch by sa museli politické stra-
ny uchádzať o občanov, ktorých 
daný región, teda obvod, pozná, 
ktorí tam požívajú úctu a nie na-
opak. Zmena volebného systému 
by znamenala zánik silných poli-
tických centrál, sústredených pre-
dovšetkým v Bratislave, znamenal 
by zánik silných médií, bohatých 
tlačových agentúr a denníkov a do 
popredia by sa dostali regionálne 
médiá, regionálna tlač, ktorá by 
zohrávala dôležitú úlohu v politike 
Slovenska, pretože najlepšie pozná 
problémy ale aj osoby v danom re-
gióne. Je preto logické, že, podľa 
môjho názoru, politici a silné mé-
diá sa takejto zmene budú brániť.

Z vlastnej skúsenosti europo-
slanca si viem predstaviť množstvo 
odborne zdatných a šikovných žien 
a mužov, ktorí by v EP pôsobili 
a zastupovali by záujmy Slovenska. 
Poznám desiatky ľudí z regiónov 
Oravy, Zamaguria, Spiša, Záhoria 
a Gemera, ktorí sú schopní, skúse-
ní a odborne zdatní, avšak do NR 
SR, vlády ani do europarlamentu sa 
nedostanú len preto, že ich bosovia 
politických strán nezoberú na mi-
losť a nedajú ich na svoju kandidát-
ku. Pri zmene volebného systému 
by sa to zmenilo. Je preto potrebné 
viac ako inokedy podporiť referen-
dum o zmene volebného systému
 a je potrebné, aby si to každá stra-
na, uchádzajúca sa o priazeň ob-
čanov, dala do svojho volebného 
programu.  
 Ďakujeme za rozhovor.

Viac informácií:
www.slovenskypatriot.sk
www.facebook.com/radacovskypatriot
https://www.europarl.europa.eu/meps/sk/197764/MIROSLAV_RADACOVSKY/home



4 Február 2022 Z REGIÓNU

Ja, nikto, sa na vás obra-
ciam týmto otvoreným listom. 
Boli ste volení preto, aby ste 
spravovali štáty a aby ste svo-
jim občanom slúžili. 

No život ukázal za posled-
ných 2021 rokov, že tomu tak 
nie je. Keď sa systém vymyslel 
a ľudia tomu uverili, bol vždy 
zneužitý a sprznený od svojich 
základov. Naivitu ľudí zneuží-
vate svojím klamstvom, pod-
vodom a  prázdnymi rečami, 
sľubmi. Všetko a  od začiatku 
je len jeden veľký podvod. 

Za vašich vlád a mocen-
ských túžob, už na svete zomre-
li milióny nevinných obetí, ale 
vám to nestačí. Ženiete všetko 

Všetkým vládam svetaaž na hranu, ale nevyjde vám 
to. GREAT RESET, NEW 
WORLD ORDER, AGENDA 
21, AGENDA 2030, SPARS 
2025 -2028, GREEN DEAL, 
etc. To sa nenaplní! Zemeguľa 
vám nepatrí. Je tu pre všet-
kých. Uživí všetkých na tejto 
zemi. Už žiadny plánovaný 
hladomor. To dokáže stvoriť 
a zrealizovať len psychopat.

Vymýšľate si svoje psycho-
patické predstavy o svete. Pre-
čo? Čo vás k  tomu motivuje? 
Aká to zvrátená túžba vo vás 
drieme? Potrebujete vojny, ná-
silie a  množstvo zvráteností, 
po ktorých miliardy ľudí ne-
túžia. Pri vami falšovaných 

voľbách  vám neodovzdávame 
hlas s  tým, že vám odovzdá-
vame svoje životy a duše. Tie 
vám nikdy nepatrili a  patriť 
nebudú. Nemáte nárok. Jedi-
ne Stvoriteľ má nárok. Jedine 
Stvoriteľ. Nie cirkev, vláda. 
Stvoriteľ je láska. Vy nie ste 
Láska. Nikdy ste neboli a nik-
dy nebudete. Nemáte na to.

Ľudia túžia po Láske a nie 
násilí. Ľudia túžia len a len po 
dôstojnom živote, úcte, deťoch 
a rodine. To vy vo vašom po-
nukovom liste nemáte. Systém 

je zle nastavený už tisícročia, 
ale vy nepracujete na tom, aby 
sa zmenil. Ľudia vám nedali 
pri voľbách, ktoré už dávno 
stratili svoju opodstatnenosť, 
moc nad svojím životom, kto-
rý ste im vy, nedali! Či sa vám 
to páči, či nie. Život je od Stvo-
riteľa a vy naň nemáte nárok, 
aj keď budete robiť akékoľvek 
šialenstvá.

Koľko miliárd ľudí bude 
musieť, už akýmkoľvek spôso-
bom umrieť? Ale narodia sa 
ďalší, aj keď robíte preto všet-

ko, aby to tak nebolo, ale bude, 
narodia sa ďalšie miliardy. Ne-
zmôžete nič. 

Citujem z „Reč vo Virginij-
skom dohovore Patrick Hen-
ry“: „Dajte mi slobodu alebo 
mi dajte smrť“

Zničili ste človeka? Nie! 
Zničili ste civilizáciu? Nie! 
Zničili ste všetko dobré? Nie! 
Vás je len hŕstka, ako aj va-
šich kolaborantov. Nás sú 
miliardy. Nemáte na nás. Za 
nami stojí Stvoriteľ . Za vami 
diabol. Či si myslíte, že je to 
len výmysel? Nie je. 

Začali ste vojnu. Celosve-
tovú vojnu. Biologickú voj-
nu, kde nepadajú bomby na 

mestá, ale vojnu. Vy v nej ne-
budete víťazom. Nikdy!!!

Ľudia sa spoja v  láske. 
Prekuknú ten váš lockdown, 
izoláciu, pichanie sračiek do 
tiel. Prekukli vás už. Áno,  
strach je veľký pán. No príde 
chvíľa, kedy už ani strach ne-
bude mať silu. Láska zvíťazí. 
Vy nebudete mať kam ujsť. 
Ľudia si vedia poradiť aj bez 
vašich ideológií, chorých, ty-
ranských, nenásytných, zvrá-
tených vlád. Stvoriteľ  vie, že 
vy ste skončili. Stvoriteľ  koná 
a  prebúdza Lásku v  ľuďoch, 
ktorých ste podviedli. Podvod 
sa neodpúšťa. Nikdy!!!  

 Vladimír Tiňo

Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) bude pokračovať 
v  rekonštrukciách a  mo-
dernizáciách ciest aj v  ro-
ku 2022.  Krajskí poslanci 
na  tento účel schválili ešte 
na  decembrovom zastupi-
teľstve 6  miliónov eur, a  to 

Kraj opraví ďalšie mosty a cesty v regiónoch
Sumu 6 miliónov eur schválili poslanci Prešovského sa-

mosprávneho kraja v  rámci navrhovaného investičného 
plánu kapitálových výdavkov pre  Správu a  údržbu ciest 
PSK na  rok 2022  v  rámci I. etapy. Župa plánuje za túto 
čiastku opraviť viacero ciest i mostov, ale i budov SÚC PSK.

v rámci prvej etapy investič-
ného plánu kapitálových vý-
davkov na tento rok.

Medzi plánovanými in-
vestíciami Správy a  údržby 
ciest (SÚC) PSK sú zahrnu-
té opravy viacerých mostov 
i  rekonštrukcie ciest. V  in-

vestičnom pláne sa okrem 
iného počíta s opravou mosta 
v Spišskom Podhradí (okr. Le-
voča) cez potok Margecanka. 
Okrem toho sa zrekonštruuje 
úsek cesty Jánovce – Ľubica, 
urobí sa rekonštrukcia kri-
žovatky ciest Veľký Slavkov 
– Mlynica, križovatka v Starej 
Lesnej. Počíta sa tiež s rekon-
štrukciou oporných múrov 
a premostení v Malej Franko-
vej i rekonštrukciou priepus-

tov na cestách II. a III. triedy 
v  Prešovskom kraji. Pristúpi 
sa k  II. etape rekonštruk-
cie budovy zimnej údržby 
na  cestmajsterstve v  Starej 
Ľubovni. 

V  roku 2021  opravil Pre-
šovský samosprávny kraj 
približne 102  km ciest 
a  24  mostov. Celková hod-
nota týchto prác predstavuje 
zhruba 20,8 miliónov eur.

 Lea Heilová

Múzeá a  galérie Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK) navštívilo v  minulom 
roku počas 7-mesačnej pre-
vádzky viac ako 326-tisíc 
ľudí. Aj keď ide o  mierny 
pokles oproti roku 2020, via-
ceré zariadenia zaznamenali 
nárast návštevníkov.

Zvýšený záujem zo  strany 
verejnosti eviduje Krajské 
múzeum v Prešove, konkrét-

Najväčší záujem bol o Hrad v Starej Ľubovni
Aj napriek obmedzenej prevádzke kultúrnych zariadení 

si do múzeí a galérií našli ľudia cestu. V niektorých organi-
záciách dokonca zaznamenali nárast návštevníkov.

ne jeho pobočka Kaštieľ a ar-
cheopark v  Hanušovciach 
nad Topľou, ktorý navštívilo 
o  vyše 8-tisíc ľudí viac ako 
rok predtým. Celkovo prišlo 
do  Krajského múzea a  jeho 
troch pobočiek, kde patrí 
aj Kaštieľ v  Stropkove, vyše 
40 600 návštevníkov.

Najväčší záujem bol, ako 
zvyčajne, o  Ľubovnianske 
múzeum – hrad v  Starej 

Ľubovni, kam prišlo v  roku 
2021  až 165-tisíc návštevní-
kov. Vďaka bohatému kul-
túrnemu programu zavítalo 
vlani viac ľudí do Múzea 
v  Kežmarku, celkovo ich tu 
evidujú vyše 32-tisíc.

Šarišské múzeum v  Bar-
dejove navštívilo cez 30-ti-
síc ľudí, Vihorlatské múze-
um v  Humennom viac ako 
16  700  turistov, Múzeum 
moderného umenia A. War-
hola v Medzilaborciach vyše 
13  800  návštevníkov a  Pod-

tatranské múzeum v  Popra-
de viac ako 2500 ľudí. 

Úspešný rok majú za se-
bou obe galérie PSK, ktoré 
si v  roku 2021  pozrelo vyše 
26  400  návštevníkov, čo je 
o 11 400 ľudí viac ako v roku 
2020. Takmer o 100-percent 
vyššiu návštevnosť zazna-
menala vlani Krajská galéria 
v Prešove, ktorú si prišlo po-
zrieť skoro 11-tisíc záujem-
cov. Do  Tatranskej galérie 
v  Poprade zavítalo viac ako 
14-tisíc ľudí.

Nemocnica AGEL Levo-
ča otvára od 21. februára 
2022 ambulanciu klinickej 
psychológie. Ordinovať bu-
de počas pracovných dní 
okrem stredy, od 7.30 hod. 
do 15.00 hod. Nachádzať sa 
bude v priestoroch interného 
oddelenia, v bývalej internej 
ambulancii. Ambulancia bu-
de v  tomto odbore poskyto-
vať zdravotnú starostlivosť 
pre dospelých pacientov. 
V  zdravotnej starostlivosti 
budú zaradené výkony na 
požiadanie lekára, sociálne 
účely či na vlastnú žiadosť 
pacienta. Ambulancia po-
skytne aj možnosť individu-
álnej, párovej a skupinovej 
psychoterapie.  

„Sme veľmi radi, že po 
organizačných prípravách 
môžeme začiatkom februára 
privítať pacientov v  novoo-
tvorenej ambulancii klinickej 
psychológie,“ hovorí primár-
ka psychiatrického oddelenia 
MUDr. Erika Gernáthová. 
Doposiaľ mala nemocnica 
na psychiatrickom oddelení 
v prevádzke len psychiatric-
kú ambulanciu. „Ambulan-
ciou klinickej psychológie 
tak rozširujeme pôsobenie 
nášho odboru a ponúkaných 
odborných služieb a  posky-

Ambulancia klinickej psychológie v Levoči 
tovaných výkonov aj v  od-
bore psychológie. Veľkou vý-
hodou novej ambulancie je 
aj to, že pacienti, ktorí začali 
individuálnu psychoterapiu 
počas hospitalizácie na psy-
chiatrickom oddelení, môžu 
vo svojej liečbe plynule po-
kračovať v ambulancii s tým 
istým psychológom, “ infor-
muje primárka oddelenia. 

Ambulancia klinickej psy-
chológie bude poskytovať 
zdravotnú starostlivosť pre 
dospelých pacientov v  čase 
od 7.30 hod. do 15.00 hod. 
počas pracovných dní okrem 
stredy. „K poskytovaným 
výkonom našej ambulancie 
klinickej psychológie bude 
patriť komplexné a parciálne 
psychodiagnostické vyšetre-
nie na žiadosť lekára – špe-
cialistu, pre sociálne účely či 
na vlastnú žiadosť pacienta. 
Vítaní budú u nás pacienti so 
záujmom o individuálnu, pá-
rovú a  skupinovú terapiu či 
nácvik relaxačných techník,“ 
informuje o  možnostiach 
poskytovaných výkonov no-
vej ambulancie klinická psy-
chologička levočskej nemoc-
nice, Mgr. Monika Hasajová. 

Špeci� kum ambulancie 
klinickej psychológie bude 
prevádzka mimo budovy 

psychiatrického oddelenia. Z 
prevádzkovo-priestorových 
dôvodov bude ambulancia 
situovaná v pavilóne interné-
ho oddelenia, v  priestoroch 
bývalej internej ambulancie. 
Nová ambulancia levočskej 
nemocnice má uzatvore-
nú zmluvu s  poisťovňou 
Union, Dôvera a  Všeobec-
nou zdravotnou poisťovňou. 
Záujemcovia o  vyšetrenie 

sa môžu objednať už dnes. 
Ordinačné hodiny ambu-

lancie klinickej psychológie 
Nemocnice AGEL Levo-
ča a. s.:  PONDELOK: 7:30 
– 15:00, UTOROK: 7:30 – 
15:00, STREDA: x, ŠTVR-
TOK: 7:30 – 15:00, PIATOK: 
7:30 – 15:00.

Kontakt: Telefónne číslo: 
+421  904  322  605, e-mail: 
psycholamb@nle.agel.sk 

Patrím medzi tých ľudí, 
ktorí nevedia a nechcú byť ti-
cho, ak sa pácha krivda. A te-
da, že sa jej nahromadilo! 

Znásilňovanie občanov 
kvôli testovaniu, očkovaniu, 
vyvolávanie strachu, poni-
žovanie dôchodcov, zamest-
nancov, segregácia detí a ako 
posledná kvapka chladno-
krvné podporovanie nepo-
kojov na východnej hranici, 
otvorená podpora americ-
kých vojakov na území Slo-
venska a  podpísanie obran-
nej dohody s USA bez vypo-
čutia hlasu voličov. Bodka.

Protesty v  Bratislave, Ko-
šiciach a  ostatných mestách 
Slovenska, výjazdy aktivistov 
a  rôznych združení za poli-
tikmi pred ich úrady, požia-
davky na dialóg. Voči týmto 
krokom zostali vládni po-
slanci, ministri aj prezident-
ka hluchí. 

Preto sa mnohí občania 
rozhodli dať týmto politi-
kom, osobnejším prístupom 
najavo, že ich konanie a roz-
hodnutia nie sú v  poriadku 
a nekorešpondujú s mienkou 
väčšiny. A  tu začína hon na 
čarodejnice za hutnej pod-
pory úplatných médií.

Jednou z „čarodejníc“ som 
aj ja. Približne štyri roky 
som sledovaná vetchým slie-
dičom, v  moderom jazyku 
stalkerom, Jánom Benčíkom 
z  Ružomberka, t. č. poslan-
com NR SR. Ak si niekto 
myslí, že sa p. Benčík dostal 
do parlamentu za svoje zá-
sluhy, za budovanie nášho 
štátu, za odhalenie krimi-
nálnych zločinov, či aspoň 
presunutie skládky, je na 
omyle. Pán poslanec sa pre-
slávil poľovačkou na svojich 

ideologických oponentov. 
Jeho nič nehovoriace blogy 
s konšpiráciami, prepájaním 
rôznych udalostí a  vzťahov, 
zverejňovanie fotogra� í 
a škodenie. To je to, čo ho zo 
150. miesta na kandidátke 
dostalo na teplé miestečko. 
O  mne a  mojej rodine na-
písal tiež niekoľko výlevov, 
vymyslel konšpiračné prepo-
jenia, onálepkoval nás, pra-
nieroval, napriek tomu, že 
sme „len“ občania. Dokonca 
zverejnil fotogra� u, na ktorej 
sme spolu s našimi deťmi.

Nazvite to karmou, pom-
stou či spravodlivosťou. Vy-
brala som za ním, do jeho 
mesta, do jeho bytu. Slušne, 
ale odhodlane. Nie pom-
stychtivo, nie útočiť. Chce-
la som aby pocítil, že nie je 
bohorovný, že je smrteľník 
rovnako ako my. Chcela som 
ho konfrontovať s jeho útok-
mi na moju osobu. Skryl sa 
za dverami svojho bytu, aby 
následne mohol dokázať svo-
ju silu v  mediálnom svete. 
Politik, ktorý si vylieva zlosť 
a  frustráciu v  liberálnom 
plátku a  na sociálnej sieti. 
Štváč, ktorý pravdepodobne 
zaplatil priestor v  komerč-
nom rádiu, aby prepierali 
moju stranícku príslušnosť 
a  môj čin. Čin občianky, 
matky, ktorá sa chcela po-
zrieť udavačovi do očí.

Tentokrát sa nepodarilo 
a  sama som zvedavá na to, 
ako sa hon liberálov na moju 
osobu skončí.

Žijeme predsa v  právnom 
a  demokraticky zriadenom 
štáte. Iba, že by to bola utó-
pia. Katarína Boková, 

 členka predsedníctva 
Slovenského Hnutia Obrody

Kvílenie starého udavača
19. február 2022 je jedným z tých dní, ktoré dávajú zabrať 

pravde a útočia nielen na naše emócie, ale aj zdravý úsudok.
Doba, ktorú žijeme posledné dva roky, je obzvlášť neistá 

a náročná. Umelo vyvolané covidové tsunami zmietlo z po-
vrchu spoločenského života pohodu, radosť a  sociálne či 
ekonomické istoty. Naopak vyplavilo zúfalstvo, frustráciu, 
hnev a zároveň aj odhodlanie. Odhodlanie zaslúžiť sa nielen 
o vlastné, ale snáď aj komunitné blaho.
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Európsky parlament ako ochranca 
demokracie a slobody pohybu

Respondenti v jedenás-
tich členských štátoch EÚ 
zaradili ochranu demok-
racie na prvé miesto. Išlo 
o Švédsko, Nemecko, Fín-
sko, Taliansko, Dánsko, 
Rakúsko, Luxembursko, 
Maltu, Poľsko, Česko a 
Maďarsko. Občania v Čes-
ku a Maďarsku zaradili na 
prvé miesto okrem ochra-
ny demokracie aj ochranu 
ľudských práv.

Na Slovensku zaradi-
li respondenti na prvé 
miesto slobodu pohybu 
(35 %). Za druhú najdôle-
žitejšiu hodnotu, ktorú by 
mal obhajovať Európsky 
parlament, si občania zo 
Slovenska zvolili slobodu 
prejavu a myslenia (28%), 
na treťom mieste skončil 

právny štát (26 %) a v tes-
nom závese ochrana demok-
racie (25 %).

Priority občanov: verejné 
zdravie a boj proti chudobe

Parlament by sa mal podľa 
občanov EÚ naďalej priorit-
ne venovať najmä oblasti ve-
rejného zdravia (42%), boju 
proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu (40%) a opatre-
niam proti zmene klímy 
(39%). V priemere EÚ zdô-
razňujú boj proti zmene klí-
my ako prioritu pre Európ-
sky parlament najmä mladí 
ľudia.

Priority Európskeho par-
lamentu z pohľadu respon-
dentov na Slovensku sú po-
dobné: na prvé miesto zara-
dili verejné zdravie (50%), na 
druhé miesto boj proti chu-

dobe a sociálnemu vylúče-
niu (38 %), na tretie miesto 
podporu hospodárstva a 
vytváranie nových pracov-
ných miest (37 %), pričom 
opatrenia proti zmene klímy 
(33%) na Slovensku tesne 
predbehla poľnohospodár-
ska politika (34%).

Viac informácii o Únii 
a využívaní fondov EÚ
Z výsledkov výskumu vy-

plýva, že občania EÚ sa chcú 
dozvedieť viac o fungovaní 
Únie. Informácie o konkrét-
nom vynakladaní prostried-
kov EÚ by boli najzaujíma-
vejšie pre 43 % respondentov 
v EÚ (47 % na Slovensku). 
Občanov zaujímajú aj in-
formácie o konkrétnych dô-
sledkoch európskej legisla-
tívy v ich členskom štáte (30 
% v EÚ, 23% na Slovensku), 
konkrétne aktivity poslancov 
z ich členských štátov (29 % 
v EÚ, 26 % na Slovensku) a 
úsilie EÚ zamerané na pre-
konanie pandémie ochorenia 
COVID-19 (29 % v EÚ aj na 
Slovensku). Respondentov 
zo Slovenska zaujímajú aj in-
formácie o tom, čo konkrét-

ne urobila alebo zmenila 
Únia v ich obci, regióne či 
krajine (30 % na Sloven-
sku, 28 % v EÚ), aké sú 
ich práva ako občanov EÚ 
(27 % na Slovensku, 28 % v 
EÚ) a aký konkrétny vplyv 
majú európske politiky a 
rozhodnutia na nich osob-
ne (25 % na Slovensku, 22 
% v EÚ).

„Občania žiadajú a za-
slúžia si viac informácií o 
konkrétnom vplyve poli-
tík a rozhodnutí EÚ na ich 
každodenný život. Ľudia 
by mali vedieť, na čo sa vy-
nakladajú peniaze,“ vyhlá-
sila predsedníčka EP, pani 
Roberta Metsola.

Takmer tretina respondentov v celej EÚ (32%) si v 
prieskume Eurobarometra, ktorý bol zverejnený Európ-
skym parlamentom a Európskou komisiou v januári 2022, 
vybrala demokraciu ako najdôležitejšiu európsku hodno-
tu, ktorú by mal Európsky parlament obhajovať. Na druhé 
a tretie miesto zaradili občania EÚ slobodu prejavu a 
myslenia (27%) a ochranu ľudských práv v EÚ a na celom 
svete (25%). Občanov znepokojuje rastúci extrémizmus, 
šírenie dezinformácií a oslabovanie právneho štátu.

„Urobili sme ďalší význam-
ný krok k tomu, aby ľudia 
začali cestovať ekologickejšie 
- mestskou hromadnou do-
pravou. Sme jediné mesto na 
Slovensku, ktoré išlo do takto 
kvalitných autobusov. Som 
skutočne veľmi rád a pripra-
vujeme sa na ďalší významný 
medzník. Ak sa nič mimoriad-
ne nestane a mestské zastupi-
teľstvo schváli môj návrh, tak 
od 1.septembra by sme chceli 
spustiť bezplatnú MHD pre 
všetkých Popradčanov,“ uvie-
dol primátor mesta Poprad 
Anton Danko.

Autobusy sú nízkopodlaž-
né, plne klimatizované a vy-
kurované. Majú automatickú 
prevodovku, rampu pre imo-
bilných, tri informačné tabule 
a nový odbavovací systém pre 
cestujúcich. Ich súčasťou sú 
aj doplnkové služby ako Wi-

Štyri nové autobusy  MHD pre Poprad
Spoločnosť SAD Poprad v posledný januárový deň pred 

mestským úradom slávnostne  odovzdala do prevádzky 4 
nové autobusy Mercedes Citaro s ekologickými motormi 
spĺňajúcimi normu Euro 6.Ich zaradením mesto opäť zvy-
šuje kvalitu cestovania v MHD. Cieľom je poskytnúť ma-
ximálnu kvalitu, komfort a bezpečnosť pri každodennom 
cestovaní s dôrazom na ekológiu, a práve preto nové au-
tobusy doplnia ďalšiu skupinu moderných Mercedesov na 
linkách MHD s najvyšším kilometrickým výkonom.

� , GPS lokalizácia vozidiel a 
inteligentné informovanie o 
zastávkach na danom spoji a 
linke.

„Našou hlavnou úlohou je 
poskytovať služby pre cestujú-
cich na profesionálnej úrov-
ni. Sme radi, že nás vedenie 
mesta do týchto krokov tlačí, 
no zároveň nám poskytuje aj 
potrebné zázemie a spoluprá-
cu. Nové autobusy sú základ-
ným technickým nástrojom 
pre spokojnosť cestujúcich a 
plynulú prevádzku, navyše si 
moderné vozidlá chvália i naši 
vodiči,“ povedal podpredseda 
predstavenstva SAD Poprad 
Marek Modranský.

Obnova vozového parku 
začala už v minulom roku za-
kúpením 6 kusov nových vo-
zidiel. Všetky vozidlá MHD 
Poprad v rámci cestovných 
poriadkov najazdia takmer 

800 tisíc kilometrov za rok.
„Ľudia dnes majú vyššie ná-

roky na komfort pri cestovaní, 
preto pozorne počúvame po-
treby našich zákazníkov. Teší 
nás, že tieto požiadavky verej-
nosti vníma rovnako aj vede-
nie mesta a pri modernizáciíi 
vozidiel v MHD cestujúcim 
vychádzame spoločne v ústre-
ty. Túto spoluprácu si veľmi 
ceníme,“ poznamenala riadi-
teľka spoločnosti Slovenská 
autobusová doprava (SAD) 
Poprad Marianna Krajčová 
Gočová.

Uplynulo 16 mesiacov od 
spustenia novej MHD a odo-

zvy sú veľmi pozitívne. Mesto 
Poprad navyše ako jediné na 
Slovensku zvýšilo počas pan-
démie výkon MHD.

„Sme jedna z najlepších 
MHD na Slovensku a mnohí 
kolegovia z iných miest a okre-
sov nám závidia. Pred dvomi 
týždňami sme spustili MHD 
pre zamestnancov nemocnice 
zadarmo a z prvých štatistík 
vieme, že tento krok priniesol 
svoje ovocie. Za 14 dní sme 
prepravili 800 zamestnan-
cov,“  doplnil vedúci organi-
zácie dopravy SAD Poprad 
Róbert Nagy. 

 Mesto Poprad

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
Základná organizácia Vernár

VYHLÁSENIE
My, členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov vo Vernári, a  účastníci pietnej 
spomienky  29. 1. 2022 na KOĽVAČI,  pri príležitosti 77. vý-
ročia oslobodenia našej obci, vyhlasujeme, že tak ako doteraz 
vynaložíme všetku našu aktivitu na zachovanie mieru a po-
kojného života. Preto si s  veľkou úctou pripomíname obe-
te v  SNP a  druhej svetovej vojne, obete občanov  národov 
bývalého ZSSR a úlohu Červenej armády  pri oslobodzovaní 
Československa a celej Európy.

V súlade s princípmi Ústavy Slovenskej republiky a v súla-
de s princípmi presadzovania demokratického a humánneho 
odkazu národno-emancipačného hnutia obsiahnutého v zá-
kone o protifašistickom odboji a Stanovách SZPB, vyjadruje-
me vážne znepokojenie a nesúhlas so stanoviskom vlády SR 
i prezidentky SR k návrhu DOHODY o spolupráci v oblasti 
obrany medzi Slovenskou republikou a USA.

Účastníci pietnej spomienky k 77. výročiu oslobodenia ob-
ce Vernár. KOĽVAČ 29. 1. 2022

V januári si už tradične občania a členovia Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovníkov pripomínajú výročie 
oslobodenia tatranských a podtatranských miest a obcí. Vo 
Vernári si 77. výročie oslobodenia pripomenuli 29. januára  
pri pamätníku v obci a už tradične aj zimným výstupom na 
Koľvač. Účastníci spomienky prijali i Vyhlásenie, ktoré pri-
nášame v plnom znení:

Za zachovanie mieru a života
Spoločnosť AquaCity Po-

prad od 1. 2. 2022 prechádza 
kompletnou reštrukturalizá-
ciou. Rozdelí sa na 4 hlav-
né piliere – Relax a oddych, 
Šport, Zdravotná starostli-
vosť a Development. V roku 
2022 čaká AquaCity Poprad 
dokončenie rekonštrukcie 
aquaparku a 50m plavec-
kého nerezového bazéna, 
spoločných priestorov šatní 
a detských atrakcií. Začne sa 

výstavba už nie nových hote-
lových prevádzok, ale apart-
mánových domov SUNNY 
SIDE Apartments by Aqua-
City Poprad a dokončenie 
Národného tréningového 
centra v spolupráci so SFZ. 
Medzi ďalšie projekty patrí 
rozšírenie a dokončenie úz-
ko špecializovaného zdra-
votníckeho zariadenia, ktoré 
má ambíciu stať sa jedným z 
najlepších v strednej Euró-

pe. Tieto plány bude v naj-
bližších rokoch realizovať 
spoločnosť Pro Partners 
Holding, a.s.. V samotnej 
spoločnosti AquaCity Po-
prad pôsobí Pro Partners 
viac v pozícii � nancujúceho 
partnera spolupracujúceho 
so súčasným manažmentom 
(tvz. leveraged management 
buy-out), pričom Pro Part-
ners sa bude sústreďovať na 
akvizíciu a ďalší develop-

ment susedných pozemkov 
na rozvoj, pričom už pri-
pravuje urbanisticko-archi-
tektonickú súťaž na návrh 
ďalšieho rozvoja lokality, sú-
časťou čoho bude aj výstavba 
ďalších turistických atrakcií. 
V spolupráci s AquaCity 
Poprad taktiež pripravuje 
výstavbu rekreačných apart-
mánov v tesnom susedstve, 
čo pomôže rozšíriť hlavne 
ubytovaciu kapacitu.  (pkr)

Veľké plány v spoločnosti AquaCity Poprad

Mesto Svit pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta 
pripravilo netradičnú výstavu, ktorá bola venovaná tým, ktorí 
prežili 2. svetovú vojnu, holokaust, Slovenskú ľudácku repub-
liku. Tým, ktorí prežili perzekúciu počas komunistického reži-
mu a ktorí boli súčasťou pádu režimu počas Nežnej revolúcie. 

Cieľom exteriérovej výstavy bolo pripomínať všetkým, aby 
sa na skutočné príbehy nezabúdalo. Výstava umožnila obča-
nom, aby sa začítali do príbehov 20. storočia a rozšírili svoje 
poznanie o nedávnej minulosti. 

Expozícia zachytávala formou krátkych citátov príbehy ľu-
dí, ktorí sa stali hrdinami pamäti nášho národa počas druhej 
svetovej vojny. Na štyroch veľkoplošných panelových vežiach 
boli priblížené príbehy 15 ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu, 
holokaust, bojovali za našu slobodu a ďalšie silné osudy.

� omas Mann povedal, že kto nepozná minulosť, nepocho-
pí budúcnosť. Preto je dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe plnej 
konšpirácií a populizmu, pripomenúť si minulosť a poučiť sa 
z  nej. Výstava bola reali-
zovaná v  spolupráci s  ob-
čianskym združením Post 
Belum SK Bratislava, ktorej 
hlavným cieľom je vzdelá-
vať, dokumentovať a  roz-
právať silné príbehy pamät-
níkov. Autorom portrétov je 
fotograf Tomáš Halász a au-
torom titulnej gra� ky  „Bo-
jovník proti fašizmu“ je Ma-
túš Maťátko.

Exteriérová výstava vo Svite

Z REGIÓNU
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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 

Z REGIÓNU

 

www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 

Na všetkých prácach sa dohodneme priamo na cintoríne a nájdeme spolu najlepšie 
riešenie. Obhliadka a doprava je zdarma!! U nás nie je dôležité, či máte objednávku 
za 20€ alebo za 2000€, ku každej pristupujeme maximálne zodpovedne, bez            
výhovoriek a zbytočného čakania. Preto naše služby využilo od roku 2014 viac ako   
10 950 zákazníkov!!! Stavte na kvalitu a skúsenosti a staňte sa ďalším z nich. 

Ing. Miroslav Greisiger 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 

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

0940 653 651,  0919 205 521 

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

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

HROBOV 

POMNÍKY ( tabule) už od 500€ vrátane nápisu!* 
KRYCIE DOSKY na dvojhrob už od 1000€ * 
KRYCIA DOSKA na jednohrob od 500€*  
MONTÁŽ a DEMONTÁŽ krycej dosky alebo pomníka ZDARMA!!      
Doprava a odvoz starého materiálu ZDARMA!! 
Vázy a svietniky, tabuľky s menami (aj sklenené), fotografie,                          
obkladanie hrobov, odstraňovanie starých nápisov, renovácie hrobov....... 
*cena záleží od zvoleného materiálu. 

Čistenie: Jednohrob 100€ 80€    Dvojhrob  150€  125€ 
Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA 
Obnova písma: 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma priamo na cintoríne:        Do 12 znakov 95€ 
                                                                         13-30 znakov  8€/znak  
                                                                          31 a viac znakov  7€/znak 

 Ceny platia pri   
objednaní do 

31.3.2022 

Dokončenie z 1. strany
Súťažné práce sa sústre-

ďujú v Podtatranskom osve-
tovom stredisku v Poprade, 
č. t. 052 77 22 466, email: 
osvetapo@osvetapoprad.sk. 
Súťažiaci môžu svoje práce 
doniesť aj na Obecný úrad v 
Batizovciach, č. t. 052/77 56 
312. Minimálny počet je päť 
kraslíc z jedného druhu tech-
niky. K zásielke je potrebné 
priložiť prihlášku. Výstava 
bude sprístupnená od 5. do 
10. apríla 2022. O� ciálna časť 
podujatia sa uskutoční 10. 4. 
o 14. hodine. Viac informácií 
nájdete na webovej stránke 
obce Batizovce.

Krehká krása Batizoviec

Práce budú hodnotené 
vo vekovej kategórii do 15 
rokov a od 15 rokov, podľa 
techniky zdobenia kraslíc – 

vyškrabávané techniky a os-
tatné techniky. Uzávierka sú-
ťaže je 25. marca 2022.  

 (pkr)

Konateľ spoločnosti GE-
OVRT Kežmarok Rastislav 
Gaľa uviedol, že po ukončení 
prác na príprave plochy pre 
vrtnú súpravu a kompletizá-
cii vrtnej plošiny, sa v týchto 
dňoch začalo s realizáciou 
samotného vrtu.

„Celá technológia pozostáva 
zo 40 kamiónov príslušenstva 
a 15 kamiónov vrtnej súpravy, 
ktorá pochádza od nemeckej 
spoločnosti a váži 84 ton,“ 
priblížil Gaľa s tým, že vrtná 
veža má výšku 34 metrov a 
dokáže rozpohybovať vrtné 
náradie silou 220 ton. Od-
vŕtaný materiál bude vypla-
chovaný na povrch dvoma 
čerpadlami s výkonom 2000 
litrov za minútu. Zhotovite-

V Kežmarku začali práce na geotermálnom vrte a inves-
tičné náklady na projekt podľa predpokladov presiahnu tri 
milióny eur. Vrt na sídlisku Juh za základnou školou a by-
tovkou na Levočskej ulici bude slúžiť na výrobu tepla pre 
kežmarské domácnosti. 

Geotermálny vrt v Kežmarku

ľom je slovensko-maďarské 
konzorcium � riem. 

„Našou dlhodobou snahou 
v Kežmarku je minimalizo-
vať znečisťovania životného 
prostredia a hľadať alterna-
tívne spôsoby zabezpečova-
nia nevyhnutných životných 
potrieb. K takým v súčasnosti 
patria aj výroba elektrickej 
energie a výroba tepla. Rea-
lizáciou geotermálneho vrtu 
môže mesto získať obnoviteľ-
ný zdroj energie, ktorý by bol 
využívaný pre účely vykuro-
vania a prípravy teplej úžit-
kovej vody,“ uviedol primá-
tor Kežmarku Ján Ferenčák.

Rýchlosť vŕtania závisí od 
viacerých faktorov, predpo-
kladaná dĺžka je 55 dní. Plá-

novaná hĺbka vrtu je 2 500 
metrov. „Po odvŕtaní budú 
nasledovať skúšky vrtu, pri 
ktorých sa overia dosiahnuté 
parametre, a to najmä teplota 
a výdatnosť geotermálnej vo-
dy. V prípade, že sa dosiahnu 
očakávané hodnoty, bude jas-
né, koľkým domácnostiam v 
Kežmarku bude tento jedineč-
ný a hlavne náš domáci obno-
viteľný zdroj energie dodávať 
teplo a teplú vodu,“ upozor-
nil Gaľa a zároveň požiadal 
obyvateľov o zhovievavosť. 
Počas vrtných prác totiž bu-
de dochádzať k zvýšenému 
hluku a pohybu mechaniz-
mov v okolí vrtnej plošiny.
Po realizácii a kolaudácii vr-
tu bude celé okolie zrevitali-
zované a pribudne pri ňom 
vonkajšie cvičisko s lavička-
mi, stojany na bicykle a in-
formačná tabuľa o význame 
diela pre komunitu.  (tasr)

Pacienti z Vysokých Tatier 
a okolitých obcí majú  bližšie 
k ortopédovi a neurológovi. 
Lekári - špecialisti pacientov 
vyšetrujú okamžite a prie-
bežne. Ambulancia týchto 
špecialistov sa nachádza na 
druhom poschodí a pacien-

Nemocnica Poprad otvorila svoje pracoviská v Centre 
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Novom 
Smokovci.

Pribudli noví špecialisti

tov v nej v pondelok a utorok 
privíta ortopéd a v stredu a 
štvrtok zase neurológ. 

V snahe o komplexnosť 
ponúkaných vyšetrení roz-
hodlo vedenie popradskej 
nemocnice aj o vybudovaní 
RTG a USG pracoviska na 

prvom poschodí centra v 
Novom Smokovci. 

Popradská nemocnica 
zriadila novú ambulanciu 
všeobecnej lekárky pre dos-
pelých, ktorú vedie MUDr. 
Zuzana Mačudová. Ambu-
lancia sa nachádza v areáli 
nemocnice na 2. poschodí, č. 
d. D223. T.č: 052 / 7125 352.
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Plodný život Františka Bednára star-
šieho, vo veku aktívneho prežitia celých 
90-tich  rokov, náhle a nečakane ukon-
čila dopravná nehoda 9. februára toho-
to roku. 

František Bednár sa narodil 6. febru-
ára 1932 v Poprade Veľkej, kde prežil 
detstvo a dospievanie so svojimi štyrmi 
súrodencami  Štefanom, Eduardom, 
Pavlom a  Matildou v pohnutých ro-
koch 2. svetovej vojny. Vedľa ich malého 
domčeka v blízkosti železničnej stanice 
prechádzali vojenské transporty plné 
zbraní a munície. Možno aj to ho zlá-
kalo po skončení základnej vojenskej 
služby k športovej streľbe z malorážky, 
v ktorej dosahoval pozoruhodné výsled-
ky. Po absolvovaní  obchodnej akadé-
mie v Poprade pracoval ako úradník na 
Mestskom národnom výbore v Poprade 
a  neskôr ako tajomník vo Vikartov-
ciach. Po preradzovaní úradníkov do 
výroby skúsil aj prácu baníka v Ostrave 
a zvárača v Tatravagónke.   

V  roku 1956 sa oženil s  manželkou 
Helenou a  v  roku 1957 sa im narodil 
syn František. Po ukončení diaľkové-
ho štúdia sociálneho práva na vysokej 
škole v  Prahe pracoval do roku 1984 na 
Okresnej odborovej rade v Poprade. Do 
jeho života kruto zasiahlo zatknutie je-
ho jediného syna Štátnou bezpečnosťou 
a odsúdenie k vysokému trestu z politic-
kých dôvodov. Kvôli tomu musel odísť 
z  Okresnej odborovej rady a  pracovať 
v Inžinierskych stavbách v Poprade. Po-

čas vyše šiestich 
rokov vždy stál 
spolu so svojou 
manželkou na 
strane syna, kto-
rého podporovali 
aj v  tých najťaž-
ších časoch. Po 
roku 1989 sa syn 
František dostal 
na slobodu a  bol 

ako politický väzeň rehabilitovaný.  Sa-
tisfakciou za šesť a pol roka beznádeje 
sa mu stali vnúčatá – dvojčatá Bra-
nislav a Radoslav, ktoré sa narodili sy-
novej manželke Marcelke v  roku 1993 
a ktoré  mal nekonečne rád. 

S jeho me nom sú spojené začiatky a 
ná sledne úspešné roky mužského bas-
ketbalu v Poprade. Svoje hráčske schop-
nosti zúročil aj na vojenčine (1952/ 
1954), počas ktorej reprezentoval Čer-
venú Hviezdu  Sušice a neskôr Červenú 
Hviezdu Plzeň v  Českej národnej lige. 
Venoval sa tiež športovej streľbe.

V 60-tych rokoch sa upísal stol nému 
tenisu, ktorý zaznamenal v tomto čase 
mohutný rozvoj v na šom regióne. Bol za-
kladateľom stol notenisového oddielu TJ 
Vagónka Poprad a na jeho čele zotrval 
skoro tri desaťročia. 
Súčasne aktívne 
hrá val v mužstve, 
ktoré bolo účastní-
kom krajských sú-
ťaží. Vo funkcii tré-

nera sa venoval mládeži a ženskej zložke 
neregistrovaných hráčok. A práve so že-
nami získal najprenika vejšie úspechy. Na 
odborárskych hrách získali v roku 1974 
titul majs tra ČSSR v dvojčlenných druž-
stvách a to isté ocenenie aj v roku 1978 v 
mladšej kategórii. Neskôr sa venoval už 
len hráčskej činnosti.

V roku 1997 bol spoluzaklada teľom 
Športového klubu Veterán Poprad, ktorý 
zastrešuje všetky vekové kategórie. Ako 
aktívny hráč a funkcionár sa podieľal na 
výkon nostnom vzostupe všetkých druž-
stiev a na hospodárskom zabez pečení 
klubu. Úspešne sa tiež zúčastňoval na 
súťažiach veteránov Slovenska vo svojej 
kategórii.

Od vzniku Svetového združenia býva-
lých československých politických väzňov 
v roku 2001 až do roku 2020 aj vo vy-
sokom veku  bol hospodárom združenia 
a  aktívne sa podieľal na organizovaní 
pietnych akci9 a odhaľovaní pamätníkov 
obetiam bývalého režimu

Jeho životná a  športová vitalita ho 
sprevádzalo až do vysokého veku a osud-
ného úrazu v dôsledku dopravnej nehody 
9. februára tohto roku.

Nečakanú stratu milovaného človeka 
už nič nenahradí, bude nám chýbať jeho 
ochota vždy pomôcť a nezištne poradiť. 
Na dlho po ňom ostane prázdne miesto, 
ktoré sa už nikdy nezaplní. Ostáva však 
v srdciach svojich blízkych, ktorí  na ne-
ho nikdy nezabudnú.  

 Česť jeho pamiatke!

Z REGIÓNU

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

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský

Za Františkom Bednárom starším

V popradskej nemocnici 11. februára 
otvorili nový urgentný príjem druhého 
typu. Slúžiť by mal regiónu so spádovou 
oblasťou 100.000 obyvateľov a ide o prvý 
takýto urgent na východnom Slovensku. 

Na urgentnom príjme v Poprade me-
sačne ošetria v priemere 2500 pacientov. 
Súvisí to najmä s blízkosťou Vysokých 
Tatier a množstvom turistov, ktorí re-
gión navštívia. Oddelenie je rozdelené 
na dve časti, vysokoprahovú a nízko-

prahovú. Na prízemí sú všetky akútne 
kľúčové oddelenia - urgent, röntgen, CT 
pracovisko a ÁRO, čo umožňuje urobiť  
základnú diagnostiku, prípadne život 
zachraňujúci výkon a je tu aj sála pre 
mikrochirurgiu. 

Celkový investičný náklad na vybu-
dovanie urgentu aj so zariadením bol 
približne 2,7 milióna eur. Zamestnanci 
získajú po dvoch rokoch, keď pracovali 
v provizóriu, dôstojné podmienky na 

prácu a kvalitné, moderné a efektívne 
pracovisko, zároveň sa zlepší prístup 
sanitiek k urgentnému príjmu. Nový 
urgentný príjem je súčasťou veľkého 
projektu � nancovaného z regionálneho 
operačného programu. V rámci neho 
nemocnica v súčasnosti � nišuje aj s 
rekonštrukciou gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia a vznikne aj nové 
pracovisko pre patologických novoro-
dencov.  (red)

Nový urgentný príjem druhého typu v Poprade

Štyri kultúrne organizácie 
Prešovského samosprávne-
ho kraja (PSK) sa môžu po-
chváliť novými špeciálnymi 
virtuálnymi prehliadkami. 
Krajská samospráva podpo-
rila tento projekt sumou 6 
700 eur. 

Do  prvej fázy vzniku no-
vých virtuálnych prehliadok 
sa zapojili štyri kultúrne 
inštitúcie kraja: Ľubovnian-
ske múzeum – hrad v Starej 
Ľubovni, Tatranská galéria 

Virtuálne prehliadky v kultúrnych organizáciách
v Poprade, Okresná knižnica 
Dávida Gutgesela v Bardejo-
ve a Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku. 

„Aktuálne má vďaka no-
vým virtuálnym prehliadkam 
široká verejnosť možnosť pre-
hliadnuť si niektoré interiéry 
organizácií ako pozvánku na 
ich osobnú návštevu. Pre-
hliadky sú obohatené o rôzne 
zábavné prvky ako pexeso, 
maľovanku, tajničku, kvíz, 
šach, či možnosť zalistovať si 

v knihách a historických foto-
gra� ách,“ ozrejmila vedúca 
Odboru kultúry Emília An-
tolíková. 

Ľubovnianske múze-
um – hrad v Starej Ľubovni 
ponúka okrem slovenskej 
verzie aj anglickú jazykovú 
mutáciu pre zahraničných 
návštevníkov a  ovládanie i 
pre nevidiacich pomocou 
klávesnicových skratiek. Vo 
virtuálnom svete Tatranskej 
galérie v  Poprade si môžu 

záujemcovia prezrieť okrem 
priestorov aj umelecké diela 
v rámci stálej expozície Od-
kryté hodnoty s  možnosťou 
maximálneho zväčšenia pre-
zentovaných obrazov s  ich 
popisom. 

Ľubovnianske múzeum 
– hrad v  Starej Ľubovni: 
https://hrad-stara-lubov-
na.3-d.sk/ a Tatranská galé-
ria v  Poprade: https://www.
tatragaleria.3-d.sk/

 Lea HeilováMám záujem a kúpim:

u  Parožie, zhody
u Poľovnícke trofeje, zbierky
u Vzduchovky

Tel. č. 0908 10 10 68

S odstupom času dvoch rokov som bola aj napriek pandé-
mii hospitalizovaná v januári 2022 v nemocnici v Poprade na 
odd. ušno-nosno-krčnom (ORL). Vlastnou skúsenosťou a po-
zorovaním som zistila, že aj v tejto ťažkej dobe toto oddelenie 
fungovalo perfektne  a s plným nasadením,  napriek rôznym 
covidovým obmedzeniam. Ľudskosť a vľúdnosť zo strany zdra-
votníkov nemali absenciu. 

Chcem týmto vysloviť obdiv a uznanie primárovi oddele-
nia MUDr. Jánovi Sopkovi, ostatným lekárom, vedúcej sestre 
PhDr. Angelike Farkašovej, sestričkám Evke, Katke, Majke, 
Megy a ostatným nemenovaným za ochotu, láskavosť a trpez-
livosť, s akou sa snažili nám pacientom pomáhať, pri využití 
všetkých terajších nadštandarných medicínskych a prístrojo-
vých možností. Týka sa to aj úseku audiometrie, kde MUDr. 
Alexandra Lusková a sestrička Mariana Parnajová s ochotou 
a láskavosťou dokázali nielen vysvetliť, čo sa bude diať, ale aj 
upokojiť vystrašeného a uboleného pacienta.

Aj oni majú svoje starosti a dokážu sa rozdávať v náš pro-
spech. Zdravotnícki pracovníci zo všetkých oddelení sú podľa 
mňa hrdinovia týchto dní, lebo riskujú svoje životy, aby za-
chraňovali tie naše. 

Pochvalne sa môžem vyjadriť aj o kuchároch, ktorí pripravu-
jú veľmi chutné jedlá s pestrým jedálnym lístkom.

Myslím si, že niektoré oddelenia, vrátane ORL, by si zaslúžili 
lepšie materiálne vybavenie v súlade so štandardami 21. sto-
ročia. Ale toto zrejme závisí od vyšších kompetentných miest. 
Napriek tomu sa naša Popradská nemocnica v rámci celoslo-
venského hodnotenia poskytovania zdravotnej starostlivosti 
umiestňuje na popredných priečkach, keď za rok 2O21 sa z 33 
nemocníc umiestnila na 4.mieste! Blahoželám a ďakujem za 
seba a možno aj za iných pacientov s prianím ďalších úspechov.
 Blažena Bendíková

Poďakovanie

Dejiskom 56. ročníka Majstrovstiev lesníkov SR v lyžova-
ní s medzinárodnou účasťou Venerovského memoriál bude 
tentokrát Monkova dolina v Ždiari. Slávnostný otvárací ce-
remoniál sa uskutoční 12. marca 2022 o 8.30 pred hotelom 
Magura, po ňom príde na rad beh na lyžiach so streľbou zo 
vzduchovky. Na druhý deň pretekárov čaká obrovský slalom 
a popoludní vyhlásenie výsledkov. Organizátori očakávajú, 
že podobne ako po minulé roky, sa na štart Venerovského 
memoriálu postaví približne stovka pretekárov.

Venerovského memoriál 
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Z REGIÓNU

Momentálne na stavbe 
prebiehajú dokončovacie 
práce na obklade a zatep-
lení fasády, na elektrických 
a slaboprúdových rozvodoch 
ako i na vzduchotechnike. 
Stavebné práce prebiehajú 
i v šatniach a na budúcej tri-
búne. Realizujú sa sadrokar-
tónové stropy v hygienickom 
zázemí i obklady a dlažby 
v zázemí pod tribúnou. 

Stavebné práce by mali 
ukončiť v marci.

„Dúfam, že na konci marca 
budem spokojný a stavbu bu-
deme môcť prevziať. V apríli 
prebehne kolaudácia a ak sa 
odstránia všetky nedostat-
ky, tak 1.mája 2022 budeme 
môcť slávnostne prestrihnúť 
pásku. Dnes sme sa na stave-
nisku stretli kvôli podpisu do-
datku k predĺženiu termínu 
výstavby z objektívnych dô-
vodov. Mám verejný prísľub 
od zástupcu � rmy, že 1. mája 

Výstavba modernej tréningovej haly

budú môcť žiaci i dorasten-
ci vykorčuľovať na ľad tohto 
nádherného nového štadió-
na,“ povedal dnes na kon-
trolnom dni primátor Anton 
Danko.

„Komplikácie a problémy 
spôsobili oneskorené dodávky 
hlavne materiálov, ale samo-
zrejme, vypadávali nám aj 
ľudia, takže sa to celé predĺ-
žilo. Spôsobila to pandémia. 
S pánom primátorom som sa 
dohodol, že k 31. marcu bude 
stavba pripravená na kolau-
dáciu tak, aby od 1.mája bola 
v plnej v prevádzke,“ prisľúbil 
oblastný riaditeľ � rmy Met-
rostav a. s. Martin Müller.

Momentálne sa čaká na 
dodávku svietidiel, ktoré 
budú umiestnené nad ľado-
vou plochou. Na ploche je 
potrebné osadiť mantinely, 
ale až po ukončení procesu 
osvetlenia plochy. Robiť sa 
budú i zábradlia a podlaho-

vé krytiny na tribúne.
Krytá tréningová hala 

vzniká ako prístavba k zim-
nému štadiónu. Po ukončení 
jej výstavby bude najmoder-
nejšou tréningovou halou na 
Slovensku.

„Starý zimný hokejový 
štadión má svoj historický 
charakter, tomu sme sa nes-
nažili prispôsobiť. Išlo nám o 
to, aby táto nová tréningová 
hala bola modernou a nadča-
sovou stavbou. Nie je zložitá, 
má dominantný oblúk a všet-

ky ostatné časti tejto stavby 
sú jednoduchého vzhľadu,“ 
uviedol architekt a zároveň 
autor projektu Pavel Kučera.

„Rád by som pochválil 
pána Kučeru za inovatívnu 
prácu, pretože všetky hoke-
jové haly u nás sú rovné, av-
šak popradská nová hala je 
naozaj architektonicky veľmi 
zaujímavá, určite bude naj-
krajšia na Slovensku a bude 
slúžiť dlhé roky,“ dodal na 
záver primátor. 

 Mesto Poprad

Výstavba novej tréningovej haly patrila k jedným z hlav-
ných volebných sľubov Antona Danka. V týchto dňoch sa 
tento zámer blíži k zdarnému koncu. 

V  rámci projektov podpo-
rených z  Výzvy pre región 
PSK prešla modernizáciou 
Malá športová hala v  Starej 
Ľubovni a  jej hlavné šatne. 
Súčasťou bola aj oprava a 
zateplenie strechy, obvodo-
vého plášťa, výmena elektro-
inštalácie, vzduchotechniky 
a  ústredného kúrenia. Cel-
kové náklady na rekonštruk-
ciu sú približne 400-tisíc eur, 
pričom kraj podporil projekt 
sumou 100-tisíc eur.

Nové trate pre bežkárov 
má Levoča Nordic Centrum. 

V kraji pribúdajú atraktívne športoviská
V Prešovskom kraji pribúdajú moderné športoviská. 

A to aj vďaka grantovému programu krajskej samosprávy 
– Výzva pre región. Tá umožnila v posledných mesiacoch 
modernizáciu, či výstavbu športových objektov vo viace-
rých mestách v našom regióne. 

V  rámci modernizácie sa tu 
zrealizovalo prevýšenie tra-
tí, čím sú splnené technické 
podmienky pre organizáciu 
podujatí na národnej úrovni. 
Zásadnou premenou prešiel 
centrálny štadión, ktorý bol 
rozšírený a  vyrovnaný. Zre-
alizovalo sa i odvodnenie a 
vyspádovanie tratí, osadenie 
značenia, inštalácia sietí. Kraj 
tento projekt podporil sumou 
25-tisíc eur.

„Modernizáciu a výstavbu 
športovísk realizujeme nie-
len v  mestách, ale aj v  ma-

lých obciach, pretože všetky 
deti by mali dostať rovnakú 
šancu rozvíjať svoje športové 
talenty. Našou snahou je aj 
naďalej podporovať projek-
ty, ktoré sa zameriavajú na 
športové stánky, pretože len 
kvalitným a  moderným zá-
zemím pritiahneme na ihris-
ká a  do hál deti a mládež,“ 
uviedol predseda PSK Milan 
Majerský. 

Novú palubovku má Iskra 
Aréna vo Svite. Sily v  tomto 
projekte spojilo mesto s kraj-
skou samosprávou. Tá pod-
porila projekt sumou 40-ti-
síc eur, pričom celkovo sa tu 
preinvestovalo 80-tisíc eur. 
Práce prebiehali od júla do 
septembra. 

Nové viacúčelové ihrisko 
sa vybudovalo v  areáli Zá-
kladnej školy v  obci Vrbov. 
Výstavba si vyžiadala náklady 
vo výške viac ako 131-tisíc 
eur, pričom dotácia kraja bola 
vyše 44-tisíc eur. 

„Spomínané projekty sú len 
malá časť športových záme-
rov, ktoré sa mohli zrealizovať 
alebo sa ešte práve realizujú, 
vďaka krajským poslancom 
a dotácii z Výzvy pre región. 
V  rámci podprogramu Pod-
pora výstavby a  športovísk 
v  PSK len v  tomto roku do-
stali zelenú projekty 32 žia-
dateľov, medzi ktorých sa pre-
rozdelilo vyše 1,1 mil. eur,“ 
dodal Majerský.  (pkr)Nová palubovka v Iskra Aréne vo Svite.

Komunálne voľby a voľ-
by do orgánov samospráv-
nych krajov sa budú tohto 
roku konať prvýkrát v jeden 
termín. Podľa lehôt, ktoré 
stanovuje zákon, by sa mali 
konať 29. októbra. 

Pri oboch typoch volieb 
zákon hovorí, že sa majú ko-
nať v posledných 14 dňoch 
ich volebného obdobia. „Vo-
lebné obdobie sa končí uply-

Komunálne a regionálne voľby 
sa budú konať na jeseň

nutím štyroch, respektíve 
piatich rokov odo dňa vyko-
nania volieb.“ 

Voľby do orgánov samo-
správy obcí sa naposledy 
konali 10. novembra 2018 
a voľby do vyšších územ-
ných celkov 4. novembra 
2017.  Spoločný sobotný 
termín, ktorý pre obe voľby 
spĺňa podmienku dvoch týž-
dňov, je 29. október. Termín 

vyhlási predseda parlamen-
tu. 

Voliči si budú na jeseň vo 
svojich samosprávach vybe-
rať primátora mesta, respek-
tíve starostu obce, a tiež po-
slancov mestských, respektí-
ve obecných zastupiteľstiev. 
Zároveň budú Slováci voliť 
predsedov samosprávnych 
krajov a poslancov krajských 
zastupiteľstiev.

Veľkú pomocnú ruku 
nám podáva starosta obce 
Stanislav Gallik. V  období 
pred pandémiou sa pod je-
ho záštitou v  obci vytvorila 
tradícia turnajov v  stolnom 
tenise s  názvom „O  pohár 
starostu obce“. Stretáva-
li sa na ňom tri generácie 
rodín, od detí cez rodičov 
a  niekedy až po starých ro-
dičov. Myšlienkou turnaja 
bolo stretnúť sa v  príjemnej 
a priateľskej atmosfére s pria-
teľmi, známymi a  zároveň si 
aj tak trochu zašportovať. 

Nezabúdal ani na naše 
mládežnícke turnaje v  rám-
ci Východoslovenského po-
hára mládeže. Na začiatku 
turnajov privítal všetkých 
účastníkov, počas turnajov 
sledoval výkony našich detí 
a na záver turnajov odovzdá-
val poháre najlepším a  mal 

Vďaka, pán starosta
V dnešnej neľahkej dobe je šport pre deti aj v našej obci, 

Slovenskej Vsi, z  hľadiska peňazí veľkou � nančnou záťa-
žou pre rodičov. Tak je to aj v prípade nášho mládežníc-
keho stolného tenisu, ktorý nám robí už niekoľko rokov 
veľkú radosť a  reprezentuje obec nielen v  rámci okresu, 
kraja, ale aj celého Slovenska. Bola by veľká škoda, ak by 
sa tieto šikovné deti, ktoré patria vo svojich vekových ka-
tegóriách medzi najlepšie na Slovensku, nemohli venovať 
tomuto športu. 

radosť z toho, že tak veľakrát 
ich odovzdával práve našim. 

Na záver patrí veľká vďaka 
hlavne za � nančnú pomoc, 
bez ktorej by sme tento šport 
na takej vysokej úrovni robiť 
nemohli.  Cestovať na medzi-
národné a slovenské turnaje, 
hradiť ubytovanie, stravu, 

štartovné a  v  neposlednom 
rade, bohužiaľ, aj testovanie 
pred každým turnajom je 
dosť veľká položka. O to viac 
tešia potom vynikajúce vý-
sledky našich  najlepších hrá-
čok Anastázie Zgeburovej, 
Melánie Stolarčíkovej, Lenky 
Kovalčíkovej a Valentíny Ko-
valčíkovej. Aj teraz, na pre-
lome rokov, po obrovskom 
úspechu v  rámci medziná-
rodného turnaja zablahoželal 
pán starosta Anastázii Zgebu-
rovej  a zároveň jej poďakoval 
za vzornú reprezentáciu obce. 
Ďakujú rodičia, deti a tréner.  

 P. Hanigovský

Veľmi radostná pozvánka 
nám prišla zo Slovenské-
ho stolnotenisového zväzu. 
Žiačka školy v Slovenskej 

Melánia do reprezentácie
Vsi Melánia Stolarčíková 
bola na základe výborných 
výsledkov v  súťaži mladších 
žiačok vybraná na sústrede-
nie kadetiek do Topoľčian. 
Melánkine 4. miesto v  Slo-
venskom rebríčku jej snáď 
otvorilo dvere nielen na prvé 
sústredenie reprezentačného 
tímu, ale dúfajme, že aj na  jej 
prvé vystúpenia v drese slo-
venskej reprezentácie. Veľa 
šťastia Melánka.  (phý)

Pracovný vzťah: trvalý pracovný pomer
Termín nástupu: 01. 04. 2022

Obec Štôla hľadá záujemkyňu/záujemcu o pracovné miesto 
„Referentka/Referent  OÚ Štôla“. 

Prosíme poštou zaslať, alebo osobne odovzdať písomnú 
žiadosť s predpísanými prílohami do 15. marca 2022  

na Obecnom úrade Štôla, 059 37 Štôla 29

Požiadavky: • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, ekonomické zameranie 
výhodou, • profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej praxe a 
pozícií, • motivačný list v slovenskom jazyku,• súhlas so spracovaním osobných úda-
jov, • čestné prehlásenie žiadateľa o čistom registri trestov, • znalosť PC – Microso�  
O�  ce (Excel, Word) • znalosť základných noriem samosprávy, resp. účtovníctva 
Náplň práce: • mzdové účtovníctvo, personalistika, registratúra, daň z nehnuteľností, 
obsluha miestneho rozhlasu, vedenie a spracovanie agendy CO, cintorínskej agendy, 
agendy sociálnej starostlivosti.
Platové podmienky: • Plat bude stanovený v zmysle platnej Stupnice plat. taríf podľa 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od dĺžky zapo-
čítanej praxe a dosiahnutého vzdelania a výšky priznaných príplatkov – min. na úrovni 
870,00 EUR. 


