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BATIZOVSKÉ NOVINY
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Rozsiahle sankcie, ktoré USA 
a kolónie, zvané Európska únia, 
uvalili na Rusko, už zasahujú Slo-
vensko. Pár dní pred tlačou našich 
novín sme dostali z tlačiarne Petit 
Press Bratislava, kde tlačili naše 
noviny upozornenie: „Vážený zá-
kazník, je nám ľúto, ale musíme 
Vás informovať, že Vašu zákazku 
z  vážnych objektívnych dôvodov 
nemôžeme vytlačiť. Geopolitická 
nestabilita a  nepredvídateľný vý-
voj cien všetkých vstupných su-
rovín a  energií spôsobila akútny 
nedostatok papiera na všetkých 
trhoch v  Európe vrátane Sloven-
ska. Ako nám oznámili naši dodá-
vatelia papiera, rušia všetky ceno-
vé dohody a  stornujú existujúce 
objednávky novinového papiera. 

Vedenie našej tlačiarne sa pre-
to vo verejnom záujme rozhodlo, 
že naše existujúce malé zásoby 
novinového papiera využijeme 
prednostne na tlač celoštátnych 
denníkov.“

Ak sme chceli vydať v poradí 
druhé tohtoročné noviny, mali sme 
čo robiť, aby sme za jediný deň na-
šli tlačiareň, ktorá nám ich vytlačí 
za prijateľnú cenu. Keďže nie sme 
sponzorovaní zahraničnými vláda-
mi a mimovládkami, myslíme si, že 
jednoducho hradiť náklady na tlač 
a distribúciu novín nezvládneme. 

Samozrejme, urobíme všetko pre-
to, aby sme naše nezávislé noviny 
udržali, veď minulý rok sme oslá-
vili 11. výročie od vydania prvého 
čísla. Mám ale zlý pocit, že v sú-
časnom chaose a blokovaní webov, 
novín a časopisov „s pre Brusel a 
vládu neprijateľnými názormi“ sa 
nám to nepodarí. Okrem výpadku 
tlače sme sa totiž ocitli na zozname 

Končíme?

 Pokračovanie na 2. strane

Mesto Poprad pripravuje 8 - dňový tábor pre deti mesta Poprad vo veku 
od 7 do 14 rokov. Termíny: 2. 7. 2022 - 9. 7. 2022 – 40 detí a 10. 7. 2022 
- 17. 7. 2022 – 40 detí. Tábory sa budú konať v Horskom hoteli GERAVY 
v Slovenskom raji, Viac info: Mgr. Adriána Jakubcová, e-mail: adriana.
jakubcova@msupoprad.sk, tel. číslo: 052/7160 376, 0910 890 242.

Ako ten čas rýchlo beží. Pred se-
demdesiatimi rokmi 1. februára 1952 
sa začal písať prvý školský rok v Zá-
kladnej škole Komenského vo Svite. 
Odvtedy sa naša škola vyvíjala, na-
predovala, menila, zvonku aj zvnút-
ra. Ale duch školy ostal. Každý, kto 
sa v našej škole aspoň chvíľu zdržal 
zanechal v nej nezmazateľnú stopu.  

Žiadne kroniky nezachytia všetko 
čo sa v škole počas sedemdesiatich 
rokov stalo...  v triedach sa vystrie-
dali tisíce žiakov, stovky učiteľov 
a zamestnancov. Výsledok aktív-
nej a efektívnej práce všetkých jej 
pedagógov, zamestnancov, ktorí 

ZŠ Komenského vo Svite oslavuje 70 rokov
Človek a škola patria neoddeliteľne k sebe už 

tisíce rokov. Škola človeka usmerňuje, formuje, 
ponúka mu veľa možností, dáva mu vzdelanie. 
Je tu pre jeho potreby i túžby, koľkokrát ešte ani 
nepoznané, tajné či podvedomé. Človek chodí 
do školy, aby sa naučil porozumieť životu, chce 
poznať odpovede na svoje otázky, vyplniť biele 
miesta svojho poznania, poznať seba samého 
a nájsť si tam priateľov. 

prichádzali do tried počas celých 
sedemdesiatich rokov, sa odrazil 
na mnohých ľudských osudoch, 
na mnohých jej žiakoch. Mnohým 
z  nich je naša škola inšpiráciou po 
celý život. 

Škola od  svojho založenia až  po 
súčasnosť prešla mnohými medz-
níkmi, na ktoré si spolu s nami za-
spomínajte: 

1. február 1952  I. a II. deväťročná 
škola bola zlúčená do Osemročnej 
strednej školy, v tejto budove sídli-
la aj hudobná škola, materská škola 
a  časť strednej školy. Školu navšte-
vovalo 321 žiakov v  10 triedach, 

pedagogický zbor tvorilo 11 peda-
gógov, riaditeľom školy Barnabáš 
Tkáč. 

V šk. 1956/57 sa začalo s výstav-
bou vodotrysku (fontány) pred ško-
lou, počet tried narástol na 18 s poč-
tom žiakov 572. 

1957 – 1959 riaditeľ školy Štefan 
Čírsky, začala sa montovať výmen-
níková stanica parovodu, dokonče-
ný vodotrysk (fontána) pred ško-
lou. 

1959 – 1965  riaditeľ školy Albert 
Zachar.  

V  školskom roku  1959/60  zmen-

nosť vo vyučovaní, 21 tried, 790 
žiakov, 25 učiteľov, prechod na 
deväťročnú školskú dochádz-
ku, po prvýkrát žiaci dostali učebni-
ce a školské potreby zdarma. 

1961/62 zmenil sa názov školy na 
Základnú deväťročnú školu vo Svite, 
Komenského ulica (I. ZDŠ vo Svite, 
Komenského ul.), zánik vyučovania 
náboženstva, zriadenie rodičov-
skej akadémie pre rodičov - cyklus 
prednášok s výchovno-vzdelávacou 
problematikou a  spoločné brigády 
„akcie Z“.  

 Pokračovanie na 7. strane

Mestské tábory pre deti z Popradu

Internáty PSK prichýlili vyše 300 utečencov

Krajská samospráva na
účely núdzového ubytovania 
migrantov nateraz vyčlenila 
a pripravila školské internáty, 
resp. školské penzióny a  tu-
ristické ubytovne pri SOŠ, 
okrem iných aj v  Poprade, 
Kežmarku a vo Svite s kapaci-
tou vyše 500 lôžok.  

Aktuálne k  dnešnému 
dňu   je obsadenosť lôžok, 
ktoré prešovská župa doteraz 
vyčlenila na účely núdzového 
ubytovania pre  migrantov, 

Núdzové ubytovacie centrá Prešovského samosprávne-
ho kraja sa v noci z 27. 3. na 28.3.  začali zapĺňať prvými 
utečencami z vojnou poznačenej Ukrajiny. Krajská samo-
správa centrá zriadila v školských internátoch pri piatich 
stredných školách s celkovou kapacitou viac ako 460 lôžok. 
Aktuálne na základe usmernenia rezortu vnútra prichýlili 
viac ako tri stovky utekajúcich. Sú medzi nim ukrajinské 
matky s deťmi aj zahraniční študenti. 

približne 53  %. Konkrétne 
má prichýlených 528  ukra-
jinských utečencov. Najviac 
- 128  v  školskom internáte 
pri SOŠ drevárskej vo Vrano-
ve nad Topľou, z    toho je až 
49  ukrajinských utečencov 
do  18  rokov. V  budove SOŠ 
dopravnej v  Prešovej je do-
časne ubytovaných 110  ľudí, 
prevažne matiek s  deťmi.   
V školskom internáte pri SOŠ 
polytechnickej a  služieb arm. 
gen. L. Svobodu vo Svidníku 

je to 81 migrantov, v školskej 
ubytovni pri SOŠ ekonomiky, 
hotelierstva a služieb v Barde-
jove 72, v  penzióne pri SOŠ 
technickej v  Poprade a  v in-
ternáte pri SOŠ Snina zhodne 
po 13 migrantov. Ďalšie uby-
tovacie zariadenia PSK zria-
dené v školských ubytovniach 
pri stredných školách v Sabi-
nove, Prešove, Poprade, Kež-
marku a  Svite evidujú spolu 
111 ubytovaných utečencov.

Utečencom sú poskytova-
né základné služby od  ce-
lodennej stravy, sociálneho 
a hygienického štandardu po 
odvoz odpadu. Suchá strava, 
občerstvenie v podobe bagiet 
či tekutín je v krajských uby-
tovacích zariadeniach zabez-
pečované aj cez humanitárne 
zbierky.   (red)
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Boj proti obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneuží-
vaniu, psychickému i fyzickému násiliu na ženách a pro-
ti rozdielom v odmeňovaní – to sú hlavné požiadavky 
žien adresované Európskemu parlamentu.

Európsky parlament pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa žien, ktorý pripadá každoročne na 8. marca, 
požiadal o vypracovanie špecializovaného prieskumu 
zameraného na európske ženy, aby zistil, ako pandémia 
ovplyvnila jednotlivé aspekty ich života. Prieskum uká-
zal, že dôsledky pandémie pocítili ženy výrazne - tak 
v osobnej, ako aj v profesijnej sfére. Zároveň sa prudko 
zvýšil aj počet násilných činov spáchaných na ženách.

Eurobarometer k MDŽ

Tri štvrtiny žien (77 %
respondentiek v EÚ a 78 %
na Slovensku) sa do-
mnievajú, že pandémia 
COVID-19 viedla k ná-
rastu telesného a psychic-
kého násilia voči ženám. 
Takmer vo všetkých kra-
jinách (s výnimkou Fín-
ska a Maďarska) zastávala 
tento názor viac než po-
lovica opýtaných, pričom 
v Portugalsku to bolo 90  %
a v Grécku až 93 % žien.
Ženy jasne identi� kovali 
viacero kľúčových opatre-
ní, ktoré by sa mali prijať 
na riešenie problému ná-
silia páchaného na ženách: 
uľahčenie nahlasovania 
prípadov násilia páchané-
ho na ženách, a to aj na 
polícii (58 %), rozšírenie 
možností pre ženy vyhľa-
dať pomoc, napríklad pro-
stredníctvom telefonic-
kých liniek pomoci (40 %), 
zvýšenie informovanosti 
a skvalitnenie odbornej 

prípravy polície a súdnic-
tva v tejto oblasti (40 %),
ako aj zvýšenie � nančnej 
nezávislosti žien (38 %).
Ekonomické a � nančné
dôsledky pandémie.

Násilie páchané 
na ženách

Od vypuknutia pan-
démie sa 44 % žien v EÚ 
a 45 % na Slovensku naj-
viac obávalo neprítomnos-
ti priateľov a rodiny, 37 % 
v EÚ a 26 % na Slovensku 
pociťovalo úzkosť a stres 
a 33 % žien v EÚ a 43 % na 
Slovensku si robilo obavy 
celkovo o svoju budúcnosť. 
Medzi ženami prevláda 
názor, že opatrenia prijaté 
na zastavenie šírenia pan-
démie mali výrazný vplyv 
na ich duševné zdravie.
Tento vplyv vnímali nie-
ktoré kategórie spoločnosti 
intenzívnejšie ako iné, a to 
v závislosti od druhu opat-
renia: približne polovica 
žien s deťmi do 15 rokov 
uviedla, že zatvorenie škôl 
a zariadení starostlivosti 
o deti malo závažný vplyv 
na ich duševné zdravie.

Duševné zdravie

Podľa 38 % všetkých res-
pondentiek v EÚ a 45% na 
Slovensku mala pandémia 
negatívny dosah na výšku 
osobného príjmu žien. Naj-
viac žien si to myslí v Grécku 
(60%) a najmenej v Dánsku 
(19%). Až 44 % opýtaných 
žien v EÚ a rovnaké percento 
respondentiek na Slovensku 
uviedlo, že pandémia CO-
VID-19 narušila aj rovnová-
hu medzi ich pracovným a 
súkromným životom. Myslí 
si to viac ako polovica žien 
na Cypre (68 %), v Gréc-
ku (59 %), na Malte (58 %), 
v Luxembursku (56 %), Ta-
liansku (52 %), Portugalsku 
(52 %) a Maďarsku (51 %).
Pokiaľ ide o trvalé zníženie 
množstva času tráveného 

platenou prácou, takýto 
krok zvažuje alebo sa preň 
rozhodlo 21 % žien v EÚ 
a 17 % žien na Slovensku.

Ekonomické a � nančné 
dôsledky pandémie

Vo štvrtok ráno, 24. febru-
ára 2022, sme sa prebudili 
do trochu iného rána, ako 
sme zvyknutí. Mnohí sme 
zostali akosi obarení z toho, 
čo sa deje na Ukrajine.

Dovolím si povedať, že jed-
nostranný, na city útočiaci 
štýl podávania správ o tom, 
čo sa deje u našich susedov, 
sa prejavil aj v správaní nie-
ktorých ľudí, možno aj vás.

Pochopiteľne. 
NIKTO NECHCE VOJNU. 
Ale taktiež je dôležité v ta-

kýchto krízových situáciách 
dbať aj na to, čím alebo kým 
sa necháme ovplyvňovať. Ta-
kéto manipulatívne a emočne 

Pavol Poprocký: Aj na udalosti na Ukrajine sa 
musíme pozerať našimi slovenskými očami

podfarbené podávanie správ 
hlavne zo strany médií hlav-
ného prúdu (ale aj „alterna-
tívy“) spôsobilo, že niektorí 
ľudia vyjadrili na sociálnych 
sieťach svoj pocit z celej situ-
ácie použitím rámika s ukra-
jinskou alebo ruskou vlajoč-
kou.

Rešpektujem to, je to ich 
vec. Avšak i napriek tomu si 
myslím, že aj na také niečo, 
ako je to, čo sa deje na Ukraji-
ne, sa musíme pozerať najmä 
slovenskými očami – našou, 
zlatou-strednou cestou a z 
rôznych uhlov. Pretože mno-
hé veci nie sú také čierno-bie-
le a jednoznačné, ako sa nám 

to jeden alebo druhý z oboch 
strán barikád snaží nahovo-
riť. A už vôbec nie, keď sa nás 
o tom snažia presvedčiť kade-
jakí úplatní „pisálkovia“, ktorí 
si hovoria novinári či poli-
tické mŕtvoly, vojnoví štváči 
a agenti.

Buďme preto bdelí, majme 
oči na stopkách a nechajme 
emócie trochu vychladnúť, 
aby sme na vec nazerali čo 
najobjektívnejšie. MIER všet-
kým ľuďom dobrej vôle. Ne-
nechajme sa rozoštvať medzi 
sebou…  Autor článku Pavol 
Poprocký je člen predsedníc-
tva Slovenského Hnutia Ob-
rody. 

Slávnostné prijatie Samuela Takáča
Primátor mesta Poprad 

Anton Danko v obrad-
nej sieni Mestského úra-
du slávnostne prijal Po-
pradčana, olympionika 
a hokejového reprezentanta 
Slovenska Samuela Taká-
ča pri príležitosti získania 
bronzovej medaily na Zim-
ných olympijských hrách v 
Pekingu.

„Ako Popradčan si toto pri-
jatie veľmi vážim, bolo prvé 
slávnostné po olympiáde. Som 
za to veľmi vďačný, veď toto 
mesto je pre mňa domov,“ 
uviedol Samuel Takáč.

Samuel vynikol svojou ši-
kovnosťou a bol to práve on, 
ktorý strelil druhý gól v roz-
hodujúcom hokejovom zápa-
se o bronz so Švédskom.

„Užíval som si to ako veľ-
ký turnaj. Stresy a tlaky boli 
veľké, čo sa týka tímu, prišlo 
to postupne, zomkli sme sa. 
Štvrť� nále bol náš cieľ, postup-
ne to gradovalo a nakoniec 
je z toho medaila,“ povedal.

„Je pre mňa cťou, ako aj pre 
všetkých Popradčanov, že ten-
to chlapec reprezentoval naše 
mesto a získal olympijskú me-

dailu. Držím mu palce v ďalšej 
kariére a verím, že sa vráti do 
nášho mesta a s naším tímom 
získa vytúženú zlatú medailu 
v extralige,“ uviedol primátor 
Anton Danko.

Samuelove ambície zača-
li naberať na obrátkach už 
v prvých ročníkoch strednej 
školy, kedy si jeho hokejové 
umenie všimli tréneri repre-
zentácie a nominovali ho do 
kádra Slovenska v mládežníc-
kych kategóriách do 17, 18 i 
20 rokov. Pôsobil medzi najta-
lentovanejšími chlapcami na 
Slovensku v projekte Orange 

20. Je držiteľom Ceny Karola 
Faka za najproduktívnejšie-
ho hráča dorastu HK Poprad 
a bronzovým medailistom 
v juniorskej lige do 18 ro-
kov v drese materského HK.
Presadil sa aj v zahraničí. 
Je držiteľom Ceny Charlesa 
Ramseyho za najproduktív-
nejšieho hráča francúzskej 
ligy, víťazom francúzskeho 
pohára a francúzskeho ligo-
vého pohára. Úspechy získal 
ako legionár v kluboch Lyon 
a Gap. Po návrate z 3-roč-

ného pôsobenia dve sezóny 
strávil doma pod Tatrami 
a patril k lídrom Kamzíkov.

Počas celej kariéry mal Sa-
muel obrovskú podporu zo 
strany rodiny, ktorá pre neho 
neraz obetovala skoré ranné 
tréningy, či spoločné víken-
dy. Slzy šťastia po víťazstve 
v dueli o bronz zažil najmä 
Samuelov otec, jeho najväč-
ší obdivovateľ, podporovateľ 
a fanúšik. 

„Je to pocit zadosťučinenia 
za starostlivosť o svoje deti. 
Samo je športovec telom aj 
dušou. Počas olympiády sme 
vždy spolu volali pred zápa-
som a keď dal gól Švédom, tak 
som až do ôsmej večera len 
odpovedal všetkým na správy 
a blahoželania. Veľkú oslavu 
budeme mať až po sezóne,“ 
povedal otec Adrián, ktorý je 
na syna nesmierne hrdý.

Samuelova najväčšia radosť 
je jeho ročná dcéra Tamarka 
a manželka Dáška. V súčas-
nosti patrí k oporám špičko-
vého tímu HC Slovan Brati-
slava. Mesto Poprad

Dokončenie z 1. strany
nepohodlných Top Pro-Rus-
sian Sources in Slovakia we-
bov, novín a časopisov, ktoré 
„stvorila“ spoločnosť Geru-
lata, teda novodobý cenzor, 
rovnaký, aký bol kedysi tota-
litný Slovenský úrad pre tlač 
a informácie (SÚTI). 

My sme však na toto naše 
zaradenie hrdí, petože ak 
chce človek poznať pravdu,  
musí v prvom rade počúvať 
tých, ktorí majú zakázané 
hovoriť a písať.

Vážení čitatelia,
bolo nám cťou prinášať 

vám celé roky zaujímavé 
spravodajstvo z nášho regió-
nu, kraja i Slovenska, uve-
rejňovať aj vaše názory, bez 
ohľadu na ich obsah, pretože 
si myslíme, že každý človek 
má mať dostatok objektív-
nych informácií, aby sa vedel 
správne rozhodnúť. Sloven-
sko však už nie je právny 
štát, pretože práve tí, ktorí 
by mali dodržiavať zákony, 
ich už dávno ignorujú a na-
miesto slobody a demokracie 
tu zavádzajú ďalšiu totalitu 
s jediným správnym názo-
rom.  Ľudmila Rešovská    

Končíme?

Zúfalstvo vystrieda nako-
niec rezignácia. Píšem nao-
zaj už iba z povinnosti, nie 
z nadšenia, alebo s úmyslom 
niečo zmeniť. Píšem kvô-
li historickému záznamu, 
že som písal. Lebo úroveň 
hlúposti, amaterizmu, ak-
tivistického debilizmu, ne-
svojprávnosti, povrchnosti, 
užitočného idiotizmu a mo-
mentálne mi nenapadne, 
čoho všetkého ešte, dosiahla 
úroveň mnou nikdy neví-
danú, netušenú, nepočutú 
a nevidenú. Lebo iba tvor s 
mozgovou kapacitou prvoka 
volvox globator môže pred-
nášať tvrdenia o tom, že my, 
SR, budeme iniciovať vypnu-
tie plynu z Ruska, lebo iba 
zdrogovaný nímand môže 
zo seba dostať myšlienku, 
cit.: „Ľudia obhajujúci závis-
losť na ruskom plyne konajú 
proti záujmom SR“. Tieto 
nesvojprávne tvory si neu-
vedomujú, čo by nastalo, ak 
by Rusi zo dňa na deň vypli 
plyn, alebo, ako oni chcú, 
aby sme ho my prestali odo-
berať. Neviem, kto im natla-
čil blud, že by sme ten výpa-

dok nahradili. Nie, aktivisti, 
nenahradili.

Zastavili by sa veľké továr-
ne a desiatky tisíc ľudí by pri-
šlo o prácu. Rezervy plynu na 
3 mesiace, ktoré máme, sú 
iba pre obyvateľov. Prestali 
by postupne jazdiť autá na 
na� u a nielen autá. Kamióny, 
verejná doprava, železnice, 
sanitky, polícia, hasiči. Pre-
stalo by sa kúriť, prestalo by 
sa variť, prestali by postup-
ne fungovať obchody, viazlo 
a prestalo by zásobovanie, 
kolabovali by nemocnice, 
zavreli by sa školy, postupne 
by prestala tiecť voda v mes-
tách, skolabovala by kanali-
zácia, skrátka verejný život 
a služby a infraštruktúra by 
prestali fungovať. 

Naopak, narástla by krimi-
nalita, ľudia by začali rabo-
vať. Najprv obchody, lekár-
ne. Potom by začali rabovať 
medzi sebou, sused susedovi. 
Vyhrával by ten, kto má viac 
sily a zbraní. Polícia by bola 
nefunkčná, alebo do veľmi 
veľkej miery eliminovaná. 
Ľudia by začali umierať na 
chýbajúcu zdravotnú sta-

rostlivosť a viaznúce záso-
bovanie. Medzi prvými dia-
betici, kardiaci, onkologickí 
pacienti a akútni pacienti. 
Štát by nebol schopný za-
bezpečiť chýbajúce tovary a 
služby, postupne by narastala 
anarchia a prudko by klesala 
autorita štátu a jeho schop-
nosť zabezpečiť a vynútiť si 
poriadok a bezpečnosť. Ocit-
li by sme sa v situácii, v akej 
neboli ani predošlé generácie 
počas vojny. Ak toto niekto 
chce pre Slovensko, ak po-
volaní a zodpovední nerobia 
nič preto, aby Slovensko pred 
takýmto stavom ochránili, 
naopak, svojimi nezodpo-
vednými vyhláseniami ta-
kýto stav privolávajú, sú to 
sabotéri a mali by byť súdení 
za sabotáž voči Slovensku a 
velezradu. Dovolili si to, čo si 
nedovolil ani jeden príčetný 
a zodpovedný predstaviteľ 
štátu EÚ, krajín ako napr. 
Nemecko, Francúzsko... Čo 
sú krajiny s iným „výtlakom“ 
ako SR. A okamžite, okamži-
te(!) by mali opustiť verejné 
funkcie. Nič viac a nič menej.
 RNDr. Ján Baránek

Iba nesvojprávne tvory chcú vypnúť plyn

„Obrovské srdce, úsmev na 
perách, úprimnosť, pokora, 
otvorená myseľ a autorita 
v jednej osobe“, tak predstavili 
žiaci SOŠ polytechnickej  Jana 
Antonína Baťu svoju riaditeľku 
RNDr. Evu Nebusovú. Súčas-
ne poďakovali za nomináciu 
na ocenenie roka Slovenka 
2022 a požiadali o podporu aj 
vás. K ich žiadosti sa pripája-
me aj my, pretože Eva Nebu-
sová je nielen odborníčka, ale 
v prvom rade človek s veľkým 
„Č“. Hlasovať môžete do 1. 
júna 2022 do 12. h prostred-
níctvom SMS na číslo 7504 
v tvare SR 16 (Cena SMS je 
1 euro s DPH), kupónmi z týž-
denníka Slovenka alebo  pro-
stredníctvom web formulára 
zverejneného na slovenkaroka.
sk. RNDr. Eva Nebusová je 
riaditeľka Strednej odbornej 
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 ško-
ly práce. Jej snahou bolo aj to, 
aby súčasná škola získala ná-
zov „SOŠ Jana Antonína Baťu“ 
a tým sa Baťovo meno znovu 
spojilo s mestom Svit.  (pkr)

Centrum voľného času vo Svite plánuje počas letných prázd-
nin organizovať denné letné tábory pre deti v turnusoch, 11. 7. 
- 15. 7. , 18. 7. - 22. 7., 1. 8. - 5. 8. a 8. 8. - 12. 8. 2022.  Predbežná 
cena za turnus je 100 € a zahŕňa poistenie dieťaťa, cestovné ná-
klady, tvorivý materiál, odmeny a darčeky pre každého účast-
níka. Členovia CVČ majú zľavu 10 %. Program so zameraním 
so športovo – tvorivým a cyklisticko-turistickým zameraním 
sa práve priprajuje a uverejnený bude na stránke CVČ. Pred-
bežný záujem budete môcť nahlásiť prostredníctvom elektro-
nického formulára, ktorý bude zverejnený na stránke CVČ.   

Letné tábory vo Svite
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Vážení občania, dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo Batizov-
ských novín, v ktorých budeme informovať o dianí v obci alebo 
samospráve ako takej. Začiatkom tohto roka pomaly dobiehali 
pandemické opatrenia v nádeji, že dobehneme „zameškané“. 
Na prvom tohtoročnom zastupiteľstve sme predbežne konšta-
tovali, čo budeme v tomto roku realizovať z pohľadu kapitálo-
vých zámerov resp. ako efektívne reagovať na potreby občanov, 
či obce. To sme však ani v tom najhoršom sne nepredpokla-
dali, čo sa vo svete udeje 24. 2. 2022. Nesmierny a  šokujúci 
dopad na samosprávy malo na začiatku roka priam skokové 
navýšenie cien energií (o 322 percent). Čo sa týka našej obce, 
v prípade spotreby plynu ide konkrétne navyše o 35 tis. eur. 
Každej obce alebo mesta sa to dotkne a realizácia niektorých 
zámerov bude musieť byť prehodnotená. Na obecnom zastupi-
teľstve bol prerokovaný pripravovaný návrh zmien a doplnkov 
ÚPN č. 11, kde sa v tomto čase konajú rokovacie a prípravné 
práce s členmi stavebnej komisie. Konečný termín uzatvorenia 
podnetov ešte nie je určený, teda stále je možnosť, aby prípadní 
záujemcovia požiadali obec o zaradenie do čiastkových zmien 
územného plánu. Nevyhnutnou podmienkou schválenia 
čiastkových zmien je súlad s  tzv. Zadaním územného plánu. 
Zadanie obsahuje predovšetkým hlavné ciele a  požiadavky, 
ktoré treba riešiť v územnom pláne obce. Taktiež je potrebné, 
aby jednotlivé lokality boli v  území riešené podľa možností 
komplexne. To si však vyžaduje uvedomelý prístup všetkých 
dotknutých účastníkov. V  prípade, že sa tak nestane, proces 
zmien v ÚPD nebude zo strany schvaľovacích orgánov a orga-
nizácií odsúhlasený. Významným prínosom pre obec, odborne 
spôsobilú osobu, spracovateľa a jednotlivých účastníkov, kto-
rých sa zmeny môžu dotknúť, je  prehodnotenie a zreálnenie 
svojich požiadaviek s prihliadnutím na širšie vzťahy a násled-
nú dlhodobú udržateľnosť územia.   

V tomto roku nás čakajú náročné úlohy

Obec Batizovce bola úspešná pri získaní dotácie nenávratné-
ho � nančného príspevku z enviromentálneho fondu, a to vo 
výške 165 tis. eur na rekonštrukciu čističky odpadových vôd. 
Aj keď mravčiu administratívnu prácu častokrát nie je vidieť. 
Za týmto projektom je množstvo úsilia, plánovania a  hodín 
strávených prípravou, aby bol projekt vypracovaný čo najlepšie 
a mohol byť schválený. Osobne máme preto pocit zadosťučine-
nia, že naša námaha nevyšla nazmar. Ide predsa len o projekto-
vý zámer, ktorý nie je priamo hmatateľný. Bez danej investície 
by bolo nevyhnutné výrazne navýšiť poplatok za odvádzanie 
a čistenie odpadovej vody do kanalizácie, tzv. stočné. Takže ide 
o neviditeľnú investíciu, no priamo šetriacu naše peňaženky. 
Investíciu z vlastných zdrojov by obec určite neuniesla a v prí-

pade realizácie z vlastných zdrojov musí všetkým občanom na-
pojeným na verejnú kanalizáciu obec premietnuť vo zvýšenom 
poplatku. To by určite nikoho nepotešilo.   

Práve prebiehajú hodnotiace a prípravné práce súvisiace s re-
alizáciou projektu osvetlenia chodníka na miestnom cintoríne. 
Po prehodnotení jednotlivých variantov a  cenových ponúk 
pristúpime k  realizácii. Taktiež sme sa zúčastnili na rokova-
niach so zástupcami VSD a. s., kde bola dohodnutá výmena 
vodiča slúžiaceho pre verejné osvetlenie Ulice Jurkovičova 
a časti Ulice Štúrova. Po schválení týchto investícií obecným 
zastupiteľstvom budú realizované. Ide o nevyhnutnú investíciu 
potrebnú pre zabezpečenie bezproblémového chodu verejného 
osvetlenia na už spomínaných uliciach. V týchto dňoch sa robí 
na budove hotela Guľa a sály KD výmena odkvapového sys-
tému, podhľadu a čiastočné obkopanie súvisiace s vytvorením 
odvodňovacích žľabov. Predpokladáme pokračovanie resp. 
dokončenie chodníka na Ul. osloboditeľov. Naďalej prebiehajú 
administratívne práce na projekte Materská škola. Primerane 
reagujeme na negatívny nárast túlavých psov v rómskej osade 
a tohto roku opäť vykonáme odchyt a kastráciu psov. V prípa-
de schválenia projektu nás čaká rekonštrukcia chodníka na Ul. 
partizánska. Taktiež sme sa zapojili do projektu vybudovania 
novej cesty na Ul. cintorínska. V súvislosti s upokojením do-
pravy na Ul. Komenského máme v pláne zamerať sa na zabez-
pečenie primeranej rýchlosti vozidiel a upokojiť dopravu in-
štalovaním spomaľovacieho prahu. V pláne máme aj realizáciu 
množstva iných otvorených projektov, ktoré boli pozastavené 
pre pandémiu. Všetko ostatné je otvorené a  nikto nedokáže 
predpokladať, čo sa nám podarí  zrealizovať preto, že v naj-
bližšom období budeme musieť upravovať rozpočty, čo sa pre-
mietne do oklieštenia mnohých výdavkov a rozsahu služieb.  

Ďakujem všetkým za vykonanú prácu v prospech rozvoja na-
šej obce.   JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Po uvoľnení opatrení sme 
začali od 1. marca so skúška-
mi a prípravami na vystúpe-
nia. Ako prvé začali staršie 
deti so svojimi skúškami, ná-
sledne dospelí a mladšie deti.

26. februára sa uskutočnili 
Fašiangy v Batizovciach. Fa-
šiangový sprievod začal o 12. 
h od kultúrneho domu a po-
kračoval cez celú dedinu. 
Nemohli chýbať slameňák, 
brucháč, tetky, kováči, dok-
tori a  sestričky. Po skončení 
sprievodu bola pripravená 
praženica a občerstvenie pre 
všetkých zúčastnených.

Batizovskí folklóristi v plnom nasadení
Výborová schôdza Folklórnej skupiny (FSk) Batizovce sa 

uskutočnila 20. januára 2022. Členovia výboru zhodnoti-
li činnosť FSk za rok 2021 a pripravili si plán činnosti na 
rok 2022. Stále sa tešíme z nového CD, ktoré je možné si 
zakúpiť na obecnom úrade Batizovce, alebo u členov FSk 
Batizovce.

V utorky sa stretávajú staršie 
deti o 16. h, vo štvrtok mladšie 
deti o 16. h a dospelí o 18. h.
Náš program je zameraný na 
Veľkú noc, kde sme si pripra-
vili 30 minútové vystúpenie 
s  programom k Veľkej noci. 
Ak by mal niekto záujem 
o  sprostredkovanie vystúpe-
nia pred Veľkou nocou, tak 
členovia FSk sa určite potešia. 

Plánujeme akciu Krehká 
krása Batizoviec, alebo po 
starom „Gúľaj sa vajíčko“, kto-
rá sa uskutoční týždeň pred 
Veľkou nocou.

Tiež plánujeme prihlásiť 

našu detskú folklórnu skupi-
nu na okresnú súťaž „Z  Tat-
ranského prameňa“, ktorá 
sa uskutoční 23. apríla 2022 
v dome kultúry Svit. Predsta-
via sa tam sólisti inštrumen-
talisti, hudobné skupiny, spe-
váci, spevácke duá a spevácke 
skupiny. Zároveň bude pre-
biehať súťaž detských folklór-
nych skupín v choreogra� i. 

V súčasnosti sa pripravuje-
me na organizáciu Folklór-
nych slávností obce Batizov-
ce, ktoré by sa mali uskutočniť 
v sobotu 7. mája 2022.

Plánujeme zorganizovať 
členskú schôdzudo konca 
apríla.

Folklórna skupina požia-
dala obec Batizovce o  dotá-
ciu, ktorá bola pre rok 2022 
schválená. Veríme, že sa 
tohto roku stretneme pri kul-

túrnych a  spoločenských ak-
ciách konaných v našej obci, 
ale aj mimo nej. FSk Batizov-
ce zabezpečuje čepčenie na 
svadbách, tanečné, hudobné 
a  spevácke vystúpenie na 
obecných, folklórnych sláv-
nostiach, festivaloch a  iných 
slávnostných príležitostiach.

Prajeme veselú Veľkú noc, 
veľa vody, veľa zdravia a pri-
pájame jeden veršík na veľko-
nočné vajíčko. 

„Oblej ma šuhajko, 
veď  je voda na to,
dostaneš vajíčko

veľkonočné za to.“
 Ľubomír Šoltís, 
 vedúci FSk Batizovce

Nie je to tak dávno, čo sa nám podarilo spoločnými silami, za 
cenu množstva odpracovaných hodín zadarmo, zrekonštruo-
vať oplotenie okolo ihriska, ktoré bolo v poľutovaniahodnom 
stave. Prešlo len pár mesiacov a nový plot bol zničný. Niekto v 
našej obci zveľaďuje a niekto ničí. Sú medzi nami aj takí, kto-
rí si neuvedomujú, že takéto malé zlepšenia slúžia všetkým. 
A takto vyzerá poškodený nový plot na futbalovom štadióne.

To vajíčko maľované, 
kvietočkami cifrované, 

to vajíčko posielam, 
koho v srdci 
nosievam. 

Pekné veľkonočné 
sviatky prajeme všet-
kým našim občanom.
Veľa zdravia, čerstvej 

vody a pohody...
 Obecný úrad 
 Batizovce

BATIZOVSKÉ NOVINY
M a r e c  2 0 2 2

Občasník obyvateľov obce Batizovce



O vlaku plnom osudov a MDŽ bez kvetov
Nasadám do známeho žlté-

ho vlaku, siedmy vagón, low-
-cost trieda. Týmto vlakom 
chodím často. Až dnes som 
si však uvedomila, aké mám 
šťastie, že môžem ísť domov 
kedykoľvek si zmyslím, že 
môžem mať v kufri päť zby-
točných kníh, ktoré so sebou 
vôbec nemusím ťahať, pre-
tože ich určite všetky nepre-
čítam a aké mám šťastie, že 
nemusím celú cestu myslieť 
na to, či môj otec alebo brat 
ešte žijú alebo padli v boji za 
moju krajinu.

Vchádzam do vagóna a zis-
ťujem, že vlak je dnes akýsi 
plnší. Väčšinou, keď nasa-
dám v Poprade, býva v ňom 
len zopár ľudí. Robotníci, 
ktorí cestujú z  východné-
ho Slovenska za prácou do 
Čiech a zopár študentov ako 
som ja. Dnes je to iné. Ľudia, 
ktorých vidím, sú síce tiež 
z východu, no nie sú zo Slo-
venska. A nie sú to robotníci 
či študenti, ale najmä matky 
a  deti. Veľa matiek a  veľa 
detí. A vlakom sa nesie ukra-
jinčina.

Prechádzam uličkou s  ob-
rovským kufrom a ruksakom, 
za ktoré sa zrazu hanbím. 
Bola som doma len na päť 
dní a  odchádzam znova len 
na dva týždne, no môj ku-
for by mi vystačil na cestu 
na Mars v  porovnaní s  tým, 
čo majú so sebou ľudia, ktorí 
opustili svoju krajinu na boh-
vie ako dlho. Míňam útlu a 
unavene vyzerajúcu ženu so 
spiacou  dcérkou v  jej náručí 
a  snažím sa nepozerať prí-

liš dlho na dve plné igelitové 
tašky pri jej nohách. 

Cez uličku vedľa mňa sedí 
mamička s  asi 7-ročným sy-
nom. Na prvý pohľad nevy-
zerajú ničím zvláštne. Ob-
lečení sú v  čistých a pekných 
veciach, syn drží v  ruke mo-
bil a  niečo na ňom pozerá. 
Mama má privreté oči a  na 
tvári strnulý výraz. Obyčajná 
rodina na výlete, povedal by 
si pozorovateľ. 

Zrazu zvoní mobil, matka 
dvíha a odpovedá znepokoje-
nou ukrajinčinou. Syn v mo-
mente spozornie. Spozorniem 
aj ja, no darmo, ničomu ne-
rozumiem. V  poslednej dobe 
je vecí, ktorým nerozumiem, 
priveľa. Po krátkom telefonáte 
matka skladá mobil a syn sa 
k  nej pritúli, matka ho pev-
ne objíma a upokojujúco mu 
niečo šepká. Takto v  objatí 
cestujú asi hodinu. 

Za nimi sedí dievčatko, asi 
5-ročné. Na kolenách drží 
ruksak s  motívom Ľadového 
kráľovstva. Batoh je takmer 
väčší ako ona sama a okrem 
oblečenia z  neho trčí noha 
špinavého plyšového zvierat-
ka. Jej mama stále niekam 
odbieha a ja tipujem, že nie-
kto z ich rodiny sedí na inom 
sedadle niekde na druhom 
konci vagóna. Dievčatko po 
chvíli vyberá plyšového zaja-
ca, líha si na ruksak a v tom 
momente zaspáva.

Z  toho istého konca vagó-
na, kam odbieha jej matka, 
sa ozýva detský plač. Inokedy 
by som bola nervózna a prav-
depodobne by som sa stále 

otáčala, aby som dala matke 
dieťaťa najavo, že dieťa otra-
vuje celý vlak. Dnes nie, dnes 
mám chuť plakať tiež. Jedna 
malá slza sa mi z oka vykotú-
ľa, keď počujem, ako sa ho zú-
falá matka snaží utíšiť. Zno-
vu ukrajinsky. Nikto sa dnes 
neotáča ani nekrúti hlavou. 
Všetci akoby zrazu chápu. 

Predo mnou sedí starší pá-
rik. Idem sa prejsť vlakom, 
aby som si natiahla nohy 
a  keď sa vraciam, starší pán 
pochrapkáva a jeho žena s ne-
prítomným výrazom pozerá 
z okna. Držia sa za ruky. Ne-
vedela by som, že sú z Ukra-
jiny, keby po chvíľke 7-ročný 
chlapec, o ktorom som si mys-
lela, že cestuje len s mamou, 
neprehovorí na staršiu ženu 
a nenazve ju „babuša“. 

Po dlhej ceste prichádzame 
do Prahy, vystupujeme na 
Hlavnom nádraží. Je svia-
tok MDŽ a nás tu vítajú dva 
typy ľudí. Muži, ktorí čakajú 
na svoje dámske polovičky 
s kvetmi v ruke, tie sa im vr-
hajú okolo krku a ich stretnu-
tie pripomína romantický 
hollywoodsky � lm. A v poza-
dí stoja ľudia, ktorí čakajú na 
rodiny, s  ktorými som cesto-
vala, aby im poskytli dočasný 
domov a držia ceduľku s ná-
pismi v  ukrajinčine, či ukra-
jinskú vlajku. 

Vtedy mi napadne... Čo 
všetko by dali tieto ženy 
Ukrajiny za to, aby tam na 
nich namiesto cudzích osôb 
čakal práve ich manžel so sl-
nečnicou v ruke?

 Kristína Kuzmíková

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y

Čo sa už samotnej zimnej 
prípravy týka, tak naši naj-
menší hráči a hráčky z druž-
stva do 11 rokov (U11) trénu-
jú počas zimnej prípravy pod 
vedením trénera Romana 
Ryšu v telocvični na ZŠ Mie-
rovej vo Svite. Na tréningoch 
sa pravidelne stretáva do 10 
našich najmladších hráčov, 
ktorí sa hravou formou pri-
pravujú na budúce zápasy 
a turnaje, aby mohli pokračo-
vať vo vzornej reprezentácii 
našej obce.

Hráči dorastu počas zimy 
trénovali a trénujú najmä 
spoločne s mužmi, keďže naj-
väčší prínos pre nich majú 
nielen spoločné tréningy so 
staršou vekovou kategóriou, 
ale tiež prvé zápasové minú-
ty, ktoré majú počas zimnej 
prípravy možnosť absolvovať 
ešte vo väčšej miere, ako po-
čas sezóny. Výkony chlapcov 
z dorastu môžu výbor OFK 
iba tešiť, pretože už dlhšiu 
dobu je � lozo� ou klubu am-
bícia vychovať a stavať najmä 
na domácich odchovancoch.

Družstvo mužov už od prí-
chodu nového roka, aktívne 
„zarezáva“ v niekedy nie veľ-

OFK Batizovce nezaháľal ani počas zimy
Hoci sa nám už pomaly začína jar, nebol to pravý zimný 

spánok, čo počas ostatných mesiacov prežili hráči a funkcio-
nári OFK Batizovce.

Po jesennej časti bolo potrebné najmä udržať pôvodný káder 
a v najlepšom prípade ho aj o pár hráčov posilniť. Už dnes mô-
žeme hovoriť, že súpisku mužstiev sa podarilo nielen udržať, 
ale aj posilniť, a to nielen u mužov, ale aj ostatných družstiev.

mi atraktívnom zimnom tré-
ningovom procese, ktorý bol 
spočiatku zameraný na zlep-
šenie kondície a v neskoršej 
fáze bol rozšírený aj o prax 
z technických zručností a prí-
pravných zápasov. Zároveň, 
ako už bolo spomenuté, do 
tréningového procesu, ale aj 
do prípravných zápasov, boli 
aktívne zapájaní aj hráči do-
rastu. Toto spojené družstvo 
absolvovalo počas prípravy až 
5 prípravných stretnutí - po-
stupne sa stretli s mužstvami 
Hybe, Poprad-Stráže dorast, 
Východná, Švábovce a Šuňa-
va. Okrem jedinej prehry (so 
Švábovcami počas obdobia 
viacerých absencií) zazna-
menalo naše mužstvo iba 
výhry, čiže zimnú prípravu 
možno považovať za úspešnú. 

V závere zimnej prípravy 
absolvovali naši muži, spo-
ločne s dorastencami, aj dvoj-
dňové sústredenie zamerané 
na zlepšenie kondície a tech-
nických zručností, spojené 
s prenocovaním a stravova-
ním v Hoteli Sipox*** v Štrbe, 
počas ktorého sa podarilo ab-
solvovať 4 tréningové jednot-
ky a taktiež regeneráciu. Toto 
sústredenie sa uskutočnilo 
v termíne 11. 3. - 12. 3. 2022 
a aj touto cestou si dovoľuje-
me vyjadriť vďaku kolektívu 
hotela na čele s p. riaditeľom 
Patrikom Františkom za po-
skytnutie tejto možnosti. Sú-
stredenie bolo zakončené prí-
pravným zápasom, v nedeľu 
13. 3. 2022, proti súperovi zo 
Šuňavy. 

Hoci by sme boli radi, keby 
sme mohli priniesť v tomto 
príspevku iba pozitívne sprá-
vy, nedá nám nespomenúť aj 
jednu negatívnu - po dlho-
ročnej snahe sa nám počas 
uplynulého roka podarilo, za 
výraznej pomoci obce a vy-

užitia možnosti spolu� nan-
covania z projektu, zrekon-
štruovať oplotenie ihriska 
vedúce popri Cintorínskej 
ulici. Hodiny voľného času 
funkcionárov či hráčov klu-
bu a zamestnancov obce sme 
strávili plánovaním, vypĺňa-
ním formulárov a potreb-
ných tlačív, ale aj samotnými 
brigádami, kedy sme svoj-
pomocne prispeli k rekon-
štrukcii. O to viac nás mrzí 
to, že niektorí spoluobčania 
svojím nezodpovedným prí-
stupom a jazdou po tejto uli-
ci dokážu behom momentu 
zničiť našu snahu na obnovu 
a zveľadenie nielen nášho 
domáceho futbalového stán-
ku, ale aj majetku obce, kto-
rý je majetkom nás všetkých. 
Veríme, že aj tento článok 
prispeje k osvete a zabezpe-
čeniu toho, aby snaha nás 
všetkých o zveľadenie nášho 
spoločného majetku už viac 
nevyšla navnivoč.

 Ing. Peter Hutník

Zdroj : 
[1] Wolters Kluwer; Odpady – minimalizácia, zhodnocova-

nie a zneškodňovanie – Odborný mesačník (1/2022)

Pribudne ďalšia zložka 
triedeného odpadu

Od roku 2025 budú mať obce a mestá povinnosť zabezpe-
čiť triedenie textilu. Takže k triedeným zložkám – plasty, 
kovy, VKM, sklo, papier, biologicky rozložiteľný kuchyn-
ský odpad pribudne nová zložka odpadu – textilný odpad.

Z  prieskumov vyplýva, že 
Európania spotrebujú 26 kg 
textílií na osobu za rok, pri-
čom významný podiel z nich 
pochádza z  tretích krajín. 
Každá položka sa používa 
kratšie, výsledkom čoho je 11 
kg vyradených textílií na oso-
bu na rok. [1]

Spoločnosť Brantner Po-
prad sa pripravuje na túto 
zákonnú zmenu v  oblasti 
odpadového hospodárstva, 
ktorá sa nedotkne len samo-
správ, ale aj samotných zbero-
vých spoločností. Prvé zbery 
budú spustené v priebehu 
tohto roka. Občania budú 
mať možnosť vytriedený tex-
tilný odpad doniesť na miesto 
určené obcou. Vytriedený 
textil, ktorý pôjde na ďalšie 
spracovanie, bude posklada-
ný v  priehľadných vreciach. 
Čo všetko je možné zaradiť 
pod textilný odpad? Ide naj-
mä o (vypraté) letné a zim-
né pánske, ženské a detské 
oblečenie, zachovalý bytový 
textil ako návliečky, plachty 
či periny, rovnako aj topán-

ky, opasky a kabelky. Takéto 
oblečenie nesmie byť zne-
hodnotené, zašpinené, navlh-
nuté, zatuchnuté a musí byť 
zabalené vo vhodnom obale, 
ideálne v priesvitnom vreci. 
Topánky musia byť v pároch, 
ideálne zviazané šnúrkami. 

Ďalej plyšové hračky a iné 
(iba drobné) detské hračky, 
a iba v top stave, žiadne veľké 
veci ako odrážadlá, kočiare, 
vajíčka, ani žiaden drobný 
nábytok a pod. 

Čo sa vo vreci nesmie na-
chádzať? Špinavý, poškode-
ný alebo zatuchnutý textil 
a šatstvo, tzv. „starina“, ktorá 
sa väčšinou vyzbiera po star-
ších ľuďoch – starecké kabáty, 
bundy, nohavice. Použité pra-
covné úbory, ústrižky po šití, 
textilné rúška, a ani žiadne 
priemyselné textilné odpady, 
rovnako tiež matrace, kober-
ce a pod. 

Veríme, že do prvých zbe-
rov sa zapojí čo najviac ob-
čanov a prispejú tým k zlep-
šeniu úrovne vytriedenia 
odpadov.  Ing. M. Jakabová
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Veľmi rada využívam prí-
ležitosť opäť sa vám priho-
voriť v  mene Klubu žien 
Batizovce. Nový rok nám 
pomaly plynie, zima postup-
ne odchádza a otvára dvere 
novému krásnemu ročnému 
obdobiu, jari, keď sa bude-
me môcť tešiť z teplého, prí-
jemného počasia, prebúdza-
júcej sa prírody. Zároveň sa 
pomaly blížime k  oslavám 
sviatkov jari, k Veľkej Noci. 
V súvislosti s Veľkou nocou 
organizuje  Podtatranské 
osvetové  stredisko v  Pop-
rade v  spolupráci s  našou 
obcou dlhoročné tradičné 
podujatie „Gúľaj sa vajíč-
ko“, na ktorého prípravách 
sa bude aktívne podieľať aj 
Klub žien Batizovce. 

Začiatkom roka síce nebo-

Ženy sa už tešia na tradičné obecné akcie
la pandemická situácia ešte 
veľmi priaznivá, napriek 
tomu sme oslávili koniec fa-
šiangového obdobia poduja-
tím Fašiangy 2022, ku ktoré-
mu sme tiež našou troškou 
prispeli a  upiekli sme naše 
tradičné chutné škvarkové 
pagáčiky, výborné „pan-
kušky“, nechýbal ani fan-
tastický chlebík s  domácou 
masťou a cibuľkou. Veríme, 
že zlepšujúca sa pandemická 
situácia nám umožní nielen 
v  nadchádzajúcom jarnom 
období, ale počas celého 
roka opäť si naplno spoloč-
ne vychutnať rôzne zaujíma-
vé kultúrne podujatia. 

Milí priatelia, 
jarné obdobie nám vždy po 

dlhej zime dodáva veľa no-
vej energie, prináša so sebou 

veľa pozitívneho, optimiz-
mu. Podarilo sa nám zod-
povedným konaním pre-
konať postupne pandémiu.  
Prísne protipandemické opa
-trenia sa uvoľňujú, čo 
možno hodnotiť ako veľmi 
pozitívne. Avšak celá naša 
spoločnosť čelí novej výz-
ve, hrozbe vojny. Aj tento 
vojnový kon� ikt, podobne 
ako pandémia, polarizuje 
spoločnosť. Ostaňme soli-
dárni, ochotní pomôcť si 
navzájom v  každej ťažkej 
životnej situácii a  nene-
chajme sa ovplyvniť nega-
tívnymi náladami. Prajem 
nám veľa síl, nech sa naše 
srdcia s príchodom teplého 
jarného počasia zahrejú lás-
kou  a vzájomným porozu-
mením. Marta Šerfelová                                                                                 

Keď sa povie fašiangy, každému sa vybavia pestrofarebné 
masky, fašiangový sprievod, tanec, zábava alebo napríklad 
karneval. U  nás v  Materskej škole Batizovce, tomu nebolo 
inak. Dňa 16. 2. 2022 sa u nás uskutočnil karneval. V každej 
triede sa o fašiangovú zábavu a výzdobu postarali naše šikov-
né pani učiteľky. Pripravili pre deti rôzne súťaže, tanečné hry 
a  diskotéku. Deti sa jednotlivo predstavili vo svojich mas-
kách, ktoré si spoločne s rodičmi pripravili doma. Z každej 
triedy sa ozýval smiech, zábava, spev a hudba. Nechýbalo ani 
fašiangové pohostenie, o  ktoré sa postarali ochotní rodičia 
z rodičovského združenia a naše šikovné pani kuchárky nám 
pripravili pravé fašiangové šišky. 

Pre milú spomienku na nezabudnuteľné karnevalové 
chvíle prežité v materskej škole pripájame zopár pekných 
fotogra� í.   Bc. Dominika Jankurová, uč. MŠ

Boli masky, bol to bál, bol to super karneval!

Jarné slniečko len pomaly 
ohrieva zem i vzduch, ale nám 
to vôbec neprekážalo. Koneč-
ne sme si užili poriadnu lyžo-
vačku na našom obľúbenom 
lyžiarskom kurze. Je pravda, 
že všetci okrem prvákov si 
predĺžili jarné prázdniny, ale 
užili sme si veľa pohybu, sln-
ka a čerstvého vzduchu. Neži-
li sme len športom. V Podtat-
ranskej knižnici v Poprade sa 
konalo okresné kolo v  pred-
nese povestí Šaliansky Maťko. 
Našu školu reprezentovali 
Anežka Hudáková z 3.A a Ši-
mon Dluhý zo 4.A. Obaja vo 
svojich kategóriách obsadili 

V základnej škole privítajú prvákov

skvelé tretie miesto. Srdečne 
blahoželáme a  vďaka patrí aj 
pani učiteľke Zuzane Hudá-
kovej za prípravu recitátorov. 

Marec patrí aj vedomost-
ným súťažiam a, samozrejme, 
knihám. Na okresnom kole 
Pytagoriády si budú nad ma-
tematickými úlohami lámať 
hlavu Anežka Hudáková 
z 3.A a Šimon Šoltýs zo 4.A. 
Postupne sa pripravujeme aj 
na olympiádu v anglickom ja-
zyku. Pani učiteľka Kuchárová 
si aj tento rok pre žiakov pri-
pravila ,,Čitateľmániu“. Žia-
ci budú putovať z  rozpráv-
ky do rozprávky, plniť úlohy 

a  hlavne veľa čítať. Na konci 
mesiaca bude vyhlásený naj-
lepší čitateľ, ktorý získa kniž-
nú odmenu podľa vlastného 
výberu. 

Po dvoch rokoch 24. 3. 
2022 v čase od 7,50 do 10,30 
sme opäť otvorili naše dvere 
všetkým rodičom budúcich 
prvákov a  ich deťom. Mali 
možnosť prezrieť si priestory 
školy, navštíviť hodiny v  pr-
vom ročníku, kde sa bližšie 
oboznámili s  metódou splý-
vavého čítania SFUMATO 
a porozprávali sa s našimi pe-
dagógmi. O týždeň privítame 
predškolákov v  prvých roč-
níkoch. Naše pani učiteľky si 
pre nich pripravia veselé ak-
tivity, s  ktorými im pomôžu 
starší kamaráti.  

7. apríla od 14,00 do 19,00  
hod. zapíšeme do školy všet-
kých predškolákov. Čakajú 
ich jednoduché veselé úlohy 
a malá odmena. Na všetkých 
sa tešíme. 

 Mgr. Zuzana Kľocová

Dovoľte mi aspoň heslovite 
informovať o činnosti, ktorú 
sme vyvíjali od 1. januára 
2022, keď začal pracovať vý-
bor DHZ v novom zložení.

12. januára sa ukončila re-
konštrukcia sociálnych zaria-
dení v  priestoroch hasičskej 
zbrojnice.

14. januára sme mali prvý 
výjazd, kde sme boli požia-
daní o pomoc pri hasení ko-
mínového telesa v  rómskej 
osade.

29. januára sa konalo pre-
vierkové cvičenie v  CSS Ba-
tizovce, zamerané na eva-
kuáciu osôb z  jednotlivých 
budov. Cvičenie sa sústredilo 
na činnosť zamestnancov 
v  prípade spozorovania po-
žiaru a následných aktivt  pri 
vzniku nebezpečnej situácie 
– požiaru.

Po skončení cvičenia na-
sledovala zdravotná príprava 
členov zásahovej jednotky 
DHZO na používanie AED 
- automatický externý de� b-
rilátor a  poskytnutie prvej 
pomoci.

Na základe uznesenia 
z  DPO SR, výbor rozhodol 
o členskom príspevku na rok 
2022 pre členov vo výške 6 
eur.

4. februára sa uskutočni-
la výborová schôdza, kde sa 

Dobrovoľný hasičský zbor v novom roku
prejedali plány činnosti DHZ 
na rok 2022.

11. februára sme boli požia-
daní z krajského operačného 
strediska o pomoc pri hasení 
suchej trávy medzi  cintorí-
nom  a štrkopieskami. 

16. februára sme sa rozlúči-
li s naším najstarším členom 
DHZ  Eugenom Mlynským. 
Česť jeho pamiatke!

4. marca sa uskutočnila vý-
borová schôdza, kde sa pre-
jedávali plány súťaží v  roku 
2022, zber železného šrotu, 
organizácia turnaja v  stol-
nom tenise, odzimovanie Stolnotenisový turnaj pre členov DHZ Ba-

tizovce sa uskutočnil 12.marca 2022. Do 9. h 
sa zaregistrovalo spolu 24 členov, ktorí boli 
následne rozdelení do 4 kategórií.

Veliteľ DHZ Ľubomír Šoltís, spolu so sta-
rostom obce JUDr. Gabrielom Bodnárom 
privítali všetkých zúčastnených členov a po-
priali im veľa športového šťastia.

V kategórii detí do 16 rokov súťažilo spolu 
5 detí. Na prvom mieste sa umiestnil Daniel 
Spišák, na druhom Dominika Spišáková a na 
treťom mieste Jarka Špeldová. 

V kategórii mužov od 16 rokov do 50 ro-
kov súťažilo spolu 9 členov. Na prvom mieste 
sa umiestnil Ľubomír Šoltís ml,  na druhom 
mieste Ľubomír Šoltís st. a na treťom mieste 
Peter Šoltís.

V kategórii žien súťažilo spolu 5 členiek. Na 
prvom mieste sa umiestnila Nina Šoltísová, 
na druhom mieste Janka Hudáková, a na tre-
ťom mieste Mariana Šoltísová.

V kategórii mužov nad 50 rokov súťažili 4 
členovia. Na prvom mieste sa umiestnil On-
drej Pitoňák, na druhom mieste Ján Mlynský 
a na treťom mieste Milan Bača.

Hralo sa o  putovný pohár „Absolútny ví-
ťaz“, kde si zmerali svoje skúsenosti víťazi 
jednotlivých kategórií. Víťazom sa stal Ľubo-
mír Šoltís ml.

Uskutočnila sa aj kategória štvorhra, kde sa 
prihlásilo 6 dvojíc.

Na prvom mieste skončili Ľubomír Šoltís 
st. a  Ľubomír Šoltís ml. Na druhom mieste 
boli Pavol Rakyta a František Varholík a tretí 
skončili Ondrej Pitoňák a Peter Šoltís.

Pre všetkých členov bolo pripravené ob-
čerstvenie. Na záver turnaja sa uskutočnilo 
vyhodnotenie a  odovzdanie cien nielen ví-
ťazom, ale aj porazeným s prianím, že o rok 
sa stretneme zase na krásnom športovom 
podujatí. 

 Veliteľ DHZ Batizovce: Ľubomír Šoltís

Hasiči na stolnotenisovom turnaji

hasičskej techniky a príprava 
detí, dorastu, mužov, mužov 
CO a  žien CO na hasičské 
súťaže.

12. marca sa uskutočnil tur-
naj v  stolnom tenise pre čle-
nov DHZ. Zúčastnilo sa 24 
členov v štyroch kategóriách.

DHZ Batizovce prosí svo-
jich členov a  priaznivcov 
o  podporu v  roku 2022 aj 
formou 2 % z daní. Tlačivá sú 
k dispozícii na stránke www.
dhzbatizovce.sk.
  Za výbor DHZ 
 veliteľ DHZ Ľubomír Šoltís

Aj vašim pričinením sa 
zlepšila miera vytriedenia 
odpadu z hodnoty 11 % 
za rok 2020 na súčasných 
36,97% za rok 2021. Pre obec 
to znamená, že za uskladne-
nie jednej tony odpadu na 
skládke zaplatíme v súčas-

Triedenie komunálneho odpadu má význam
nosti 22 € namiesto minulo-
ročných 30 €. Pri produkcii 
cca 900 ton odpadu ročne 
sa jedná o ušetrené nemalé 
� nančné prostriedky. Pre-
vádzkovatelia skládok odpa-
du náklady na uskladnenie 
odpadu každoročne zvyšujú 

a preto jedna z možností ako 
aspoň čiastočne toto navyšo-
vanie kompenzovať je práve 
čoraz lepšie triedenie odpa-
du. ďakujeme aj Vám za zod-
povedný prístup k triedeniu 
odpadu.

 Vladimír Belák

Podtatranský kuriér   www.podtatransky-kurier.sk
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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 

0940 653 651,  0919 205 521 

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

HROBOV 

POMNÍKY ( tabule) už od 500€ vrátane nápisu!* 
ŽULOVÁ KRYCIA DOSKA od 500€*  
ŽULOVÝ JEDNOHROB od 1900€* 
ŽULOVÝ DVOJHROB od 3000€* 
MONTÁŽ a DEMONTÁŽ hrobu, krycej dosky alebo pomníka ZDARMA!!      
Doprava a odvoz starého materiálu ZDARMA!! 
Cena žulových hrobov je vrátane chodníka a nápisu!! 
Vázy a svietniky, tabuľky s menami (aj sklenené), fotografie,                          
obkladanie hrobov, odstraňovanie starých nápisov, renovácie hrobov....... 
*cena sa odvíja od zvoleného farebného odtieňa žuly alebo tvaru pomníka 

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 

30.4.2022 

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

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej 
manipulácii je táto píla ideálna pre menej 
skúsených používateľov.

 

Akciová cena: 

HUSQVARNA 120 Mark II
Vďaka ľahkému štartovaniu a komfortnej
manipulácii je táto píla ideálna pre menej
skúsených používateľov.

Výkon 1,4 kW, dĺžka lišty cm, hmotnosť
8 g.

Akciová cena: 159 €
€

Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JESENNÁ 
AKCIA

HUSQVARNA 450

 

Akciová cena: 

JASNÁ
JESENNÁ
VOĽBA

Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia p

dizajn, špecifi k bavenie bez predchádzajúceho upozornenia.
Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

JESENNÁ
AKCIA

HUSQVARNAHUSQVARNA 450450
Najobľúbenej ym použitím. X-Torq®,

.

Výkon 2,4 kW, dĺ
9 .

Akciová cena: 449 €
Bežná cena: 499 €

JASNÁ
JESENNÁ
VOĽBAVOĽBA

KOVOSPOL PP s.r.o.
Hraničná 4715, 058 01 Poprad
052/772 17 63
www.e-kovospol.sk
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Ceny sú iba odporúčané vrátane DPH. Akcia platí do 16. 6. 2021. 
Zodpovednosť za tlačové chyby vylúčená. Spoločnosť Husqvarna neustále 
vykonáva vývoj výrobkov, a preto si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, 
špecifi kácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia.  Husqvarna 
je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.

Navštívte našu predajňu:

VYTVORME
TICHÉ MESTO

JARNÁ 
AKCIA

HUSQVARNA LC 347iVX 
Akumulátorová kosačka s pohonom, kon-
štruovaná na pohodlné a účinné kosenie 

s minimálnou údržbou. Dvojitý slot pre 
jeden alebo dva akumulátory poskytuje 

až dvojnásobné predĺženie 
doby prevádzky. 

Bežná cena: 619 €

HUSQVARNA Automower® 305 
Robotická kosačka ideálna pre menšie a členité záhrady do veľ-
kosti 600 m², na kosenie úzkych priechodných miest a prudkých 
svahov. Max. sklon 40 %. Možnosť umývania hadicou. Súčasťou 
výbavy je časovač podľa počasia, senzor mrazu 
a Automower® Connect@Home.
■ Plocha: 600 m² +/– 20 %, sklon: až 40 %.

Bežná cena: 1 199 €

■ Zber / zadné vyhadzovanie, šírka kosenia 
47 cm, výška kosenia 20 – 75 mm, s pojazdom, 
variabilná rýchlosť.

Akciová cena: 1 139 €

Akciová cena: 589 €
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je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všetky práva vyhradené.
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vádzky. doby prev
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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

Na marcovom zasadnutí 
Komisie dopravy Prešovské-
ho samosprávneho kraja po-
slanci odporučili pre okres 
Poprad schváliť Zastupiteľ-
stvu PSK: 

Plánované rekonštrukcie 
ciest pre rok 2022: Moderni-
zácia cesty III/3061 Liptovská 
Teplička – Šuňava, Moderni-
zácia cesty III/3062 Lučivná 
- Šuňava – I. etapa, Eliminá-
cia bezpečnostných rizík na 
ceste II/537 v okrese Poprad, 
Modernizácia cesty III/3080 
v okrese Poprad, Rekonštruk-
cia cesty III/3064 Gerlachov 
- križ s cestou II/537, Re-
konštrukcia križovatky ciest 
III/3093 a III/3079, Veľký 
Slavkov – Mlynica, Rekon-
štrukcia cesty II/536 Jánov-
ce – Ľubica, Oprava cesty 
III/3070 Spišský Štiavnik - 
križ. s cestou III/3068 a Opra-
va cesty III/3071 Vydrník. 

Rekonštrukcie ciest a mostov v PSK
Plánované rekonštrukcie 

mostov pre rok 2022: most 
M3911 cez potok za obcou 
Tatranská Kotlina, most 
M3373 cez rieku Poprad 
pred obcou Spišská Teplica, 
mosta M4416 cez Červený 
potok za mestom Poprad, 
most M1867 cez Husí potok 
v meste Poprad, most M6579 
cez ŽSR v obci Štrba, most 
M6929 cez potok v obci Lip-
tovská Teplička, most M752 
cez potok Suchá voda a TEŽ 
za osadou Vyšné Hágy, most 
M2359 cez rieku Poprad za 
Novým Štrbským Plesom, 
mosta M619 cez Studený 
potok za Smokovcom, most 
M3440 cez Velický potok a 
TEŽ pred Tatranskou Polian-
kou, most M1400 cez potok 
Belanka, most M1950 cez rie-
ku Belá v osade Podbanské,  
most  M7144 cez potok v Tat-
ranských Matliaroch, most 

M5788 a most M2011 za 
Tatranskou Lomnicou, most 
M245 cez potok Čierna voda 
za Tatranskou Lomnicou, 
most M4437 cez potok Huča-
va za Tatranskou Lomnicou, 
most M5266 nad diaľnicou 
pred obcou Batizovce a most 
M 7723 cez Strážsky potok 
v meste Poprad.

Aktuálne rekonštrukcie 

ciest a stavieb zo zdrojov 
EÚ: Eliminácia bezpečnost-
ných rizík na ceste II/537 
Podbanské – Pavúčia dolina, 
Eliminácia bezpečnostných 
rizík na ceste II/537 T. Matlia-
re – križovatka s cestou I/66 
a Eliminácia bezpečnostných 
rizík na mostoch a oporných 
múroch na ceste II/537. (red)

Mám záujem a kúpim:

u  Parožie, zhody
u Poľovnícke trofeje, zbierky
u Vzduchovky

Tel. č. 0908 10 10 68

Aj keď boli kultúrne organi-
zácie PSK v roku 2021 otvo-
rené pre  verejnosť v  obme-
dzenom režime, ich život 
nezastal. Len do knižníc priš-
lo viac ako 413-tisíc čitateľov, 
do hvezdární takmer 13-tisíc 
návštevníkov a  do  divadiel 
takmer 15-tisíc divákov.

Knižnice v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) 
navštívilo vlani viac ako 
413-tisíc čitateľov a  spolu si 
vypožičali viac ako 908-tisíc 
kníh, vrátane elektronických. 
Najviac záujemcov, vyše 
159-tisíc, prišlo do  Krajskej 
knižnice P. O. Hviezdoslava 
v  Prešove, kde si  vypožičali 
spolu viac ako 342-tisíc kniž-
ných titulov.

Takmer 62  500  návštevní-
kov zavítalo do  Hornozem-
plínskej knižnice vo Vranove 
nad Topľou a  vypožičali si 
vyše 124-tisíc kníh. Podtat-
ranskú knižnicu v  Popra-
de navštívilo vlani viac ako 
58-tisíc ľudí, ktorí si vypoži-
čali takmer 99-tisíc titulov. 
Okresná knižnica D. Gut-
gesela v  Bardejove eviduje 

za minulý rok vyše 34-tisíc 
čitateľov s  viac ako 111-tisíc 
vypožičaných kníh.

Takmer 32-tisíc ľudí si priš-
lo vlani vypožičať vyše 55-ti-
síc kníh do  Ľubovnianskej 
knižnice v  Starej Ľubovni. 
Dobrú návštevnosť mali aj 
Vihorlatská knižnica v  Hu-
mennom, Podduklianská 
knižnica vo Svidníku a kniž-
nica J. Henkela v Levoči. 

Hvezdárne PSK, Hvezdáreň 
a planetárium v Prešove a Vi-
horlatská hvezdáreň v  Hu-
mennom v roku 2021 privíta-
li 12 800 návštevníkov.

Počas šiestich mesiacov, 
kedy boli divadlá PSK – Di-
vadlo Jonáša Záborského 
v Prešove a Divadlo Alexan-
dra Duchnoviča v  Prešo-
ve - sprístupnené verejnosti 
v  obmedzenej kapacite, si 
pre  svojich divákov pripra-
vili spolu 124  predstavení 
a odpremiérovali sedem hier. 
V hľadisku si ich pozrelo cel-
kovo viac ako 14 700 divákov. 
40  predstavení pred 27-tisíc 
divákmi odohral vlani Pod-
dukelský umelecký ľudový 
súbor (PUĽS).   Lea Heilová

Kultúrne organizácie v kraji

Stretnutia i spoločenské 
udalosti boli limitované poč-
tom účastníkov. I napriek 
tomu si odbojári v spolupráci 
s mestom pripomenuli klade-
ním vencov výročie oslobo-
denia mesta, Deň víťazstva a 
ukončenie II. svetovej vojny. 
Zúčastnili sa tiež Stretnutia 
štyroch generácií v Kališti, či 

Odbojári vo Svite hodnotili činnosť
Pandemická situácia poznačila činnosť Mestskej orga-

nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
vo Svite aj v minulom roku. Svoju činnosť zhodnotili 17. 
marca na výročnej členskej schôdzi. 

prehliadky expozície druhej 
sv. vojny v kultúrnom dome 
vo Svite, ktorú pripravil Klub 
vojenskej histórie Tiger. Táto 
výstava je stála a pozrieť si ju 
môžete aj v súčasnosti.  Výro-
čie Slovenského národného 
povstania si protifašistickí 
bojovníci pripomenuli nie-
len pri Pamätníku padlých vo 

Svite, ale zorganizovali zájazd 
na oslavy v Krpáčove, zúčast-
nili sa osláv na Podbanskom 
a v septembri aj zájazdu na 
Duklu. 

Okrem toho sa odbojári 
podieľali aj na viacerých spo-
ločenských, kultúrnych, ale aj 
športových akciách v meste. 
Pripomenúť musíme spolu-
prácu s mládežou v Centre 
voľného času. Členovia sa 
zúčastňujú na nimi organizo-
vaných aktivitách, napríklad 

tvorivých dielňach, zdravot-
ného cvičenia, pochodu s pa-
ličkami či turnaja v petangu. 
Spoločne s ostatnými spolo-
čenskými organizáciami sa 
zúčastňujú brigád v meste. 
Pripomínali si životné jubi-
leá svojich členov, pripravili 
stretnutie k MDŽ, k Mesiacu 
úcty k starším či Vianociam. 
V závere poďakovali za do-
tácie mestskému úradu, tiež 
za pomoc Nadácie Chemo-
svit a ostatným sponzorom.    
 (pkr) 
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Pokračovanie z 1. strany 
1965  bola dokončená prí-

stavba polytechnických diel-
ní a  školskej družiny, škola 
sa zúčastnila aj celoštátnej 
spartakiády. 

1965 – 1976 - riaditeľ ško-
ly  Barnabáš Tkáč. 

V školskom roku  1968/69
mala škola 40 tried, vyučo-
valo 50 učiteľov a školu na-
vštevovalo I254 žiakov, čo je 
doposiaľ najväčší počet. 

Od 1. septembra 1973 boli 
v škole zriaďované špeciálne 
športové triedy so zamera-
ním na basketbal. V škole 
bola vytvorená aj izba revo-
lučných tradícií. 

V roku 1975 boli dokonče-
né športové ihriská v areáli 
školy.   

V roku 1976 sa začali práce 
na postupnom rozširovaní 
školského pozemku pre vý-
učbu pestovateľských prác, 
prešlo sa na novú koncepciu 
vzdelávania a povinnú desať-
ročnú školskú dochádzku. 

1976 – 1987 – riaditeľ školy 
Michal Kožuško. 

V júni 1979 školu postihla 
epidémia žltačky, bola obno-
vená fasáda školy. 

Od roku 1980 boli zriaďo-
vané triedy s rozšíreným vy-
učovaním matematiky.

1987 – 1990 – riaditeľ školy 
Mgr. Michal Multáň.   

1988  boli začaté práce na 
prístavbe školskej jedálne. 

1990 – 2014 –  riaditeľka 
školy Mgr. Anna Coganová. 

V školskom roku  1990/91
sa zriadili    triedy s rozšíre-

ZŠ Komenského vo Svite oslavuje 70 rokov
ným vyučovaním anglického 
jazyka a bola vytvorená aj 
prvá počítačová učebňa. 

V roku 1991 bola dokonče-
ná prístavba školskej jedálne.  

V roku  1994  rozsiahla re-
konštrukcia elektrického 
rozvodu v celej škole. 

1. 1. 1997 získala Základná 
škola štatút samostatnej roz-
počtovej organizácie. 

1997/98  prvýkrát vydaný 
školský časopis Školáčik 

1998/99 – 1999/2000  me-
dzinárodný vzdelávací pro-
jekt Sokrates - partnermi 
Fínsko, Írsko, Španielsko, 
Grécko a naša škola. 

2004  normatívne � nanco-
vanie školy, vytvorenie we-
bovej stránky školy. 

2005/06  výstavba multi-
funkčného ihriska s umelou 
trávou. 

V októbri 2010  sa ukonči-
la komplexná rekonštrukcia 
školy trvajúca 17 mesia-
cov.  Bola zrekonštruovaná 
hlavná budova školy, sedlo-
vá strecha, zateplená fasáda, 
vymenili sa všetky okná, 
vchodové dvere a vonkajšie 
osvetlenie. Celkovo boli zre-
konštruované sociálne zaria-
denia a sprchy pri telocvični. 
Vymenil sa školský nábytok 
– lavice, stoličky, tabule. Sú-
časťou rekonštrukcie bolo 
i nové dopravné ihrisko v 
areáli školy. 

V školskom roku  2008/
2009 prišla reforma škol-
stva, nový školský vzdelávací 
program sa posilnil najmä 
o prácu s výpočtovou tech-

nikou, o dopravnú, regio-
nálnu a mediálnu výchovu. 
Vyučovacie predmety sa 
volili podľa záujmu žiakov 
a odbornosti pedagogických 
pracovníkov. 

2012/13 – 2013/14  projekt 
Comenius- medzinárodné 
partnerstvá so Španielskom, 
Poľskom, Rumunskom, Fran-
cúzskom a Belgickom. 

Vybudovanie geoparku 
v areáli školy. 

Od  1. 1. 2015  riaditeľka 
školy Mgr. Monika Du-
dinská,  úspešnosť školy v 
zapojení do projektov, bola 
otvorená galéria školy vo 
vestibule za prítomnosti 
úspešných absolventov. 

Od šk. roka  2015/16  zria-
ďovanie športových tried so 
zameraním na futbal a  bas-
ketbal. V areáli školy výstav-
ba atletickej dráhy. 

2016/17 v exteriéri školy sa 
vybudovalo streetbalové ih-
risko s tromi basketbalovými 
konštrukciami, tréningová 
futbalová plocha na nácvik 
streľby s  tartanovým povr-
chom.

Školu navštívil minister 
školstva Peter Plavčan a po-
čas letnej školy aj prezident 
SR Andrej Kiska.

2018-2020  komplexná úp-
rava areálu školy – ihris-
ká, detské ihriská - pre-
liezačky, lanová dráha, 
chodníky, výsadba zelene, 
osadenie lavičiek,  altánok. 

Od r. 2018  vytvorenie od-
borného tímu zamestnancov 
-pozícia školského psycholó-

ga, špeciálneho pedagóga a 
asistentov učiteľa. 

2019 – nové odborné učeb-
ne chémie, jazykov, dielní. 

2020/21 – návšteva mi-
nistra školstva Branisla-
va Gröhlinga.

DNES -  mladá, vyvíja-
júca sa, nestále sa v nej
niečo deje, rodí sa nie-
čo nové. Je mladá svojím 
duchom, svojimi žiakmi, 
svojím myslením. ZŠ Ko-
menského je dnes úspešná, 
moderná, pokroková, otvo-
rená, ale hlavne naša. 

Za uplynulé roky sme vy-
tvorili spoločné dielo ne-
malej hodnoty, dali sme vý-
chovu a  vzdelanie mnohým 
generáciám, prežili sme 
s  nimi míľnik detstva, s  lás-
kou sme im odovzdali časť 
seba, svojho srdca a  vzácne 
pedagogické majstrovstvo. 

Sedemdesiat rokov je sku-
točne krásny vek pre člove-
ka a aj pre školu. Za ten čas 
školské múry nasiakli zážit-
kami, krásnymi aj smutnejší-
mi dňami, smiechom žiakov 
i  učiteľov.  Kto dnes spočíta, 
koľko otázok a odpovedí 
padlo za obdobie existencie 
našej školy? Koľko ozajst-
ných priateľstiev na celý ži-
vot v jej útrobách vzniklo? 
Koľko zmenených ľudských 
osudov zaznamenali steny 
našich tried? Koľko kriedy, 
atramentu, vypísaných zoši-
tov či učiteľských zápisníkov 
sme použili? 

Za desiatky rokov histórie 

našej školy sa v zrkadle spo-
mienok vynárajú žiaci, ktorí 
prispeli k  dobrému menu 
školy, absolventi, ktorí sa veľ-
mi dobre uplatnili a uplatňu-
jú v  živote a  zastávajú po-
predné miesta v  kultúrnom 
i spoločenskom živote. 

Vzdávam úctu a vďaku 
všetkým bývalým pedagó-
gom a zamestnancom, ktorí 
so školou žili a zanechali tu 
svoju pečať. Vzdávam úctu 
a vďaku všetkým súčasným 
zamestnancom, ktorí ne-
únavne pokračujú v napĺňa-
ní nových cieľov a  ďakujem 
všetkým úspešným absol-
ventom za šírenie dobrého 
mena školy.  

A čo našej škole zaželať? 
Ku krásnemu jubileu našej 

škole želám mnoho zveda-
vých a šikovných žiakov, kto-
rí budú mať stále veľa otázok 

a  neutíchajúcu túžbu po-
znávať okolitý svet, pre kto-
rý sú budúcnosťou. Želám 
jej aj múdrych a  obetavých 
učiteľov, ktorí sú dôležitým 
predpokladom pre úspešnú 
a  dobrú školu. Rovnako jej 
prajem príjemné pracovné 
prostredie v  podobe dob-
rých medziľudských vzťahov 
v nej. Prajem jej ďalšie roky 
naplnené činorodosťou, tvo-
rivosťou, roky výziev, roky 
vysokých cieľov, ale aj splne-
ných cieľov.  Nech aj naďalej 
hrdo nesie vlajku moderné-
ho, úspešného vzdelávania v 
meste Svit.

Veľa úspešných rokov, veľa 
istých krokov, zdravie, spo-
kojnosť a  radosť...prajem 
nám všetkým. 

Monika Dudinská, 
riaditeľka 

ZŠ Komenského vo Svite

Pedagogický zbor v rokoch  1951 - 1952, v prvom rade v stre-
de riaditeľ školy Barnabáš Tkáč.

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 

SPRAVODAJSTVO
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Výsledky v poradí 18. roční-
ka krajskej ankety Športovec 
Prešovského samosprávneho 
kraja sú známe. Trinásťčlenná 
odborná komisia v nej na zá-

Kraj udelil aj ceny za mimoriadne športové úspechy
Prešovský samosprávny kraj má za sebou 18. ročník tra-

dičnej ankety Športovec PSK 2021. Po ročnej pauze v oce-
ňovaní, ktorú si vynútila pandémia koronavírusu, na trón 
pre najúspešnejšieho športovca kraja zasadol zápasník 
Tajmuraz Salkazanov. Krajská samospráva udelila v rámci 
galavečera 17. marca v Historickej budove DJZ v Prešove 
viacero ďalších ocenení. Medzi inými aj dve špeciálne za 
mimoriadne úspechy. Cenu si taktiež prevzal víťaz verej-
nosti v internetovom hlasovaní, stal sa ním paralukostre-
lec Dávid Ivan.

klade výsledkov a  úspechov 
dosiahnutých v  roku 2021 
na domácich i  zahraničných 
športoviskách ocenila v  17 
rôznych kategóriách celko-
vo 28 zvučných športových 
mien jednotlivcov a  kolektí-
vov, ktorí sú spätí s  Prešov-
ským krajom.

Najvyššie umiestnenie 
v ankete Športovec PSK zís-
kal  zápasník Tajmuraz Sal-
kazanov, ktorý sa v  ankete 
krajskej samosprávy ocitol aj 
v  ročníku 2019. V minulom 
roku tento zápasník zazna-
menal hneď dva významné 
úspechy. V poľskej Varšave sa 
stal majstrom Európy do 74 
kg a v nórskom Osle do svojej 
zbierky pridal titul vicemaj-
stra sveta, čo mu v národnej 
ankete Športovec roka Slo-
venska vynieslo konečné 14. 
miesto.

V desiatke najúspešnejších 
športovcov za rok 2021 bez 
určenia poradia sa ocitli 
basketbalista BK Iskra Svit 
Saša Avramovič, hádzanár 
Tatrana Prešov Marcos Co-
lodeti, stálica krajskej ankety 
kickboxer z KK Panter Prešov 

Marek Karlík a tiež kickboxer 
Goral Gym Kežmarok Jozef 
Kolodzej. Desiatku dopĺňajú 
úspešná bardejovská � tnes-
ska Dagmar Liptáková, volej-
balista VK PU Mirad Prešov 
Ivo Mikovčík, hokejista HK 
Poprad Dávid Skokan, naj-
silnejšia žena Európy a  viac-
násobná majsterka sveta v si-
lovom trojboji z klubu KSTaK 
Matej Bardejov Jana Vašková, 
ako aj kežmarský rodák a cel-
kový víťaz tejto ankety z roku 
2014 lyžiar Adam Žampa 
pôsobiaci v klube Žampa 
Ski Club Vysoké Tatry.

V  rámci slávnostného vy-
hodnotenia Športovca roka 
PSK za rok 2021  bola odo-
vzdaná aj Cena predsedu 
PSK, ktorú získal poprad-
ský funkcionár Jozef Pavlík. 
Tento ročník ankety však pri-
niesol tiež vyhlásenie dvoch 
špeciálnych cien. Cena pred-
sedu PSK za mimoriadne 
športové úspechy bola udele-
ná paralympijskému víťazovi 
v  boccii Samuelovi Andrej-
číkovi.

Cena PSK za mimoriadny 
športový úspech držiteľom 
bronzových medailí z  ostat-
ných ZOH v  Pekingu Mar-
tinovi Gernátovi a Samue-
lovi Takáčovi.

Najúspešnejším  zdravotne 
znevýhodneným športov-
com  za rok 2021 je podob-
ne ako v uplynulom ročníku 
ankety paracyklista Patrik 
Kuril z klubu Arios Sporta-

kus Cycling Team Tatranská 
Štrba. 

Hádzanársky Tatran Pre-
šov opäť zvíťazil v  kategórii 
najúspešnejších športových 
kolektívov dospelých. Ďal-
šími ocenenými športovými 
kolektívmi bez určenia po-
radia sa v  ročníku 2021  stali 
hokejový klub HK Poprad a 
tenisový MŠK Poprad-Tatry. 

Víťazstvo v kategórii Naj-
úspešnejší tréner dospelých 
PSK za rok 2021 si odniesol 
reprezentačný tréner muž-
ského zápasenia Erik Cap. 
Krajská samospráva znovu 
ocenila i výnimočné úspechy 
stredoškolákov.  Najúspeš-
nejšou stredoškoláčkou 
kraja za rok 2021 je študent-
ka 4. ročníka Gymnázia 
Kukučínova v Poprade plav-
kyňa Tamara Potocká. Titul 
najlepšej strednej školy v pô-
sobnosti PSK za predchádza-
júci rok si odniesla Súkromná 
stredná športová škola Elba 
Prešov, ktorá má aktuálne až 
28 žiakov v  reprezentačných 
výberoch Slovenska. 

A  napokon víťazom in-
ternetového hlasovania ve-
rejnosti sa v  tomto ročníku 
ankety spomedzi päťdesiatky 
nominovaných stal  paralu-
kostrelec Dávid Ivan z klubu 
Red Arrows Poprad. Z  cel-
kovo 24 618 odovzdaných 
hlasov získal tento 22-roč-
ný strelec 8 351 z  nich, teda 
takmer 34 percent.

Medzi najúspešnejších 

športovcov v  18-ročnej his-
tórii ankety patria hádzanár 
Lukáš Urban (2019), hádza-
nár Igor Čupryna (2018) ho-
rolezec Petr Hámor (2017), 
olympionici Ladislav a Peter 
Škantárovci (2016), volej-
balista Martin Sopko (2015), 
kapitán VK Mirad PU, olym-
pionik Adam Žampa (2014), 
hádzanári Dajnis Kristopans 
(2012 a 2013) Radoslav Antl 
(2011) a  Alexander Radčen-
ko z  Tatrana Prešov (2009 
a  2010), kulturista Andrej 
Hlinka zo  Starej Ľubovne 
(2007), lyžiar Martin Baj-
čičák (2005 a  2006), no-
hejbalista Marek Tomčišák 
z Humenného (2004) a silová 
trojbojárka Eva Svjanteková 
z Bardejova (2002). 

 Daša Jeleňová

Cenu predsedu PSK získal 
popradský funkcionár Jozef 
Pavlík.

Tím Športuj srdcom vás 
pozýva na 6. ročník športovo 
- spoločenského podujatia 
s názvom ALS charitatívny 
beh - Memoriál Jána Svočá-
ka. Podujatie sa uskutoční 
v areáli Koliby Svit v sobo-
tu 9. 4. 2022 so začiatkom 
o 8.00 hod. 

Tak, ako predošlé ročníky, 
aj tentokrát má akcia chari-
tatívny rozmer a celý výťažok 
podujatia bude rozdelený 
osobám so závažnými svalo-
vými ochoreniami.

Na podujatí sa bude súťa-
žiť v  4  bežeckých disciplí-
nach. Trailový beh s  dĺžkou 
45 km, 23 km, štafetový beh 
3x8 km a na svoje si prídu aj 
deti vo veku od 4 do 15  ro-
kov, pre ktoré budú osobit-
ne pripravené detské behy. 
Vo všetkých kategóriách (aj 
detských) je potrebná online 
registrácia vopred.

Každé dieťa, ktoré sa zú-
častní behu, si odnesie na
pamiatku zaujímavú účast-
nícku medailu s  ALS logom 
podujatia. Samozrejme, 3
najrýchlejší sa môžu tešiť 
na  pekné ceny. Pre najmen-
ších bude lákadlom skáka-
cí hrad, ale aj cukrová vata 
a iné detské atrakcie. V areáli 
bude k dispozícii aj fotobúd-
ka, z  ktorej si budete vedieť 
odniesť kreatívne fotky s va-
šou rodinou, priateľmi. (pkr)

Memoriál 
J. Svočáka
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