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VŠETKO ČO POTREBUJEŠ DO ZÁHRADY NIE KAŽDÝ, KTO VIE VYHODIŤ  MOST 
DO VZDUCHU,  

DOKÁŽE POSTAVIŤ MOST NOVÝ 
A EŠTE LEPŠÍ

Na Slovensku prebieha „neľútostný“ poli-
tický boj medzi vládnou garnitúrou a gar-
nitúrou politikov, derúcich sa k moci, ktorý 
nemá nič spoločné s normálnym politickým 
súperením opozície a koalície. Namiesto 
predkladania reálnych návrhov, ale aj pro-
tinávrhov na riešenie problémov, predo-
všetkým v oblasti sociálneho postavenia 
občanov, osôb zamestnaných a ich príjmu, 
problémov rodín s deťmi, dôchodcov, ne-
vyhnutné riešenie malých a stredných pod-
nikov, poľnohospodárstva, zelenej energie 
a ekológie, sme svedkami osobných útokov 
politikov navzájom na seba, riešiacich osob-
nú nenávisť, riešenia typu koho a za čo bude 

potrebné trestne stíhať, kto má a kto nemá 
byť vo väzbe. A do tohto politického, nič pre 
ľudí neriešiaceho marazmu, zaťahujú obča-
nov, ktorí sa právom pýtajú: „Čo sa zmení, 
keď by aj došlo k výmene vládnúcej garnitú-
ry za novú?“ Tvrdím, že nezmenilo by sa nič. 
Ostala by osobná nenávisť a snaha za každú 
cenu zlikvidovať snáď aj fyzicky svojho opo-
nenta. A toto si Slovensko a jeho občania ur-
čite nezaslúžia a majú už toho dosť. 

Bezbrehé a nič neriešiace vzájomné útoky 
samozvaných odborníkov na sociálnych sie-
ťach, ale aj v médiách, sú síce čitateľsky láka-
vé, ale v podstate nič neriešiace. 

 Pokračovanie na 3. strane

Mesto Svit, Centrum voľného 
času a Únia žien vo Svite pri prí-
ležitosti blížiaceho sa sviatku Me-
dzinárodného dňa detí pozýva 
deti, rodičov a širokú verejnosť na 
zábavno - úsmevný program Deň 
detskej radosti, ktorý sa uskutoční 
4. júna  2022 o 10. h v areáli Koliba 
vo Svite.

Pre deti sú pripravené rozprávky, 
ktoré pobavia, tanečný kúzelný svet 
víl, dance minifestival, milé stri-
gônky, Tárajko a Popletajka, zábav-
né hry a animácie, tvorivé rozpráv-
kové dielne, nafukovacia atrakcia, 
malá kontaktná ZOO, tvorenie 
domčeka pre prasiatka, sladké a iné 
prekvapenia, stánky s občerstvením 
a iné zábavné hry. Deti určite upú-
tajú aj výstavy plastikových mode-
láárov, mladí lukostrelci či ukážky 
vojenskej výstroje, ktorú pripravil 
Klub vojenskej histórie Tiger.

Oslavy Medzinárodného dňa de-
tí, na ktoré vás pozývajú obce Men-
gusovce, Batizovce, Štôla, Gerla-
chov a  iné inštitúcie, sa uskutoč-
nia 4.  júna o 10. h na  futbalovom 
ihrisku v  Mengusovciach. Na deti 
čakajú Ujo Ľubo, Maya Gal Hana, 
kamaráti z Trinity, Astro Show 
a sprievodné akcie, v rámci ktorých 
uvidíte ukážky policajnej práce, ha-
sičskej techniky, techniky Národnej 
diaľničnej spoločnosti, ale aj pácu 
psovodov. Deti určite poteší aj vlá-
čik a skákacie hrady.  (red)

Medzinárodný 
deň  detí

Po pandemickej prestávke sa do 
Popradu opäť vracia gastronomický 
a kultúrny festival Viva Italia, ktorý 
sa uskutoční v dňoch 8. - 11. júna 
2022. OZ Pre mesto,  Región Sardí-
nia, Mesto Poprad a Mesto Levoča 
organizujú už 9. ročník festivalu 
Viva Italia. Samozrejme, chýbať ne-
budú ani Mercato italiano (talianske 
trhy). 

Domáci, ale aj návštevníci Popra-
du sa majú na čo tešiť. Už v stredu 
8. júna začína program na Námestí 
sv. Egídia o 12, h, postupne sa pred-
staví pred OC Forum Bubble cirkus, 
nebude chýbať kino-festival a po-
chod mažoretiek. Ofi ciálne otvo-
renie festivalu je o 18.45 a otvárací 
koncert Notte dincanto, na ktorom 
sa predstavia populárne evergreeny 
a piesne Andea Bocelliho. Záver dňa 
bude patriť Street-Bands.

Vo štvrtok od 9. h je v OC Forum 
fotografi cká výstava Taliansko oča-
mi Slovenky žijúcej v Ríme, od 12. 
h na vás opäť čakajú gastronomické 
stany a talianske trhy, o 17.30 h pre-
mietanie v kine Tatran. 
 Pokračovanie na 6. strane

Dôvodom sú aktuálne návrhy 
z dielne rezortu fi nancií, ale aj dl-
hodobý prístup štátu voči samo-
správam. Mestá a obce ako súčasť 
štrajkovej pohotovosti majú účelne 
medializovať sociálno-ekonomické 

Obce a mestá sú v štrajkovej pohotovosti

dosahy na miestnu územnú samo-
správu. Taktiež zabezpečovať reali-
záciu prenesených kompetencií iba 
do obdobia, ktoré je fi nančne kryté 
dotáciami poukazovanými štátom 
na tento výkon. „Teda v súlade 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od 19. mája 2022 vstúpilo 
do štrajkovej pohotovosti. Obce a mestá vyzvalo, aby napríklad prerušili 
či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabez-
pečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je 
fi nančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami 
mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde. 

so zákonom o rozpočtových pra-
vidlách,“ poznamenal Kaliňák.

Do konca júna majú symbolic-
ky stiahnuť pred budovami mest-
ských a obecných úradov obecné 
vlajky na pol žrde. Samosprávy 
majú prioritne fi nancovať kľúčo-
vé kompetencie miestnej územnej 
samosprávy a fi nancovať ostatné 
kompetencie v závislosti od dispo-
nibilných fi nančných prostriedkov. 
 Pokračovanie na 3. strane
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„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 

Významné osobnosti PSK ocenené LAUREÁTKA OCENENIA 
SLOVENKA ROKA 2022

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)

„Spoznali sme mená inšpira-
tívnych ľudí, vďaka ktorým je 
o našom kraji počuť aj ďaleko 
za jeho hranicami a robia mu 
to najlepšie meno. Teším sa, že 
po dvoch rokoch sme znovu 
mohli oceniť tých, ktorí sa na-
rodili s veľkým talentom a da-
rom a  tie nepremárnili, ale 
ich rozvíjali a  tvrdo na  sebe 
pracovali. Je za nimi vidieť 
výsledky, ktoré sú výnimočné 
a navždy zapamätateľné. Náš 
obdiv a úctu sme ale ocenením 
vyjadrili aj tým, ktorí v nároč-
nom období pandémie, ktorá 
tak výrazne zasiahla do  na-
šich životov, obetavo a nezišt-
ne pomáhali najzraniteľnejším 
a boli im nesmiernou oporou. 
Prínos pre  spoločnosť každé-

Mená laureátov najvyššieho krajského ocenenia Cena 
Prešovského samosprávneho kraja a  Cena predsedu Pre-
šovského samosprávneho kraja za roky 2020 a 2021, sú zná-
me. Slávnostne vyhlásené boli počas galavečera v Divadle 
Jonáša Záborského v  Prešove 27. apríla, kde si ocenenie 
okrem iných prevzali osobnosti, ktoré významne prispeli 
k rozvoju kraja doma i v zahraničí v oblastiach zdravotníc-
tva, kultúry, sociálnej sféry aj duchovnej činnosti.

ho oceneného je naozaj veľký 
a výnimočný a zaslúži si naše 
uznanie,“ vyjadril sa počas 
slávnostného galaprogramu 
predseda PSK Milan Majer-
ský.

Cenu Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) za 
rok 2020 udelilo Zastupi-
teľstvo PSK akademické-
mu sochárovi Štefanovi 
Kovaľovi za osobitný vklad 
v  záchrane a  uchovávaní 
kultúrneho dedičstva Pre-
šovského kraja a  jeho pre-
zentácii v  oblasti výtvarné-
ho umenia. Za celoživotné 
dielo zasvätené propagácii 
astronómie a  osobný a  ne-
nahraditeľný prínos pri zria-
dení astronomického kom-

plexu európskeho významu 
získal cenu vedec Igor Ku-
dzej, ktorý Vihorlatskú hvez-
dáreň v  Humennom viedol 
úctyhodných 22  rokov. Tre-
tím oceneným Cenou PSK 
2020  je lekár Marián Kríž. 
Obdržal ju za významný prí-
nos v rozvoji prešovského ša-
chu a svoju pedagogickú, ve-
deckú a  publikačnú činnosť, 
ako aj  propagáciu regiónu 
doma i v zahraničí. 

Jedným z  laureátov ocene-
nia Cena PSK za rok 2021 je 
lekár Andrej Havrilla. Ude-
lená mu bola in memoriam 
za mimoriadne zásluhy o roz-
voj rádiológie a za celoživot-
ný osobný vklad pre  rozvoj 
zdravotníctva v  Prešovskom 
kraji. Cenu udelilo Zastupi-
teľstvo PSK taktiež hercovi 
Jánovi Gallovičovi, a  to za 
reprezentáciu v  oblasti di-
vadelnej a  fi lmovej kultúry 
a  umenia. Tretím držiteľom 
ocenenia je protosynkel Pre-
šovskej archieparchie Ľubo-

mír Petrík. Udelená mu bola 
za mimoriadne nasadenie pri 
koordinácii príprav a priebe-
hu návštevy pápeža Františka 
v Prešove. 

Predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Milan 
Majerský udelil svoju cenu za 
rok 2020 vedcovi Pavlovi Če-
kanovi a kňazom a duchov-
ným Prešovského kraja. In 
memoriam získal Cenu pred-
sedu PSK 2020 i fyzik Július 
Krempaský. Odovzdaná mu 
bola za jeho vklad v  oblasti 
popularizácie fyziky v širších 
obsahových kontextoch a  za 
aktívnu pedagogickú a didak-
tickú činnosť na Slovensku.

Prešovský župan udelil oce-
nenie za rok 2021 detskej 
lekárke Márii Slugeňovej, 
ktorú vníma ako mimoriadny 
vzor pozitívneho, činorodého 
prístupu k životu. Ocenená 
bola za dlhoročnú odhodla-
nosť a obetavosť v lekárskej 
službe. Ďalším oceneným je 
športovec Jozef Štec, ktorý 
cenu získal za výnimočný 
príklad zdravého aktívneho 
životného štýlu a reprezentá-
ciu kraja v oblasti športu. Za 
jedinečnú prezentáciu hod-
noty rodiny a dlhoročnú obe-
tavú prácu vedúcu k prijatiu 
a plnohodnotnej výchove detí 
ocenil Milan Majerský tiež 
rodičov a pestúnov Dagmar 
a Martina Muránskych z Ka-
naša pri Prešove. 

Oceneným srdečne blaho-
želáme. 

 Daša Jeleňová

1. mája 2022 Slovensko oslávilo 18. výročie svojho 
vstupu do Európskej únie. Podľa prieskumu realizo-
vaného pre Zastúpenie EK na Slovensku je s tým, že 
Slovensko je súčasťou EÚ, spokojných 72 % jeho oby-
vateľov.

18 rokov členstva Slovenska 
v Európskej únii

„Slovensko dosahuje v EÚ 
svoju plnoletosť. Je to pres-
ne 18 rokov, odkedy sa Slo-
venská republika 1. mája 
2004 stala plnohodnotným 
členom Európskej únie. Do-
spelosť však neznamená ko-
niec cesty, práve naopak. Za 
tieto roky sa Slovensko veľa 
naučilo. Stali sme sa zodpo-
vedným partnerom a aj náš 
hlas vďaka Európskej únii 
nabral na sile. Rozvíjame 
naše proeurópske smerova-
nie i  hodnotové nastavenie. 
Náš postoj k  trpiacej Ukra-
jine, v ktorom stojíme pevne 
na princípoch európskych 
hodnôt, je skvelým certi� ká-
tom našej európskej dospe-
losti. EÚ pomáha Slovensku 
rásť, zoceľovať sa, hľadať 

kompromisy a  spolupraco-
vať s  ostatnými krajinami 
v  priestore mieru a  pro-
sperity, ktoré, ako ukazujú 
dnešné dni, nie sú samo-
zrejmosťou. Využime teda 
naplno aj ďalšie roky nášho 
členstva na upevnenie Slo-
venska v modernej a spolu-
pracujúcej Európe,“ uviedol 
Vladimír Šucha, vedúci Za-
stúpenia Európskej komisie 
na Slovensku.

Z  nedávno (apríl 2022) 
zverejneného Štandardné-
ho Eurobarometra vyplýva, 
že 73 % Slovákov a Slove-
niek vníma EÚ pozitívne 
alebo neutrálne. Za najväč-
ší prínos členstva Slováci 
a  Slovenky dlhodobo po-
važujú voľný pohyb osôb, 

tovarov a služieb, mier me-
dzi členskými štátmi a spo-
ločnú menu euro. S fungo-
vaním demokracie v EÚ je 
spokojná viac ako polovica 
opýtaných.

Dlhodobým trendom je 
aj vyššia dôvera v európske 
inštitúcie než v tie národné. 
Dôvera v  EÚ sa počas po-
sledných rokov pohybuje 
nad 40 %. Výraznú podpo-
ru obyvateľov Slovenska má 
väčšina spoločných európ-
skych politík.

Ďakujeme primárovi MUDr. Pavlovi Krupicerovi, le-
kárkam, zdravotným sestrám a ostatnému personálu 
dialyzačného stredisto FMC v Poprade za vzornú sta-
rostlivosť a ústretovosť, ktorú dlhoročne poskytovali 
mojej manželke Milade Šimonovičovej. Aj napriek jej 
veľmi ťažkému stavu boli vždy srdeční, vľúdni a svojou 
pomocou a láskavosťou prispeli k tomu, že statočne do-
kázala znášať chorobu a bolesť až do posledných chvíľ. 

 Ján Šimonovič so synom Pavlom

Poďakovanie
Nemocnica Poprad pri prí-

ležitosti Medzinárodného dňa 
sestier 12. mája špeciálne oce-
nila prácu sestier a pôrodných 
asistentiek. Blahoželáme Mag-
daléne Uhrínovej, Anne Naj-
mikovej a Bernarde Faškovej. 
Poďakovanie patrí všetkým 
sestrám a pôrodným asistent-
kám.  (pkr)

DEŇ SESTIER 
V NEMOCNICI 

POPRAD

Svoje kvietky momentálne 
vystavujú na obdiv aj dryádka 
osemlupienková, horec Clu-
siov, skalokráska pyrenejská, 
pochybok nízky, ostropysk 
Hallerov, žltohlav európsky, 
veronika bezlistá, vŕba sieť-
kovaná, popolavec hlavatý, 
viaceré druhy prvosienok či 
mak tatranský, ktorý je jed-
ným z tatranských endemi-
tov. Práve máj a  jún sú totiž 
mesiace, kedy v  botanickej 
záhrade kvitne väčšina spo-
medzi vyše tristo druhov by-
lín a drevín, ktoré návštevníci 
nájdu v  jej areáli. Rozmiest-
nené sú v ôsmich vápenco-
vých a žulových alpínach a 
mokradiach. Na ploche 3,20 
hektára však dostala priestor 
nielen vegetácia alpínskeho 
a subniválneho stupňa, ale aj 
rastlinstvo podhorských lúk a 
lesný podrast. 

Rovnako ako po minulé 
roky, aj teraz si záujemcovia 
budú môcť vybrané druhy 
rastliniek priamo v  botanic-
kej záhrade aj kúpiť. Na pre-
daj je pripravených viac ako 
sedemdesiat druhov rastlín 
a  drevín, medzi ktorými 
nechýbajú ani plesnivec al-
pínsky a  horec Clusiov, kto-
ré patria k  najžiadanejším. 
V ponuke sú však aj polieha-
vé druhy vŕb, obľúbené skal-

Po takmer osemmesačnej prestávke otvorila 18. mája 
Expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická 
záhrada, opäť svoje brány. Práve teraz sa návštevníkom 
naskytá ideálna príležitosť obzrieť si zblízka v plnej krá-
se aj druhy, ktoré pred ich zrakom ostávajú ukryté – či už 
z dôvodu sezónnej uzávery turistických chodníkov alebo 
jednoducho preto, že sa popri nich nevyskytujú. 

ničky či semienka, Prejsť sa 
botanickou záhradou môžu 
milovníci fl óry každý deň až 
do 18. septembra. Do konca 
letných prázdnin bude otvo-
rená od 9. do 17. hodiny. Na 
jeseň sa otváracie hodiny o 
niečo skrátia, prehliadku tat-
ranskej kveteny budú musieť 
návštevníci stihnúť do 15. ho-
diny. Vstupné ostáva nezme-
nené. Dospelí za návštevu 
expozície zaplatia 2,50 eura, 
deti do šesť rokov si ju pozrú 
grátis. V ponuke je aj zvýhod-
nené vstupné, ktoré okrem 
prehliadky botanickej záhra-
dy zahŕňa i  vstup do Múzea 
TANAP-u. 

Na svoje si prídu aj zá-

ujemcovia o  lektorované 
prehliadky, ktoré budú už 
tradične súčasťou Víkendu 
otvorených parkov a záhrad. 
Do celosvetového podujatia 
sa Expozícia tatranskej prí-
rody zapojí už v  piatok, 3. 
júna 2022. 

Botanická záhrada sa teší 
priazni návštevníkov už tri 
desaťročia. Po prvýkrát si 
ju verejnosť mohla obzrieť 
15. júla 1992. Do jej výstav-
by sa však vtedajšia Správa 
TANAP-u pustila ešte v máji 
1987, kedy bolo vysadené 
prvé alpínum. Jej kolorit 
dnes dotvárajú vodopády, 
potôčky a jazierka, ktoré sú 
domovom žiab i mlokov. 
V  areáli sa nachádza aj ge-
ologická miniexpozícia či 
pamätné miesto venované 
významným botanikom, zo-
ológom a zakladateľom Ta-
tranského národného parku. 
 M. Petránová

Botanická záhrada otvorená



3Podtatranský kuriér   www.podtatransky-kurier.sk

NIE KAŽDÝ, KTO VIE VYHODIŤ  MOST DO VZDUCHU,  
DOKÁŽE POSTAVIŤ MOST NOVÝ A EŠTE LEPŠÍ

Dokončenie z 1. strany
Popularita a preferencie 

politických strán rastú nie 
podľa konkrétnych návrhov 
riešení v oblasti ekonomic-
kého života občanov, ale v 
tom, kto ako teatrálnejšie de-
honestuje politického súpe-
ra. Toto sa snáď nevyskytuje 
v žiadnej civilizovanej kraji-
ne.

Politické strany, ktoré chcú 
a sú schopné riešiť problémy 
v spoločnosti odborne, sluš-
ne a ešte raz odborne, akosi 
nie sú pre mediálny priestor 
zaujímavé a to nie je dobré. 
Nie každý, kto vie vyhodiť 
most do vzduchu, dokáže 
postaviť most nový a ešte 
lepší. 

V tomto, podľa môjho ná-
zoru, vedome alebo z nezna-
losti budovaného zmätku, 
unikajú pozornosti občanov 
skutočnosti, ktoré sú pre ich 
život, život ich rodín, ich 
prácu, podnikanie, ale aj vô-
bec dôstojné a sebavedomé 
postavenie Slovenska veľmi 
dôležité. 

Len veľmi málo sú občania 
Slovenska upovedomovaní 
médiami o dianí v Európe, 

Okrem toho, že som po-
slancom EP za Slovenskú re-
publiku, som aj predsedom 
strany Slovenský PATRIOT. 
Vo všeobecnosti byť patrio-
tom Slovenska znamená byť 
hrdý na Slovensko, na svoju 
zem, mesto, obec, kde som 
sa narodil, kde mám svoje 

v EÚ a pokiaľ áno, tak len 
jednostranne, tak, aby to 
vyhovovalo bruselskej ad-
ministratíve, liberálnym a 
proeurópskym stranám a 
politikom, ktorí v skutoč-
nosti sú liberálni len podľa 
názvu a proeurópski len v 
záujme silných západoeu-
rópskych štátov a transatlan-
tických spojencov. Pritom v 
EÚ sa dejú veci, ktoré sa by-
tostne Slovenska dotýkajú. 

Po predložení Závereč-
nej správy predsedom EP, 
Rady a Komisie, sa skončila 
9. mája 2022 v Štrasburgu 
Konferencia o budúcnosti 
Európy (CoFoE). Konfe-
rencia o budúcnosti Európy 
bola sériou debát, návrhov 
a diskusií o výzvach a prio-
ritách EÚ. Zúčastnili sa jej 
predovšetkým mladí ľudia. 
V závislosti od výsledkov tej-
to konferencie, podľa vyjad-
renia van der Leyenovej, má 
byť zmena smerovania EÚ 
v oblastiach obsiahnutých 
v 9 paneloch, týkajúcich sa 
sociálnej spravodlivosti, eu-
rópskej demokracie, zmeny 
klímy, migrácie a pod.

Tejto diskusie sa zúčastnilo 

700 000 občanov, a keď zo-
berieme na zreteľ, že EÚ má 
cca  450 miliónov občanov, 
tak účasť nebola taká vyso-
ká, aby sme mohli prijaté zá-
very považovať za akúsi vôľu 
občanov a názor na budúc-
nosť Európy. 

Čo je však dôležité, najviac 
úniu zaujíma jednomyseľ-
nosť hlasovania vo veciach, 
ktoré členské štáty pova-
žujú za citlivé. Jednoducho 
chcú odňať právo národným 
štátom, aby sa v rozhodu-
júcich otázkach hlasovalo 
jednomyseľne, a teda odňať 
možnosť tomu-ktorému ná-
rodnému štátu vetovať roz-
hodnutia EÚ, pokiaľ to také-
muto štátu nevyhovuje. Teda 
je tu snaha zmeniť zmluvy 
EÚ a  o  dôležitých otázkach 
rozhodovať kvalifi kovanou 
väčšinou. Takýmto spôso-
bom by boli výrazne oklieš-
tené práva národných štátov 
a tieto by sa museli podriadiť 
ekonomicky silným štátom 
Európy, ktoré by ich jedno-
ducho prehlasovali. Samo-
zrejme, s takouto zmenou 
zmlúv by museli jednomy-
seľne súhlasiť predstavitelia 

NÁVŠTEVA OBČANOV Z OBCE JAKUBANY V EURÓPSKOM PARLAMENTE
korene, hrdosť na cyrilome-
todejské tradície, bez ohľadu 
na to, či ide o Slováka, Gora-
la, Rusína, Maďara, Róma či 
Žida a Európa si to musí uve-
domiť a akceptovať to. 

To bolo a je hlavným dô-
vodom, pre ktorý moja kan-
celária europoslanca zor-
ganizovala niekoľko návštev 
europarlamentu občanov zo 
Slovenska a viaceré ešte zor-
ganizované budú. Nie som 
totiž toho názoru, aby ob-
čania Slovenska boli v akejsi 
depresii a úbohom postavení 
občanov, na ktorých každý a 

všetci útočia a musia sa brániť 
proti niekedy nezmyselným 
nariadeniam Bruselu, proti 
migrantom, proti zmätoč-
ným opatreniam ohľadom 
pandémie COVID a pod. Nie 
plač, ale hrdosť. A hrdosť je 
treba prejaviť tak, aby si nás 
vážili, či sa im to páči alebo 
nie. Len hrdý národ a hrdý 
občan Slovenska môže niečo 
či už na Slovensku alebo v 
Európe dokázať, a Európa si 
to musí uvedomiť a akcep-
tovať to. Zmyslom návštevy 
občanov obce Jakubany z 
okresu Stará Ľubovňa, bolo, 

okrem iného, aj usporiadanie 
sv. omše v duchovnej miest-
nosti EP, za účasti greckoka-
tolického kňaza, za mier na 
Ukrajine so sloganom „Not 
war, not weapons, not fi gh-
ting but peace!“(Nie vojna, 
nie zbrane, nie bojovanie, 
ale mier!). Jednoznačne sme 
sa touto omšou vyjadrili, že 
ukončenie vojny na Ukrajine 
sa musí udiať nie bojovaním a 
dodávaním zbraní, ale zmys-
luplným dialógom medzi  
dvomi veľkými národmi Rus-
ka a Ukrajiny. Na túto omšu 
boli pozvaní všetci poslanci 

EP. Zvláštnosťou je, že sa ich 
nezúčastnil ani jeden z euro-
poslancov zo Slovenska. To, 
že sa tam nezúčastnili tzv. li-
berálni slovenskí europoslan-
ci, ma neprekvapilo. Veľkým 
prekvapením však bolo to, že 
sa ich nezúčastnili ani sloven-
skí europoslanci v radov kres-
ťanských demokratov. 

Občania Jakuban na ná-
mestí pred parlamentom 
spontánne zaspievali a za-

tancovali národné piesne 
a bolo pre mňa veľkým za-
dosťučinením, keď sa ma 
okoloidúci pýtali, čo je to a 
ja som im mohol odpovedať 
– je to Slovensko a sú to ob-
čania zo Slovenska.

JUDr. Miroslav Radačovský,
poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany 
Slovenský PATRIOT

Dokončenie z 1. strtany
Prerušiť, respektíve obme-

dziť, majú komunikáciu s 
ústrednými orgánmi štátnej 
správy na bezprostredne ne-
vyhnutné obdobie. „Kým 
vláda SR neprejaví vôľu 
konštruktívne vyjednávať 
o výzvach a požiadav-
kách prijatých v uznesení 
32. mimoriadneho snemu 
ZMOS,“ podotkol Kaliňák.

Zároveň potvrdil, že zdru-
ženie bude pripravovať celo-
slovenský ostrý štrajk a v prí-

Obce a mestá sú...
pade nesplnenia požiadaviek 
ho po 30. júni aj vyhlási.

Podporu ZMOS-u vyjadrilo 
aj Združenie samosprávnych 
krajov - SK8. K avizované-
mu štrajku sa pridala aj Únia 
miest Slovenska (ÚMS). „Ak-
tuálne opatrenia zo strany 
štátu likvidujú samosprávy 
a berú im možnosť zodpo-
vedne sa starať o svojich oby-
vateľov,“ uviedla hovorkyňa 
únie Daniela Piršelová. Štát 
podľa ÚMS neberie samo-
správy ako partnerov.  (tasr)

a teda vlády všetkých národ-
ných štátov. V tejto súvislosti 
je preto výsostne dôležité, 
aby v budúcich parlament-
ných voľbách sa občania Slo-
venska rozumne rozhodli, 

aké strany a politikov budú 
voliť, pretože ak by mala pri 
moci zostať súčasná vlád-
na garnitúra, tak si dovolím 
vysloviť názor, že s takou 
zmenou zmlúv EÚ by s naj-

väčšou pravdepodobnosťou 
súhlasila. Táto bytostne dô-
ležitá otázka však na Sloven-
sku, žiaľbohu, na programe 
dňa, v médiách a politickom 
živote, málo kulminuje. 

Oslavy 70. výročia zalo-
ženia Základnej školy Ko-
menského vo Svite s pod-
titulom ŽIVOT PLNÝ ZÁ-
ZRAKOV - ďalšia dávka pria-
teľstva, pokoja, radosti, po-
hody, krásy... vyvrcholili 6. 
mája slávnostnou akadémiou 
v Dome kultúry vo Svite. Do 
programu sa zapojilo 280 
detí, ktoré pripravili pre všet-
kých vzácnych hostí, učiteľov, 
bývalých učiteľov a žiakov, 

Život plný zázrakov
rodičov a priateľov školy 
hodnotný kultúrny program. 
Pozvaní hostia sa po progra-
me presunuli do základnej 
školy a prezreli si zrekonštru-
ované priestory a počas spo-
ločenského posedenia ma-
li možnosť zaspomínať i po-
hovoriť o budúcnosti jej uči-
teľov a žiakov. 

„Chcem sa všetkým, ktorí 
prijali naše pozvanie, poďa-
kovať, že boli súčasťou osláv 

70. výročia ZŠ Komenského a 
že si našli čas a spoločne sme 
si mohli zaspomínať na chvíle 
prežité v našej škole. Ďakujem 
Mestu Svit, primátorke Ing. 
Dáši Vojsovičovej za pomoc
a podporu pri organizácií toh-
to nášho sviatku. Ďakujem, 
že medzi nás prišla aj riadi-
teľka odboru predprimárne-
ho vzdelávania a základných 
škôl MŠVVaŠ PaedDr. Anna 
Chlupíková. Ďakujem, že si 
našli čas aj zástupcovia od-
boru školstva v Poprade, zá-
stupca VÚC v Prešove, naši 
úspešní absolventi, predsta-
vitelia mesta Svit, poslanci 
mestského zastupiteľstva, ria-
ditelia a predsedovia inšti-
túcií, starostovia okolitých 
obcí, riaditelia okolitých škôl, 
bývalí riaditelia a zástupco-
via našej školy a samozrejme 
bývalí a súčasní pedagógo-
via, ekonómky, kuchárky, 
upratovačky, školníci a zás-
tupcovia rodičov. Ďakujem, 
že aj vy prispievate k šíreniu 
dobrého mena ZŠ Komenské-
ho a ste jej súčasťou.  Verím, 
že všetci sme pookriali a cítili 

Bývalé učiteľky ZŠ: zľava Mária Smatanová, Anna Coganová 
a Daniela Prokopová po rokoch opäť spolu.

Dáša Vojsovičová a Monika 
Dudinská. 

sa príjemne. Najdôležitejší je 
pocit a atmosféra a tú sme si 
aj vďaka vám vytvorili spo-
ločne   priateľskú, príjemnú, 
pohodovú a peknú. Teším sa 
už teraz na spoločné stretnu-
tia v  budúcnosti a na spolu-
prácu, ktorá sa z  takýchto 
stretnutí rodí. Dvere našej/
vašej školy sú pre vás vždy 
a  kedykoľvek otvorené. Bolo 
mi cťou,“ povedala v závere 
Mgr. Monika Dudinská, ria-
diteľka školy.  (red)

Mesto Poprad sa v roku 2019 stalo prvou samosprávou, 
v ktorej začali jazdiť mestskí policajti na elektrických motor-
kách a rozšírili tak doteraz využívané dopravné prostriedky 
o nový druh ekologickej dopravy. K prvým dvom elektric-
kým motorkám v minulých dňoch pribudli ďalšie dve, väčšie 
a výkonnejšie. Poprad je tak jedinou samosprávou, v ktorej 
mestská polícia jazdí takto ekologicky.

„Motorky sa nám veľmi osvedčili. Prvé dve boli určené našim 
dámam z mestskej polície, preto boli menšie. Na základe pozi-
tívnych skúseností sme sa rozhodli, že objednáme výkonnejšie 
motorky i pre mužov. Mestská polícia vie operatívnejšie pôsobiť 
na motorkách ako na autách, navyše ideme v trende zelenšieho 
mesta a tým, že je to elektrická motorka, tak šetríme aj naše 
životné prostredie,“ uviedol primátor Anton Danko.  (pkr)

Najekologickejšia doprava

JUDr. MIROSLAV  RADACOVSKÝˇ
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Čo je epilepsia? Aké ocho-
renie predstavuje? 

Epilepsia predstavuje zá-
chvatové ochorenie, ktoré sa 
prejavuje epileptickými zá-
chvatmi, pričom mozog má 
tendenciu záchvaty opakova-
ne generovať. Výskyt jedného 
izolovaného epileptického 
záchvatu však neznamená, že 
pacient trpí epilepsiou alebo, 
že sa u  neho toto ochorenie 
rozvinie. Epileptický záchvat 
sa totiž môže vyskytnúť 
v  bezprostrednej súvislosti 
s iným ochorením bez ďalšie-
ho opakovania, napríklad pri 
cievnej mozgovej príhode, 
úraze hlavy, intoxikácii alko-
holom, infekčnom ochore-
ní, dehydratácii, úpale alebo 
inom patologickom stave. 

U  koho sa ochorenie vy-
skytuje?

Výskyt alebo prevalencia 
epilepsie v populácii sa udáva 
približne 0,5 – 1%. Najvyšší 
výskyt epilepsie je v detskom 
veku, kedy sa vyskytujú pre-
važne generalizované epilep-
tické záchvaty, a potom v do-
spelosti, po sedemdesiatke, 
kedy prevládajú záchvaty ge-
nerované patologickými lo- 
žiskami v  mozgu. Epileptic-
ké záchvaty vznikajú zvyčaj-
ne v  oblasti mozgu, ktorá sa 
nazýva epileptogénna zóna 
alebo zóna začiatku záchva-
tu. Ide o  zónu so zvýšenou 
dráždivosťou, ktorá pôsobí 
ako synchronizátor mozgo-
vých rytmov. Výsledkom je 
škodlivá hypersynchronizá-
cia, ktorá sa môže v  priebe-
hu ochorenia šíriť do ďalších 
oblastí mozgu. To spôsobuje 
komplikovaný proces spre-
vádzaný tvorbou nových 
nervových buniek s  nejas-
ným významom a  progra-
movanou smrťou iných, 
hlavne v  oblasti zodpoved-
nej za tvorbu pamäťových 
stôp a  priestorovej orientá-

„Príčina epilepsie je multifaktoriálna. Predpokladá sa významný 
genetický podiel, ale aj v súčasnosti zostáva vysoké percento epileptických 

záchvatov bez objasnenej príčiny“
Primár Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL 

Levoča, MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., približuje okol-
nosti vzniku, liečby a  prejavov epilepsie. Kvalifikovaný 
odborník s dlhoročnou praxou detailne opisuje príznaky 
a okolnosti ochorenia. Levočské neurologické oddelenie 
eviduje približne 200 pacientov s týmto ochorením. Epi-
lepsia sa vyskytuje predovšetkým vo vekových skupinách 
detí a seniorov. Príčinou epileptického záchvatu nemusí 
byť samotné ochorenie epilepsia a jednorazovo sa môže 
prejaviť napríklad aj u osôb intoxikovaných alkoholom. 
Niektoré príznaky epilepsie imitujú  psychiatrické ocho-
renia. Je však medzi nimi nejaký súvis? Ako by sme mali 
reagovať v prípade, že sa staneme svedkami epileptického 
záchvatu? 

cie, nazývanej hipokampus. 
Čo je príčinou vzniku 

ochorenia? 
Príčina epilepsie je multi-

faktoriálna. Predpokladá sa 
významný genetický podiel, 
ale aj v súčasnosti zostáva vy-
soké percento epileptických 
záchvatov bez objasnenej prí-
činy. Známe príčiny epilepsie 
sa rozdeľujú na genetické, 
štrukturálne, infekčné, auto-
imunitné, metabolické (napr. 
diabetes mellitus) a  toxické 
(napr. alkohol, lieky, drogy). 
Ide  teda o komplexné ocho-
renie,   na vzniku ktorého sa 
podieľa viacero faktorov a tie 
sa môžu navzájom kombi-
novať. Je potrebné pozname-
nať, že nejde o  psychiatric-
ké ochorenie, hoci niektoré 
typy epileptických záchvatov 
takéto ochorenie imitujú 
a  až podrobný anamnestic-
ký rozbor a  EEG vyšetrenie 
nasmeruje lekára k  správnej 
diagnóze. 

Aké sú príznaky ochore-
nia?

Klinické príznaky epilepsie 
závisia od lokalizácie, roz-
sahu a  šírenia epileptického 
výboja v mozgovej kôre. Zá-
kladné delenie záchvatov je 
na ložiskové, generalizované  
a na záchvaty s neznámym za-
čiatkom.  Ložiskové  záchvaty  
môžu byť spojené s poruchou 
vedomia alebo bez poruchy 
vedomia, generalizované sú 
zvyčajne sprevádzané poru-
chou vedomia. Medzi prí-
znaky jednotlivých typov 
epileptických záchvatov pat-
ria generalizované kŕče, loka-
lizované kŕče, deviácia hlavy 
a očí, zárazy v chovaní a reči, 
poruchy zmyslového vníma-
nia,  strata svalového napätia,  
automatické chovanie alebo 
stereotypné pohyby.

Ako môžeme toto ocho-
renie liečiť? Ako sa správať 
v  prípade, že sme svedka-

mi epileptického záchvatu?
Liečba epilepsie má viacero 

aspektov. V  prvom rade ide 
o akútnu liečbu epileptické-
ho záchvatu, kedy je dôležité 
zabrániť poraneniu pacienta 
pádom na zem alebo nára-
zom do okolitých predmetov, 
zabrániť aspirácii (vdýchnu-
tiu) slín alebo zvratkov. Ľu-
ďom s  epileptickým záchva-
tom sa neodporúča otvárať 
násilím ústa, vkladať do nich 
predmety alebo vyťahovať 
jazyk. Odporúča sa uložiť 
postihnutého do polohy na 
bok,  podložiť hlavu  mäkkou 
podložkou, predsunúť sánku 
a vyčkať do skončenia kŕčovej 
aktivity a  návratu vedomia. 
U známych epileptikov je pri 
záchvate vhodný diazepam 
v rektálnej forme (do koneč-
níka) alebo midazolam v bu-
kálnej liekovej forme (ústny 
roztok).

Druhou stranou mince je 
preventívna protizáchvatová 
liečba, ktorej  cieľom je  vy-
miznutie epileptických zá-
chvatov alebo aspoň výraz-
ná redukcia ich frekvencie 
a  intenzity. Nasadenie proti-
záchvatovej liečby je indivi-
duálne,  nastáva zvyčajne po 
druhom nevyprovokovanom 
záchvate, ale  pokiaľ je riziko 
recidívy vysoké, nasadzuje sa 
už po prvom záchvate. Zvy-
čajne sa používa monoterapia 
záchvatov – nasadzuje sa je-
den liek v dostatočne účinnej 
dávke. Ak  je monoterapia 
neúčinná, pristupuje sa k ra-
cionálnej kombinácii protizá-
chvatových liekov. Môže však 
nastať situácia, kedy  zlyhajú 
dve správne zvolené a  v  do-
statočne vysokej dávke po-
dávané lieky. Vtedy  ide  o ta-
kzvanú farmakorezistentnú 
epilepsiu a  takto postihnutí 
pacienti sú kandidátmi na 
epileptochirurgický výkon. 

Ako vzniká epileptický zá-
chvat a ako sa prejavuje? 

Klasický generalizovaný to- 
nicko-klonický epileptický 
záchvat (veľký záchvat) je 
najčastejší generalizovaný zá-
chvat s  motorickými prejav-
mi.  Niekoľko hodín predtým 
možno pozorovať predzvesť 
– takzvané  prodromálne prí-
znaky, ako je zmena nálady,  
bolesti hlavy, podráždenosť 
alebo nespavosť.  Záchvat za-
čína náhlou stratou vedomia 
a  pádom na zem. Predchá-
dzať mu môže v  niektorých 

prípadoch výkrik podmiene-
ný kŕčom hlasiviek. Nasledu-
je zvýšené napätie tela a kon-
čatín v  kŕči, za ktorým po 
niekoľkých sekundách nasle-
dujú klonické rytmické záškl-
by tela s pohryzením jazyka, 
pomočením a  pošpinením 
stolicou. Zreničky sú rozší-
rené, pacient chrčivo dýcha 
a niekedy je prítomná pena 
na ústach. Celý záchvat trvá 
približne 2 – 3 minúty a  po 
jeho doznení nastáva fáza 
zmätenosti. Ak sa vyskytnú 
viaceré záchvaty v  krátkom 
časovom intervale, nazývame 
ich kumulované epileptické 
záchvaty, v  horšom prípade 
ide o epileptický status.

Aké vyšetrenia musia pod-
stúpiť pacienti s epilepsiou?

Proces diagnostikovania 
epilepsie je založený na pod-
robnej anamnéze od pacienta 
a hlavne od svedka záchvatu 
s  jeho podrobným popisom. 
Vhodnou pomôckou je na-

točenie epileptického záchva-
tu mobilom, čo nie je vždy 
jednoduché a možné. Pod-
statné je, samozrejme, pod-
robné neurologické klinické 
vyšetrenie a  následná reali-
zácia zobrazovacích vyšetrení 
mozgu – predovšetkým CT 
a  magnetickej rezonancie.  
U  niektorých nejasných sta-
vov je potrebná aj  analýza  
mozgovomiechového moku 
a kardiologické vyšetrenie na 
vylúčenie kardiálnej príčiny 
náhlych  porúch  vedomia. 
Dôležitú   úlohu zohráva elek- 
troencefalografia (EEG), pri 
ktorej sa sníma elektrická 
aktivita mozgu. Môže sa re-
alizovať za normálnych pod-
mienok, ale dajú sa využiť aj 
niektoré aktivačné metódy, 
ako je  spánková deprivácia 
po prebdenej noci, hyperven-
tilácia alebo fotostimulácia. 
Pred epileptochirurgickým 
zárokom sa vyžadujú sofisti-
kovanejšie vyšetrenia, naprí-
klad  video EEG, invazívne 
EEG a špeciálne  zobrazova-
cie metodiky – traktografia, 
SPECT, PET, funkčné MRI 
a MRI spektroskopia. 

Prejavuje sa toto ochorenie 
inak u detí ako u dospelých? 

Okrem vekovo viazanej 
epilepsie existuje jedno špeci-
fikum detského veku – febril-
né kŕče. Ide o záchvaty kŕčov 
u  detí s  horúčkou vo veku 
medzi 6 mesiacmi a 5 rokmi, 
u ktorých sa  nepotvrdila in-
fekcia CNS ani rozvrat vnú-
torného prostredia a  mimo 
horúčkovitých ochorení sa 
u  nich kŕče nevyskytujú. 
Febrilné kŕče patria medzi 
najčastejšie záchvatové ocho-

renia detského veku. Vysky-
tujú   sa až u 2 – 5% všetkých 
detí, v  prvých 24 hodinách 
horúčkovitého ochorenia. 
Často je príčinou geneticky 
viazaná patológia, takzva-
ná kanalopatia, u  ktorej 
sa  predpokladá polygénna 
dedičnosť. Preventívne sa 
odporúča pri teplote nad 38,5 
stupňov Celzia okrem antipy-
retík podávať diazepam pero-
rálne podľa váhy, pri záchvate 
febrilných kŕčov diazepam do 
konečníka či midazolam vo 
forme ústneho alebo nosové-
ho roztoku. 

Koľko pacientov s  epilep-
siou evidujete na vašom od-
delení? 

Na Neurologickom oddele-
ní v Levoči máme dispenza-
rizovaných približne 200 
pacientov s  epilepsiou a  epi-
leptickými záchvatmi. Mnohí 
pacienti sú kvôli tejto diagnó-
ze hospitalizovaní. Príčinou 
hospitalizácie  býva  zmnože-
nie epileptických záchvatov, 
nežiadúce účinky liekov, ná-
sledky svojvoľného vysadenia 
liekov, nedodržiavanie živo-
tosprávy pri záchvatových 
ochoreniach, novozáchyt epi- 
lepsie alebo epileptický sta-
tus. Mnohí z  týchto pacien-
tov po prepustení navštevujú 
spádového neurológa a  na 
oddelenie sa zvyčajne pri 
priaznivom priebehu ocho-
renia nevracajú. Cieľom pro-
tizáchvatovej liečby, a  teda aj 
naším želaním je, zbavenie sa 
epileptických záchvatov alebo 
aspoň tolerovateľná redukcia 
ich počtu a  intenzity s uspo-
kojivou kvalitou života cho-
rých.  Mgr. M. Pavliková 

MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., primár Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Levoča.

RNDr. Marek Chmelík, PhD., na University of Cambridge
Medicínsky fyzik Nemoc-

nice AGEL Levoča, RNDr. 
Marek Chmelík, PhD., sa 
ako pozvaný prednášajúci 
zúčastnil workshopu na pre-
stížnej anglickej Univerzite 
v  Cambridge. Témou jeho 
prednášky bolo MR zobra-
zovanie a  spektroskopia 
pečene. Jeho pozvanie na 
Metabolic MRI Workshop v 
UK bolo podporené aj jeho 
predchádzajúcou vedec-
kou publikačnou činnosťou 
z Viedne. Snímky z levočskej 
nemocnice sa tak objavili na 
pôde jednej z najlepších uni-

verzít na svete.  RNDr. Ma-
rek Chmelík, PhD. v  súčas-
nosti pôsobí aj na Prešovskej 
univerzite v Prešove.

Účasť na workshope s  te-
matikou metabolickej MRI 
absolvovalo viacero expertov 
z  celého sveta. „Workshopu 
na Cambridgeskej univerzi-
te som sa zúčastnil ako je-
den z  pozvaných hlavných 
prednášajúcich. Hoci mám 
za sebou viacero aktívnych 
vedeckých príspevkov na 
svetových fórach, pozvaná 
prednáška sa radí na najvyš-
šie miesta, keďže je prejavom 

určitej vedeckej úrovne auto-
ra. Naviac workshop sa konal 
na pôde Cambridge Union, 
ktorá je najstaršou nepretrži-
te fungujúcou debatnou spo-
ločnosťou na svete a najväč-
šou spoločnosťou Univerzity 
v Cambridge. Témou mojej 
20 minútovej prednášky bolo 
MR zobrazovanie a spektro-
skopia pečene. Niektoré zo 
snímok z  klinického zobra-
zovania pečene, ktoré boli 
prezentované na zahranič-
nom workshope, boli vyho-
tovené na našom MRI v  le-
vočskej nemocnici,“ hovorí 

medicínsky fyzik levočskej 
nemocnice RNDr. Marek 
Chmelík, PhD.     (agel)

SPRAVODAJSTVO
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Ako som už písal v  pred-
chádzajúcom vydaní, rekon-
štrukcia cesty 1/66  a výstav-
ba prepojovacieho chodníka 
v obci sa z dôvodu kompliko-
vaného verejného obstaráva-
nia posunie a pravdepodobne 
sa začne až na budúci rok. Zo 
strany obce sme urobili veci, 
ktoré boli potrebné - (staveb-
né povolenie, zámena po-
zemkov), a  teraz je na rade 
investor, teda Slovenská sprá-
va ciest. Tá musí absolvovať 
všetky legislatívne procesy, 
ktoré sú potrebné k  začatiu 
tejto rekonštrukcie. Táto by-
rokracia vlastne spomaľuje 
všetky tieto investičné akti-
vity. Je to, bohužiaľ, tak skoro 
vo všetkom, ale s  tým ťažko 
niečo urobíme.

Ďalšia vec, ktorá je v štádiu 
riešenia, je verejná obchodná 
súťaž na prevádzku lyžiar-
skeho strediska Studničky. 
Aj tu sme pokročili a vypísali 
sme verejnú obchodnú súťaž 

Vážení občania, 
po čase znova prichádzame 

s  občasníkom „Vernárskje 
noviny“. Chcem vás infor-
movať, čo sa v obci deje a na 
čom pracujeme.

(VOS) na prenájom majetku, 
ktorý má obec v  tomto stre-
disku. VOS by sme mali vy-
hodnotiť do polovice mesiaca 
jún. V  rámci riešenia tohto 
prenájmu sme vypracovali 
geometrické plány a urobili 
znalecké posudky na nehnu-
teľné aj hnuteľné veci, ktoré 
má obec v  tomto stredisku 
vo vlastníctve, aby sme to 
mali v poriadku aj v katastri 
nehnuteľností a  aby sme po-
znali hodnotu nášho majet-
ku. Podrobnosti súťaže sú na 
ofi ciálnej stránke našej obce. 
Dúfajme, že súťaž dopadne 
dobre, a že lyžovanie na Ver-
nári bude pokračovať...

Pokračujeme taktiež v  prí-
prave projektu na čistiareň 
odpadových vôd (ČOV), kde
by sme chceli požiadať o  fi -
nančné prostriedky z  ope-
račného programu Kva-
lita životného prostredia. 
K  úspešnému podaniu pro-
jektu je potrebná projekto-
vá dokumentácia, územné 
a  stavebné konanie, ako aj 
vysporiadanie  pozemku pre 
stavbu ČOV a  prístupovej  
komunikácie. Je s tým dosť 
práce a sú na to potrebné ne-

malé fi nančné prostriedky, 
ktoré musí obec dať do pro-
jektov, posudkov, meračiek 
a  až potom, ak bude projekt 
schválený, môže tieto pro-
striedky dostať naspäť ako 
oprávnené výdavky. V  rámci 
prípravy tohto projektu sme 
geometricky zamerali celú 
trasu kanalizácie, polohopis 
a výškopis a urobili sme kon-
trolu stavu kanalizácie novou 
zvukovou metódou, ktorú 
nám robila fi rma Pipe Con-
trol z  Prievidze. Poznáme 
stav kanalizácie a podľa toho 
budeme vedieť zodpovedne 
naplánovať aj funkčnú čistia-
reň odpadových vôd. Takéto 
veci občan nevidí, ale sú ne-
vyhnutné a  potrebné a  pre 
malé obce aj veľmi náročné.

Čo sa týka samotného cho-
du obce, taktiež ako ostat-
né samosprávy zápasíme so 
zvyšovaním cien za energie 
a  množstvom prenesených 
úloh štátu na obce, ktoré nie 
sú kryté fi nanciami. Nám sa 
podarilo ešte vysúťažiť  dobrú 
cenu na elektrinu, takže za-
tiaľ to ešte zvládame, čo bude 
ďalej, to nevieme.  Chcem 
vyzvať na spoluprácu s obcou 

všetky zložky, občanov, cir-
kevné obce ako aj občianske 
združenia, aby priložili po-
mocnú ruku k zveľaďovaniu, 
správe a  údržbe obecného 
majetku, pretože obec ako 
taká nemá dosť fi nancií ani 
pracovníkov, aby všetky tieto 
veci zvládla. 

Ale, aby sme iba nefňukali, 
pripravujeme aj veselšie akcie 
v obci. Tradíciou sa stáva ruč-
né kosenie Kopaneckých lúk, 
kde v spolupráci s Národným 
parkom Slovenský raj pripra-
vujeme 3. ročník v dňoch  4. 
– 6. augusta 2022. Táto ak-
cia má za cieľ udržať fl órou 
najbohatšie lúky na svete, 
ktoré majú podľa ofi ciálnych 
metodík zaznamenaný naj-
väčší počet druhov rastlín 
na 1m2. Kosenie má  nielen 
ekologický, ale aj spoločenský 
a  gastronomický charakter. 
Chcem vyzdvihnúť spoluprá-
cu s klubom seniorov, ktorí už 
tradične prispievajú k dobrej 
atmosfére tejto akcie varením 
tradičných vernárskych jedál 
- pirohov a buchiet, ktoré sa 
tradične nosili ako poživeň 
koscom...

Obec Vernár je známa svo-

jim autentickým folklórom, 
ktorý ako súčasť horehron-
ského viachlasného spevu 
a je zapísaný aj do nehmotné-
ho kultúrneho dedičstva ľud-
stva. V spolupráci so Zväzom 
protifašistických bojovníkov 
a  Folklórnou skupinou Ver-
nár, Dobrovoľným hasičským 
zborom, Klubom seniorov, 
sponzormi a  priaznivcami 
obce,  pripravujeme v termí-
ne 27. 8. - 28. 8. 2022  Deň 
obce, spojený s  oslavami 78. 
výročia SNP. 

Akciu chceme usporiadať 
tak, aby tento deň bol nielen 
spomienkou na hrdinské de-
jinné udalosti slovenského 
národa, ale aj oslavou tradí-
cií zachovaných v  piesňach 
a  tancoch nášho ľudu. Na 
svoje si prídu milovníci fol-
klóru aj dobrého jedla. 

Podrobnú informáciu o pro-
grame podujatia a účinkujú-
cich súboroch zverejníme na 
plagáte.
 Ing. Vladimír Ondruš, 
 starosta obce 

V tomto a budúcom roku nás čakajú náročné investičné akcie

Telovýchovná jednota Partizán Vernár ani počas zimy neza-
háľala a pripravila hlavne pre deti a dorast možnosť využíva-
nia ľadovej plochy za kultúrnym domom na verejné korčuľo-
vanie. Kedže nám počasie prialo a teploty klesali hlboko pod 
nulu, korčuľovali sme až do konca februára.

Čím žila v zime a na jar TJ Partizán Vernár
Začiatkom apríla sa rozbehla aj jarná časť 7.ligy PFZ sk. A, 

kde sme chceli dokázať našu dominanciu  z jesene a potvrdiť 
naše ambície postúpiť do 6.Ligy.

V úvodnom kole nám síce súper uštedril prvú prehru v se-
zóne, ale  odvtedy  sme však už ,,nezakopli“ a tri kolá pred 
koncom sme len krôčik od postupu v  novej ére futbalu vo 
Vernári.

 „V tomto rozvoji chceme pokračovať a už v  lete by sme si 
chceli na tomto mieste zahrať či už volejbal alebo tenis. Chce 
to ešte veľa práce , ale spoločnými silami sa to dá zvládnuť“,  
skonštatoval Ondrej Ondruš, člen výboru TJ Partizán Vernár.

NOVÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Nová ľadová plocha za kultúrnym domom. 
 Snímka OndrejOndruš
Vďaka novému osvetleniu, ktoré sme nainštalovali ešte v je-
seni za veľkej pomoci dobrovoľníkov, sme usporiadali nočné 
korčuľovania , na ktorých sa stretli celé rodiny a zapojili sme 
tak do pohybu nielen deti, ale aj rodičov a starých rodičov. 
Potvrdilo sa nám , že investovaním do takýchto aktivít, dáva-
me dobrý signál pre rozvoj športu v našej obci.

Nová ľadová plocha za kultúrnym domom.   Ondrej Ondruš

Ešte pred začiatkom jarnej časti sme si pripomenuli okrúhle 
výročie a to hneď dvoch významných členov klubu. K 70-ke 
sme potriasli rukou  predsedovi TJ Pavlovi Knotekovi a tré-
nerovi mládeže a zároveň aj hospodárovi Jánovi Gandžalo-
vi.   Zároveň sme tak aj predstavili nové logo klubu a  nové 
dresy od sponzora.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ

Oslava jubilea našich dvoch ,,dorastencov“.  Ondrej Ondruš

Prvý jarný domáci zápas.   Ľubomír Greňa

MUŽSTVO DOSPELÝCH

Po Veľkej Noci sme začali s tréningami žiakov pod taktov-
kou skúseného Jána Gandžalu. Absolvovali sme už prvý jarný 
turnaj, ktorý sme zorganizovali práve na domácej pôde. Po 
dvoch výhrach sme skončili na prvej priečke.
„Pre nás nie sú dôležité výsledky, ale radosť detí  z pohybu. 
Teší nás veľký záujem detičiek a ich rodičov  o pohybové ak-
tivity.  Na ihrisku sa to hemží mladými „kohútikmi“ vo veku  
od 6 do 14 rokov. O futbal v našom klube je záujem dokonca 
aj zo susednej Hranovnice.  Je to radosť pozerať sa na plné 
ihrisko mladých športovcov“ – poznamenal Ľubomír Greňa 
ml., manažér TJ Partizán Vernár

DRUŽSTVO ŽIAKOV

Tréner so svojimi „kohútikmi“.  Zdroj: Cyril Ondruš

V júli, ako každý rok, plánujeme zorganizovať krásnu  akciu  
pre širokú verejnosť – 3. ročník Memoriálu Jaroslava Alexu 
a  Michala Fábera. Takisto v  auguste  budeme pokračovať 
v súťažení  vo varení guľášu. Cez voľné víkendy počas letných 
prázdnin v  spolupráci s  miestnou organizáciou Nascimen-
to Travel budeme organizovať pravidelnú letnú turistiku po 
okolitej krásnej prírode našej obce. 

Sledujte našu facebookú stránku PARTIZÁN VERNÁR 
a buďte v obraze, čo sa aktuálne deje v našom klube a v našej 
obci. O všetkých prípadných aktivitách vás budeme včas in-
formovať.  Mgr. Ľubomír Greňa a Ondrej Ondruš

AKCIE V LETE 2022

Chlapi z FSk Vernár vedia nielen spievať, ale sú to aj ši-
kovní pracanti. Brigádnicky sme sa pustili do rekonštruk-
cie podmytej regulácie potoka v amfi teátri. Dve brigády 
v nedeľu 15. a 22. mája a pravá strana je hotová. O týždeň 
pokračujeme...
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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 

 

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 

HROBOV 

POMNÍKY ( tabule) už od 500€ vrátane nápisu!* 
ŽULOVÁ KRYCIA DOSKA od 500€*  
ŽULOVÝ JEDNOHROB od 1700€* 
ŽULOVÝ DVOJHROB od 2500€* 
MONTÁŽ a DEMONTÁŽ krycej dosky alebo pomníka ZDARMA!!      
Doprava a odvoz starého materiálu ZDARMA!! 
Cena žulových hrobov je vrátane pomníka a nápisu!! 
Radi Vám poskytne búracie a betonárske práce, ich cenu dohodneme pri 
obhliadke na základe ich náročnosti a rozsahu. 
 
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€ 65€    Dvojhrob  150€  95€ 
Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA 
Obnova písma: 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma priamo na cintoríne:        Do 10 znakov 100€ 
                                                                         11-30 znakov  10€/znak  
                                                                         31 a viac znakov  9€/znak 

 Ceny platia pri   objednaní 
do 30.6.2022 

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! 

Dokočenie z 1. strany
O 18. h na Nám. sv. Egí-

dia Bubble cirkus a o 18. 
h v Spišskej Sobote gastro 
teatro Ako chutí Sardí-
nia. O 18.45 h na pódiu 
na námestí koncert Italy 
Evolution, o 20. h v Le-
voči, koncert v Bazilike 
sv. Jakuba Coro Tera Galan. 
Večer ukončí dobrá hudba s 
talianskou atmosférou.

V piatok od 9. h je na 
programe fotovýstava v OC 
Forum, od 12. h gastrostany a 
taliansky trh, o 17. h na Nám. 
sv. Egídia sardínske folklórne 
vystúpenie, o 19. h v Aquacity 
koncert Drupiho s predkape-
lou Davide Mattioli, o 20. h v 

Levoči v Bazilike sv. Jakuba 
koncert Coro Terra Galana 
a večer ukončí opäť Street-
-Bands. Vstupenky na Drupi-
ho na ticketportal.sk

V sobotu 11. júna začína fo-
tovýstavou v OC Forum a ná-
sledne o 10. h cookin-show v 
spolupráci s hotelovými ško-
lami zo Sardínie a Kežmarku.  
O 10. h je na námestí pripra-

vené detské predstavenie 
a o 12. h nasledujú gas-
trostany a talianske trhy. 
Od 14. h do 18. h v amfi -
teátri v Starom Smokov-
ci bude 1. PROSECCO 
race, Taste of Tatry Cup 
– Villanova a Viva Italia. 
O 17.30 h v kine, v rámci 

kinofestivalu si môžete po-
zrieť Miesto splnených túžob. 
O 19. h na námestí zaspieva 
Peter Lipa a Barbara Borto-
lini a o 20. h opäť koncert v 
Bazilike s. Jakuba v Levoči. 
Posledný večer festivalu bude 
patriť Street- Bands v Popra-
de a na Nám. Majstra Pavla v 
Levoči o 21. h je naplánovaná 
Sardínska večera.   (red)
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Mám záujem a kúpim:

u  Parožie, zhody
u Poľovnícke trofeje, zbierky
u Vzduchovky

Tel. č. 0908 10 10 68

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

Už v roku 2020 získala škola 
grant pre realizáciu projektu 
s názvom “Be inspiring, be 
inspired”. Avšak táto sa po-
sunula až na tohtoročnú jar. 
Cieľom projektu je získanie 
znalostí v oblasti vyučova-
nia cudzích jazykov až po 
tú najvyššiu úroveň  podľa 
Spoločného európskeho refe-
renčného rámca, jej inovácia 
a hlavne nechať sa inšpirovať 
a inšpirovať iných.

Prvou projektovou lastovič-
kou bola návšteva vyučujú-
cej anglického jazyka Caroly 
Castellano z Jazykovej školy 
v Las Palmas de Gran Cana-
ria v Poprade.  Náplňou jej 
pobytu bolo navštevovať vyu-
čovacie hodiny v našej škole, 
predovšetkým tie s účasťou 
dospelých študentov, s cieľom 
obohatiť vlastné vyučovacie 
metódy. Neostalo však iba pri 
tom a Carola sa na mnohých 

Inšpiratívna jar v Jazykovej škole v Poprade
Každý rok sa zamestnanci a študenti Jazykovej školy na 
Mnoheľovej ulici v Poprade tešia na jar, ktorá so sebou 
prináša nové výzvy a impulzy. S čoraz dlhšími dňami obe 
zúčastnené strany nachádzajú novú energiu, ktorú radi in-
vestujú do učenia (sa) cudzích jazykov. Príchod jari  2022 
sme všetci prežívali o čosi intenzívnejšie, tajne sme dúfali v 
koniec pandémie a tešili sa pri každej pozitívnej zmene. Za 
veľkú výhru tejto jari považujeme možnosť obnoviť pro-
jektové aktivity v rámci program Erasmus +. 

hodinách aktívne zapojila, čo 
naši študenti privítali s nad-
šením. V priebehu jedného 
marcového týždňa sa naša 
španielska kolegyňa zúčast-
ňovala aj na stretnutiach s 
vedením a učiteľmi Jazykovej 
školy, aby získala komplexnú 
predstavu o fungovaní našej 
školy. 

Následne  naši traja učite-
lia – vyučujúci anglického, 
španielskeho a francúzskeho 
jazyka - vycestovali  do Las 
Palmas, kde mali možnosť 
pozorovať prácu svojich ko-
legov v podmienkach štátnej 
jazykovej školy v inej krajine 
EÚ. Túto možnosť považuje-
me za vzácnu, keďže podobný 
model jazykového vzdeláva-
nia je v Európe zriedkavos-
ťou. Na ostrove Gran Canaria 
sme sa dozvedeli veľa nielen 
o metódach používaných na 
vyučovaní, ale aj o príprave a 

priebehu záverečných jazyko-
vých skúšok a o množstve in-
špiratívnych mimoškolských 
aktivít. 

Táto spolupráca sa neskon-
čila vzájomnými návštevami 
pedagógov. Súčasťou projek-
tovej spolupráce sú aj koreš-
pondenčné partnerstvá štu-
dentov z oboch škôl. Ďalším 
rozmerom spolupráce sú 
spoločné online vyučovacie 
hodiny, ktoré pre svojich štu-
dentov pripravili vyučujúci 
z Las Palmas a z Popradu. 
Všetci zúčastnení učitelia 
aplikujú poznatky o nových 
metódach na vlastných vyu-
čovacích hodinách a inšpiru-
jú aj ďalších svojich kolegov.

Počasie a kalendár nám na-
šepkávajú, že jar sa onedlho 
skončí, čo však neznamená, 
že sa utlmí naše nadšenie pre 
projektové aktivity. Viace-
rí učitelia Jazykovej školy v 
Poprade (možno aj ten váš) 
strávia časť letných prázdnin 
vzdelávacími aktivitami v 
rôznych mestách Európy, aby 
v septembri mohli začať vy-
učovanie vo svojich kurzoch 
s novou energiou a množ-
stvom dobrých nápadov. 

 Ivana Kovalová

www.marion.skwww.marion.sk

Workshopy
Farby na nábytok
Krásne veci pre váš domov

sortiment s kódom
Zľava na celý 

MARION

nevzťahuje sa na tovar v akcii
do 30.07.2022platí 

Prvé ofi ciálne nástupné 
miesto pre nadšencov divo-
kej vody v TANAP predstavili 
24. mája. Týmto krokom vyšli 
v ústrety ďalšej skupine náv-
števníkov najstaršieho národ-
ného parku na Slovensku. 

Spoločne s  vodákmi, ktorí 
sa už dlhodobo snažili zofi -
ciálniť svoje aktivity na úze-
mí najstaršieho národného 
parku na Slovensku, sa po-
darilo nájsť spoločnú reč. 
Vďaka tomuto nástupnému 
miestu si návštevníci užijú až 
tri a pol kilometra dlhý splav 
meandrami rieky, ktorá je 
známa nielen svojou dravos-

Vodáci majú prvé ofi ciálne nástupné miesto
Prvé formy mäkkého turizmu po reforme národných 

parkov boli predstavené verejnosti práve v  Tatranskom 
národnom parku. Svoje vyhradené miesto od 21. mája 
majú už aj vodáci. Meandre horného úseku najdivokejšej 
slovenskej rieky sú prístupné vyznávačom adrenalínu vý-
lučne v jednomiestnom kajaku či kanoe. Na Belú nastúpia 
tesne pod miestom jej zrodu, zhruba stopäťdesiat metrov 
od sútoku Tichého a Kôprovského potoka.  

ťou, ale i nespútanou krásou. 
Je domovom mnohých vzác-
nych rastlín a živočíchov, na 
obdiv ponúka prekrásne sce-
nérie a  možnosť precítiť jej 
divokosť počas splavu je ur-
čite neopísateľným zážitkom. 

Vodáci sa na nástupné 
miesto dostanú od parko-
viska na Podbanskom po 
turistickej značke, neďaleko 
horárne Tichá. Na dravé pe-
reje rieky Belá sa môžu vydať 
len členovia turistických ale-
bo športových organizácií so 
zameraním na vodnú turisti-
ku či vodný slalom na jedno-
miestnom kajaku (K1) alebo 

kanoe (C1), pričom vystupo-
vať môžu len na označených 
miestach. Presné pravidlá 
pre vodákov určuje Zoznam 
vyhradených miest v  Tat-
ranskom národnom parku č. 
2/2022 z 19. mája 2022, ktorý 
vymedzuje aj čas, kedy majú 
dovolené byť na vode. Podľa 
neho splavovať Belú môžu 
začať najskôr hodinu po vý-
chode slnka,  hodinu pred 
jeho západom už musia byť 

na brehu. Športovcov limitu-
je aj dostatok vody v koryte 
rieky na celom úseku splavu. 

Od nástupného miesta
pokračuje chodník ďalej 
k sútoku Tichého a Kôprov-
ského potoka, kde by mala 
pribudnúť tabuľa, na ktorej 
si návštevníci Tichej doli-
ny prečítajú, že práve tie-
to dve tatranské bystriny 
„dávajú život“ rieke Belá. 
 M. Petránová

Pre žiakov prvého stupňa 
tatranských škôl Základ-
nej školy  - málotriedky vo 
Vyšných Hágoch, Základnej 
školy s  Materskou školou 
Dolný Smokovec a v Základ-
nej škole Tatranská Lomnica 
pripravili príslušníci Mest-
skej polície (MsP) zážitkovú 
dopravnú výchovu v  súlade 
s  učebnými osnovami. Ide o 
predprázdninový kurz do-
pravnej výchovy.

Podľa preventistov MsP 
Vysoké Tatry veková skupina 
detí 6 až 10 rokov v  prevaž-
nej väčšine relaxuje, ba aj sa 
na bicykloch či kolobežkách 
prepravuje alternatívnym 
spôsobom do školy,.

Praktická výučba dopravnej 
výchovy určená školákom, 
sa za viac ako dvadsaťročnú 
kariéru mestského policajta 
zástupcovi náčelníka MsP, 

Jozefovi Štefaňákovi, jed-
noznačne osvedčuje: „Pre-
veríme deti ako účastníkov 
cestnej premávky, a tiež či 
ovládajú pravidlá.“ 

Tatranská MsP „ustajňuje“ 
vlastné kolobežky a  bicykle, 
súčasť mobilného doprav-
ného ihriska už desaťročie. 
„Každoročne pred letnými 
prázdninami pripravíme žia-
kom prvého stupňa praktickú 
dopravnú školu. Hliadkujeme 
pri ceste do a  zo školy, preto 
z  pozorovania správania sa 
detí im v modelovej situácii 
na križovatke dopravného 
ihriska vieme navodiť situá-
cie, ktoré preveria správnosť 
ich správania sa ako reálnych 
účastníkov cestnej premáv-
ky,“ približuje Štefaňák do-
dávajúc, že: „leitmotívom je 
prioritne ochrana ľudských 
životov a zvlášť detí ako zra-

niteľnej vekovej skupiny .“  
Veria, že nech sa kedykoľ-

vek medzi žiakov tatran-
ských škôl vrátia, bude ich 
prejazd modelovými križo-
vatkami dopravného ihriska 
vzorovým aj pre dospelých 
účastníkov cestnej premáv-
ky. „Zo skúseností vieme, že 
často práve vnímavé deti ini-
ciujú aj u  rodičov zapnutie 
bezpečnostných pásov v  aute 
či nasadenie ochrannej prilby 
pri bicyklovaní. Sú naším po-
zorným svedomím, preto im 
chceme pomôcť a podporiť ich 
v správnych návykoch,“ moti-
vačne zakončuje Štefaňák. 

Dopravnou výučbou pod 
dohľadom preventistov, prís-
lušníkov MsP Jozefa Štefaňá-
ka a Dušana Rennera prešlo 
tak počas troch dní takmer 
stovka tatranských školákov. 
 (stefa)

Začali už v polovičke mája

www.podtatransky-kurier.sk
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„Poprad si to zaslúžil, pre-
tože je kolískou hokeja a vždy 
tu vyrastali  špičkoví hokejisti. 
Som rád, že tu bude celoročne 
pripravený ľad. Deti aj dospe-
lí vedia skĺbiť letnú prípravu 
aj s ľadom a hlavne naše deti 
nebudú musieť vstávať o 4. h 
ráno a začínať tréning o 6. h. 
Verím, že Poprad pokročí opäť 
vyššie, čo sa týka kvality hoke-

Najmodernejšiu tréningovú halu má Poprad
Krytá tréningová hala vznikla ako prístavba k zimnému 

štadiónu zo severovýchodnej strany. S jej výstavbou sa za-
čalo pred rokom vo februári a patrila k jedným z hlavných 
volebných sľubov primátora Antona Danka, ktorý ju dnes 
spolu s čestným prezidentom HK Poprad Janom Telen-
skym, architektom a autorom projektu Pavlom Kučerom a 
riaditeľom zimného štadióna Jaroslavom Marušinom sláv-
nostným prestrihnutím pásky uviedol do života. Mesto 
Poprad sa tak môže od dnes popýšiť najmodernejšou tré-
ningovou halou na Slovensku.

ja. Dovolím si tvrdiť, že takúto 
tréningovú halu som nikde v 
Európe nevidel. Naša je prvou, 
ktorá spĺňa najvyššie kritériá. 
Každého musí jej dizajn upú-
tať. Pri tejto hale náš staručký 
zimný štadión potrebuje aj 
zvonku rekonštrukciu. Ďal-
šia úloha pred nami, aby sa 
trošku doladil s halou,“ uvie-
dol primátor.

Hala s výškou 
15,5 metra a s ka-
pacitou tribúny 
179 miest na se-
denie bude slúžiť 
najmä mladým 
Popradčanom. 
Hlavným účelom 
výstavby bolo 
zabezpečenie tré-
ningových proce-
sov detí, žiakov a 
mládeže, keďže 
súčasné priesto-
ry v zimnom 
štadióne už pre 
tieto aktivity ne-
postačujú. Nový 
objekt tréningovej haly bude 
rozvíjať prípravu mladých 
hokejových talentov vďaka 
modernému klubovému zá-
zemiu. Toto zázemie určené 
primárne pre mládež a dorast 
bude fungovať synergicky so 
zimným štadiónom, s ktorým 
je prepojené spojovacím krč-
kom. Objekt je rozdelený na 
tri základné časti a to vstupnú 
časť s tribúnou a šatňami pre 
turnaje, halu s ľadovou plo-
chou a klubovú časť ako zá-
zemie pre mládežnícky hokej.

„Museli sme dbať na obálku 
štadiónu, museli sme dodržať 
energetickú triedu stavby a 
vďaka tomu sú tie prevádz-
kové náklady úplne inde. Pri-
márna vec, ktorú som pociťo-

val, bola zodpovednosť pred 
touto úlohou. Cítil som veľkú 
pokoru. Okrem technických 
výhod, napr. žiadne odkvapy, 
ktoré by strhávali ľady, sym-
bolizujeme kolísku hokeja a 
to bola vstupná myšlienka 
projektu,“ vysvetlil architekt 
Pavol Kučera.

V tréningovej hale sa na-
chádzajú šatne pre mládež a 
deti, rozhodcov a trénerov, 
ako i presklený bufet, klubo-
vá časť, ošetrovňa a priestor 
pre odkladanie civilného 
oblečenia. Nad ľadovou plo-
chou s rozmermi 60 m x 26 
m je umiestnená moderná 
multimediálna kocka. Sa-
motná tribúna obsahuje 
vlastné hygienické zázemie. 

Nechýba ani stanovište pre 
rolbu. Technologické zá-
zemie a strojovňa sú k dis-
pozícii v hlavnom zimnom 
štadióne.

„Prevádzka tréningovej haly 
bude celoročná, na to aj bola 
hala stavaná. S tým, že 16. 
mája mládežníci už vykorču-
ľujú na nový ľad, ktorý začne-
me chladiť od 9. mája. Letnú 
prípravu môžu absolvovať 
von aj na ľade. Budú tu treti-
nové náklady v porovnaní so 
zimným štadiónom,“ uviedol 
riaditeľ zimného štadióna Ja-
roslav Marušin.

V blízkosti novej tréningo-
vej haly sa nachádza i par-
kovisko s 25 parkovacími 
miestami.  Mesto Poprad

Mestská knižnica Svit 
v  marci otvorila svoje nové 
priestory slávnostným pre-
strihnutím pásky primátor-
kou mesta Ing. Dášou Voj-
sovičovou. Tieto priestory 
nadobudla knižnica už v ro-
ku 2014, žiaľ, fi nancie na 
stavebné úpravy nemohla dl-
hodobo získať. Našťastie, sú-
časné vedenie mesta hľadalo 
možnosti ako víziu rozšíre-
nia knižnice dokončiť. 

Koncom roka 2021 sa 
spustili búracie práce a  ten-
to rok sa vykonávali mu-
rárske práce, položenie no-
vej podlahy, maľovanie, osa-
denie dverí, kupuje sa nové 
nábytkové vybavenie, ver-
tikálne a zatemňovacie ža-
lúzie, montuje sa premie-
tací prístroj s  plátnom. Po 
7 rokoch sa knižnica doč-
kala a rozširuje sa do voľ-
ných priestorov na južnej 
strane budovy. V nových 
miestnostiach vzniká samo-
statná čitáreň, miestnosť na 
podujatia a Baťova knižnica 

s knihami mapujúcimi čin-
nosť a život zakladateľov náš-
ho mesta. Vďaka vytvoreniu 
novej čitárne v pôvodných 
priestoroch knižnice vzni-
ká i samostatná počítačová 
miestnosť. Knižnica tento 
rok oslavuje 85 rokov svojej 
činnosti a tak je tento splne-
ný cieľ krásnym darčekom 
k jej výročiu. Ale predovšet-
kým zlepšenie služieb a zvý-
šenie komfortu bude veľkým 
prínosom hlavne pre čitate-
ľov a návštevníkov. 

V  marci – mesiaci knihy, 
pracovníčky knižnice pri-
pravili informačné výchovy, 
besedy o  knihách, hovore-
né bibliografi e a  literárne 
súťaže pre deti materských 
škôl, žiakov základných škôl 
a  špeciálnej základnej školy 
zo Svitu, Gerlachova a Men-
gusoviec. Prváčikov, tak ako 
každý rok, zapísali do kniž-
nice a  slávnostne prijali za 
čitateľov. Zrealizovali spolu 
45 podujatí pre 728 detí. 

Prvým podujatím v nových 

priestoroch knižnice bolo 
stretnutie s Marcelom Ma-
niakom - vojnovým histori-
kom a predsedom Historic-
ko-dokumentačnej komisie 
pri oblastnom výbore SZPB 
v  Poprade. Na besede pred-
stavil svoje nové tituly litera-
túry faktu a tiež porozprával, 
ako vyhľadáva v múzeách, či 
kronikách obcí a miest infor-
mácie a fakty o vojne a SNP.

Po dvoch „kovidových“ 
rokoch sme sa v  knižnici  
mohli s  deťmi opäť stretnúť 
na medzinárodnom nočnom 
podujatí Noc s Andersenom. 
Účastníkov privítali a počas 
celej noci sprevádzali chro-
báky. Deti spolu s nimi vstú-
pili do hmyzej ríše, podelili 
sa do družstiev a zmenili sa 
na mravce, termity a včely. 
Spoločne súťažili v pohybo-
vých hrách, úlohách šikov-
nosti, či literárnych úlohách. 
A popri tom sa vzdelávali, 
naučili sa, ako sa dorozu-
mievajú mravce i včely, kto 
stavia najzložitejšie hniezda, 

koľko kvietkov musia na-
vštíviť včielky, aby nazbierali 
1 kg medu, aké chute rozlišu-
jú, ktoré farby vidia a mnoho 
ďalších zaujímavostí zo sveta 
hmyzu. Z ovocia a zeleniny 
vyrezávali rôzne tvary a vy-
tvárali chrobáčiky – najväčší 
úspech mal roháč. Predstavi-
li sme im tiež knižky s chro-
bačími hrdinami (a neverili 
by ste, koľko veľa ich v kniž-
nici máme), čítali sme z nich 
ukážky aj rozprávku pred 
spaním. Deti absolvovali 
i skúšku odvahy, kedy mohli 
zo všetkých svojich zmyslov 
využívať iba jeden – hmat. 
Všetci to zvládli a na záver 
ich čakala odmena vo forme 
hračky i sladkosti. 

Každoročne sa knižnica za-
pája i do celoslovenskej kam-
pane na podporu čitateľskej 
a prírodovednej gramotnosti 
detí pod názvom „Les ukry-
tý v knihe“. Tohtoročná kam-
paň bola venovaná zvukom 
a „spevu“ lesa. Spojili sme sa 
s lesným pedagógom Ing. 

Igorom Stavným so Sprá-
vy TANAP-u z Tatranskej 
Lomnice a ten pripravil pre 
2 triedy štvrtákov zo Spoje-
nej školy Mierovej zvukové 
čítanie a rozprávanie o tom, 
ako prechádzka lesom oslo-
ví všetky naše zmysly. Zá-
roveň im ukázal a vysvetlil, 
ako zo stromu vzniká kniha 
a po prečítaní ukážky z kni-
hy Stromovníčkovia deti 
určovali dreviny i rastlinky, 
o ktorých sa v úryvku písalo. 

Vo výstavnej miestnosti 
knižnice mohli návštevní-
ci vidieť výstavu fotografi í 
„Rybárskymi chodníčkami“. 
Sviťan Ján Dubeň nám zo 
svojho bohatého fotografi c-
kého archívu pripravil výber 
fotografi í na tému rybárstva 
a rýb. Aktuálne je v knižnici  
nainštalovaná výstava OZ 
Naturalista „Baťova archi-
tektúra Svit“ a tiež zaujímavá 
výstava kresleného humoru 
Vlada Mešára – „Karikatúry“.
 Mgr. Daniela Šipošová,  
 vedúca mestskaj knižnice

Vo svitskej mestskej knižnici to neustále „žije“

Nájde sa poctivý 
nálezca horského 

bicykla zn. MERIDA? 
(čierno-červeno-biely 
s početnou výbavou). 

Stratený 14.–15. 5. 2022 
Informácie na t. č. 

0903 901 863 
za fi nančnú odmenu. 

Ďakujem.

K silnému tresku a tlako-
vej vlne, ktorý počuli a cítili 
ľudia v širokom okolí Spiš-
skej Novej Vsi a Popradu 
11. mája 2020 pred 14. h, sa 
ofi ciálne vyjadrilo Minister-
stvo Obrany SR. „Išlo o ostrý 
vzlet hotovostného lietadla 
MIG-29 Vzdušných síl OS 
SR k dopravnému lietadlu 
tureckých aerolínií na trase 
z Moskvy do Istanbulu, na 
palube ktorého bola hláse-
ná bomba. MIG-29 sprevá-
dzalo dopravné lietadlo až 
kým neopustilo náš vzdušný 
priestor,“ uviedla Mgr. M. 
Kovaľ Kakašíková, hovorky-
ňa MO SR.

Vzlietol MIG-29

Beseda s Marcelom Maniakom. Noc s Andersenom.Les ukrytý v knihe.

V e-rubrike Podtatranského 
múzea v Poprad si v  „His-
torickom okienku“ 23. mája  
pripomenuli 236 rokov od 
úmrtia známeho slovenské-
ho cestovateľa, objaviteľa, 
kolonizátora, spisovateľa 
a „dobrodruha s túlavými 
topánkami“ - Mórica Beňov-
ského. K Popradu-Sp. Sobo-
te ho viaže jeho manželka 
Zuzana HÖnschová, s ktorou 
sa oženil v roku 1768. 

Bol typickým predstavite-
ľom obdobia osvietenstva, 
zaslúžil sa o rozvoj dopravy, 
obchodu a objavovania ne-
známych území, bol auto-
rom diela Pamäti a cesty.

Historické 
okienko

Móric Beňovský
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