
1Občasník obce Mengusovce                         September 2022                          Ročník VI.                                        Číslo 2

M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

 ROČNÍK 12                                                             Číslo 6                                                         26. septembra 2022

VYSOKÉ TATRY

BATIZOVSKÉ NOVINY
Občasník obyvateľov obce Batizovce

S e p t e m b e r  2 0 2 2

SPOLOČENSKO-EKONOMICKÝ OBČASNÍK

SEPTEMBER 2022                                       ČÍSLO 2

Minister Samuel Vlčan udelil na 
tohtoročnom Agrokomplexe na 
slávnostnom galavečere 18 rezort-
ných vyznamenaní, 5 špeciálnych 
cien ministra a spolu s Národným 
výstaviskom Agrokomplex, š. p. 
udelil 5 ocenení Zlatý kosák vy-
stavovateľom v kategórii rastlinná 
výroba, mechanizácia a  veda a vý-
skum. 

Strieborná medaila ministra 
pôdohospodárstva a  rozvoja vidie-
ka SR bola okrem iných udelená aj 
Anne Glejdurovej pri príležitosti 
životného jubilea a celoživotnej sna-
hy o rozvoj poľnohospodárstva na 
Slovensku. Anna Glejdurová zastá-
va 22 rokov funkciu predsedníčky 
Poľnohospodárskeho podielnického 
družstva Liptovská Teplička. 

„Považujem to za ocenenie práce 
celého kolektívu nášho Poľnohospo-
dárskeho podielnického družstva. 
Ďakujem kolegom, terajším i býva-
lým a všetkým našim zamestnancom, 
ktorí sa zaslúžili o rozvoj a propagá-
ciu nášho družstva aj obce Liptovská 
Teplička,“ skromne zhodnotila tento 
úspech Anna Glejdurová.

Počas tohtoročnej výstavy poľ-
nohospodárstva a potravinárstva v 
Nitre bolo takmer 60 potravinár-
skym výrobkom udelené označenie 
Značka kvality. Okrem expozícií 
návštevníkov zaujali workshopy, 
diskusie s odborníkmi, prednášky, 
odborné poradenstvo i  rozmanitý 
sprievodný kultúrny program vráta-
ne chutných gastro špecialít najmä 
z domácej kuchyne.  (reš)

Ocenenie za celoživotnú snahu A. Glejdurovej
Poľnohospodári, potravinári, lesníci, poľovníci aj široká verejnosť mohla 

na 47. ročníku medzinárodnej  výstavy poľnohospodárstva a potravinár-
stva Agrokomplex 2022 vidieť expozície od vyše 400 vystavovateľov, od 
rastlinnej, cez živočíšnu výrobu, potravinárstvo, expozíciu techniky, ale 
aj informatívne stánky MPRV SR a jeho organizácií až po 15. Národnú 
výstavu hospodárskych zvierat a výstavu Poľovníctvo a príroda. Národné 
výstavisko v Nitre privítalo počas 4 výstavných dní 82 108 návštevníkov. 

Pri príležitosti 78. výročia Slo-
venského národného povstania aj 
tohto roku občianske združenie 
Motorkári Slovenska zorganizo-
valo spomienkovú Jazdu slobody, 
venovanú hrdinom Červenej ar-
mády, 80. výročiu vzniku 1. čes-
koslovenského armádneho zboru 
a samozrejme, hrdinom Slovenské-
ho národného povstania padlým 
v bojoch 2. svetovej vojny. Projekt 
zorganizovali za spolupráce Ruskej 
historickej spoločnosti a Ruského 
veľvyslanectva na Slovensku.

V súčasnej dobe išlo o strastipl-
nú cestu piatich zástupcov OZ Brat 
za brata a členov Klubu vojenskej 
histórie Tatry, ktorí po prvýkrát 
na svojej ceste nepoužili motorky, 
ale lietadlo a auto. Ich prvá ces-
ta z Moskvy smerovala do Mú-
zea víťazstva na Poklonnej Hore.  
 Pokračovanie na 8. strane
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ANGELA FRANTIŠKOVÁ, nová primátorka pre POPRAD
„Zmena začína klopaním na zatvorené dvere.“

Je to po druhýkrát, čo som sa 
rozhodla zakúpiť si priestor v Pod-
tatranskom kuriéri. Financovanie 
mojej kampane z  vlastných úspor 
som prijala ako fakt, hoci zastávam 
názor, že  spoliehať sa na moc pe-
ňazí pri výbere zástupcov občanov 
na základe jednostrannej politickej 
reklamy je vážnym nedostatkom 
demokratického zriadenia ako ho 
poznáme dnes. Odstrániť tento 
alibizmus a  s  ním aj vplyv záuj-
mových skupín na rozhodovaciu 

schopnosť voličov je podľa mňa 
možné len jediným spôsobom. Je 
ním vyvážený priestor pre diskusiu 
nielen kandidátov, ale aj občanov 
vo verejných médiách a  lokálnych 
platformách. O vytvorenie takého-
to priestoru v mene všetkých kan-
didátov a občanov som sa usilovala 
aj v  Mesačníku a TV Poprad, kde 
som sa nestretla s pochopením. 

Správna voľba sa rodí 
v dialógu s ostatnými

Som presvedčená, že najúčinnej-
šou formou kampane je záujem 
spoločnosti o riešenie konkrétnych 
problémov s  tými, ktorí sa na ich 
riešenie podujali. V predvolebnom 
čase v našom regióne však vníma-
me skôr opačný trend. Okolo seba 
vidíme viac billboardov než roz-
hovorov zachytávajúcich pluralitu 
názorov a  postojov. Na uliciach aj 
doma pri zapnutom rádiu nás ata-
kujú predvolebné sľuby známych 
tvárí, otázky voličov však zostávajú 

nevyslovené. Ako keby ani žiad-
ne neexistovali. V  mojom článku 
uverejnenom v  júlovom vydaní 
som upozornila na to, ako sme 
v  tomto volebnom období boli na 
MsZ v Poprade svedkami toho, že 
občanom nebolo dovolené vyjadriť 
sa k dôležitým bodom o odpredaji 
mestského pozemku v  Kvetnici, 
ani k pripravovanému  návrhu zme-
ny a doplnku územného plánu v 
Matejovciach. Je jedno, či ste bežný 
občan, alebo odborník s okrúhlou 

pečiatkou. Ak vami zvolení zástup-
covia necítia morálnu zodpoved-
nosť udeliť slovo tomu, od  koho 
pochádza ich verejná moc, je na 
mieste položiť si otázku koho zá-
ujmy vlastne presadzujú. Aj vďaka 
tomuto článku som si uvedomila, 
že požiadavka na integráciu obča-
nov a odborníkov do rozhodova-
cích procesov samosprávy a kraja 
rezonuje medzi voličmi viac, než 
som si pôvodne myslela. Táto téma, 
ktorú som otvorila vo viere, že zvý-
šim dopyt občanov po nástrojoch, 
ktoré moderným transparentným 
samosprávam umožňujú dosaho-
vať pozoruhodné hospodárske, so-
ciálne a environmentálne výsledky 
kolektívne sa ku mne vrátila ako 
bumerang. Bola som opakovane 
kontaktovaná občanmi, ale aj iný-
mi kandidátmi, ktorí vnímajú po-
trebu zdieľať kritické informácie 
o tom, čo sa „po novom“ odohráva 
za „zatvorenými dvermi“ mestské-
ho úradu Poprad, ktorý som kon-
com minulého volebného obdobia 
viedla z  pozície prednostky. Pri-
znám sa, že ako ženu - kandidátku 
na primátorku mesta ma niektoré 
z  informácií zasiahli aj emočne. 
Video s  názvom Stopárov sprie-
vodca po Dankovej Galaxii s. r. o. 
https://www.youtube.com/watch?-
v=l-aacZ4hb7k&t=99s, v ktorom 
mestská polícia násilím vyvádza 
mladú ženu - účastníčku konania 
zpred kancelárie primátora, mi 
dodalo energiu postaviť sa do čela 
presadzovania zmien existujúcich 
podmienok, v ktorých informo-

 Pokračovanie na 2. strane
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vaná spolupráca obyvateľov 
mesta a  samosprávy už nie 
je mysliteľná. Zdrojom mo-
jej sily v  tomto náročnom 
období sa tak stávajú nielen 
poznatky o  participatívnych 
formách riadenia a fi nanco-
vania, ktoré som nadobudla 
dlhoročným pôsobením 
v samospráve, ale tiež ve-
domie, že dopyt po zmene 
nemusím iniciovať sama. 
Keďže ten už medzi občan-
mi je, aj keď si žije skrytým 
životom v  závislosti na ne-
dostupnosti „nepohodlných“ 
informácií.  

Mojím cieľom je na-
pomôcť k prelomeniu 

informačného 
embarga

Ako hlavná kontrolórka 
viacerých obcí som bola ob-
čanmi oslovená, aby som sa 
vyjadrila k otázke zákonnos-
ti procesov pri predaji mest-
ského majetku bývalých Du-
kelskych kasární, pri ktorom 
mestské zastupiteľstvo ne-
schvaľovalo minimálnu cenu 
nehnuteľnosti, ani samotný 
majetkový prevod. Záujem 
skupiny občanov komuni-
kovať o tom čo ich trápi, ma 
potešil rovnako, ako ma pre-
kvapili niektoré ich zistenia. 
Z  pozície svojej odbornosti 
na problematiku podlieha-
júcu do veľkej miery indi-
viduálne prijatým zásadám 
hospodárenia s  mestským 
majetkom, si svoju odpoveď 
dovolím značne zjednodu-
šiť...

Predstavte si, že ste vlastní-
kom domu a idete ho predať. 
Príde k  vám prvý záujem-
ca, ktorý si prečítal inzerát, 
ponúkne napr. 1 tisíc eur 
a  človek bude spokojný, aký 
skvelý kšeft  urobí. Podpisom 
zmluvy prichádzate o  dom 
aj záhradu, ale máte tisícku. 
Bolo by to pre Vás výhodné? 
Alebo by bolo rozumnejšie 
zistiť predpokladanú hod-
notu svojho domu, prípadne 
si dom s  pozemkom nechať 

oceniť znalcom a  snažiť sa 
predať ho za čo najvyššiu 
cenu? Mestský majetok sa 
musí spravovať úzkostlivejšie 
a nakladať s ním opatrnejšie 
ako so svojím vlastným. Ak 
človek z  akéhokoľvek dôvo-
du znehodnotí svoj majetok, 
je to len jeho ujma. Ak zne-
hodnotíte majetok mesta, 
neprídete iba o česť a dôveru 
občanov. Vystavujete sa jed-
noducho riziku, že spôsob, 
akým ste postupovali, ne-
bude v  súlade so zákonom 
o majetku obcí, v zmysle kto-
rého je mesto svoj majetok 
povinné (!) zveľaďovať, chrá-
niť a zhodnocovať. S veľkým 
záujmom som si v súvislosti 
s otázkou občanov dohľada-
la aj iné verejné obchodné 
súťaže realizované mestom 
Poprad. Jedna z nich sa týka 
predaja pozemku v katastrál-
nom území Spišská Sobota, 
o výmere 4 m2, kde sa uvá-
dza: Minimálna kúpna cena 
je stanovená podľa znalec-
kého posudku č. 31/2019 
vyhotoveného Ing. Alenou 
Pethöovou, znalcom v od-
bore stavebníctvo vo výške 
52,13 €/m², t. j. 208,52 € za 
celý predmet predaja spolu 
o výmere 4m2. Na otázku či 
a prečo si mesto necháva vy-
hotoviť nákladný znalecký 
posudok k pozemku o 4m2, 
zatiaľ čo areál Dukelskych 
kasární o rozlohe 64 000 m2  
predávame za cenu 15 €/m², 
ktorú si určil kupujúci, v tej-
to chvíli nemám odpoveď. 
Bola by som však rada, ak by 
nás, ktorí túto odpoveď hľa-
dáme, bolo stále viac. Jedná 
sa koniec-koncov o náš spo-
ločný majetok a  dedičstvo, 
ktoré odkazujeme ďalším 
generáciám. 

Sporné hospodárenie s ne-
hnuteľným majetkom mesta, 
na ktoré upozorňujú občania 
aj stávajúci opoziční poslan-
ci je, zdá sa, Achillovou pä-
tou popradskej samosprávy. 
Fenomén „výpredaja“ stra-
tegického majetku mesta mi 
už dlhšiu dobu pripomína 

nápis „BLACK FRIDAY“ vo 
výkladných skriniach našich 
obchodov, v  ktorých vída-
vame čím ďalej tým menej 
lokálnych a slovenských vý-
robkov. Či už sa jedná o od-
predaj časti budovy mestské-
ho úradu, kina Máj, podielov 
Aquaparku, alebo pozemkov 
v  Kvetnici, výpredaj mest-
ského majetku prebieha tak 
rýchlo a  potichu, že s  ním 
drvivá väčšina obyvateľov 
proste nedokáže držať krok. 
Ich zapojenie do rozhodo-
vania, ako s  komunálnym 
majetkom naložiť, je pritom 
podmienené dostupnosťou 
včasných a  pravdivých in-
formácií. Tieto informácie 
však vo verejnom priestore 
absentujú. Otázok, ktoré vi-
sia nielen nad majetkovými 
prevodmi, ale aj budúcnos-
ťou developerských zámerov, 
akými sú Nové Nábrežie, 
projekt na mieste zbúrané-
ho pivovaru Tatran, či na 
pozemkoch neúspešného 
projektu „Horse“ v Poprade; 
je viac než odpovedí. Mojím 
cieľom je prelomiť toto infor-
mačné embargo a povzbudiť 
občanov, aby sa nebáli pýtať 
a vstupovať do prípravy roz-
hodnutí meniacich tvár náš-
ho mesta.

Chcem byť príkla-
dom toho, že nečin-
nosť kvôli strachu 

z neúspechu sa nevy-
pláca

Denne vo svojom okolí, 
na pracovisku, ale najmä od 
tých, ktorí zbabelo prevrá-
tili kabáty, aby sa pridali na 
stranu strážcov „status quo“ 
počúvam, že zmena NIE je 
možná. Korupcia a  kliente-
lizmus sú podľa nich bežnou 
súčasťou života samosprávy 
-  postaviť sa im je údajne 
bojom s  veternými mlyn-
mi...Ako kandidátka nomi-
novaná Slovenskou národ-
nou stranou, podporujúcou 
tradičné hodnoty Slovákov 
ako sú vlasť, rodina, viera, 
zodpovednosť, ale aj  čím 
ďalej, tým viac skloňovaná 
spravodlivosť a  sebestačnosť 
-viem, akú vážnu hrozbu pre 
našu lokálnu, regionálnu aj 
národnú identitu a  suvere-
nitu predstavujú hlasy zba-
belcov a  prospechárov. Som 
presvedčená, že jediné čo 
NEDOKÁŽEME, je uchrániť 
národné dedičstvo v podobe 
kultúrnej diverzity regiónov, 
vzdelanosti, ľudových tradí-
cií a zručností, územia, pôdy, 
ekosystémov, nerastných su-
rovín a lokálnej produkcie 
potravín – pod velením tých, 

ktorí majú strach postaviť sa 
za to, čo nás robí tým, kým 
sme. Energetická, či klima-
tická kríza, ale aj samotná 
kríza demokracie a  práv-
neho štátu predstavujú za-
ťažkávacie skúšky, ktoré nás 
nesmú rozdeliť pod vplyvom 
tých, ktorí to vopred vzdali. 
Prvá a najdôležitejšia zmena 
sa však musí odohrať v  na-
šom občianskom svedomí 
tým, že akceptujeme krízu 
ako príležitosť. Jednoducho 
ako šancu pretvoriť spôsob 
riadenia vecí verejných na 
udržateľnejší, to znamená 
taký, na ktorý budeme mať 
dosah, a  ktorého procesom 
budeme rozumieť. Len tak 
naše komunálne zdroje mô-
žeme efektívne kontrolovať 
a manažovať v prospech sú-
časnej a budúcich generácií. 
Pretože si uvedomujem, aké 
jednoduché je pre Slovákov 
nechať sa odradiť pochyb-
nosťami o  vlastných schop-
nostiach, nemám za zlé ob-
čanom, ktorí stratili vieru 
v  posun vpred. Sama sa ne-
dokážem celkom zbaviť obáv, 
čo jedného čaká pri prevzatí 
úradu v  stave, v  akom ho 
zanecháva súčasné vedenie 
mesta, koľko prekvapení 
a  utajovaných skutočností 
čaká na svoje odhalenie. Pre-
klopiť územnú samosprávu 
na inštitúciu, ktorá si opäť 
vybuduje dôveru obyvateľov, 
je však nevyhnutný krok, 
ktorého odďaľovaním nič 
nezískame, práve naopak. 
Keď som si toto uvedomila, 
zistila som, že nie je cesty 
späť. Ani pre mňa, pre moju 
rodinu a  priateľov, ani pre 
mnohých obyvateľov Popra-
du, ktorí svojou odvahou 
a  vytrvalosťou hájiť verejný 
záujem nepochybne zatieňu-
jú moju vlastnú odvahu, za 
čo im zostávam vďačná.

Byť otvorený 
spolupráci je novým 

štandardom
Ako kandidátka na primá-

torku mesta Poprad a poslan-
kyňu VÚC ponúkam spolu-
prácu všetkých samospráv 
v  okrese, nakoľko si uvedo-
mujem, že trvalo udržateľný 
rozvoj nášho regiónu nie je 
možný bez mesta Poprad 
a  naopak, že udržateľnosť 
mesta Poprad nie je možná 
bez spolupráce s ostatnými 
obcami. Podpora a  rozvoj 
jedinečnosti a autenticity 
nášho podtatranského mik-
roregiónu by mali byť jednou 
z hlavných priorít ďalšieho 
smerovania spoločenstva ob-
cí previazaných prírodnými 

zdrojmi, kultúrou aj ekono-
micky. Záleží mi na tom, aby 
sme využili historický a  prí-
rodný potenciál nášho úze-
mia a uprednostnili cestu slu-
žieb a mäkkého turizmu pred 
ďalším záberom a  devastá-
ciou krajiny, bez ktorej nie je 
možná adaptácia na zmenu 
klímy, ani sebestačnosť. Zále-
ží mi na tom, aby sme spolu 
s ďalšími  obcami vytvárali 
programy pre podporu do-
mácich podnikateľov a  re-
meselníkov, a pre zakladanie 
slovenských obchodov so slo-
venskými výrobkami. Záleží 
mi na tom, aby sme v  rámci 
našich možností vytvárali 
priaznivejšie podmienky pre 
poskytovanie lekárskej sta-
rostlivosti a  skvalitňovanie 
sociálnych služieb pre senio-
rov a zdravotne znevýhod-
nených. Aby sme nezabúdali 
na úlohu prevencie a  pohyb 
na čerstvom vzduchu a budo-

vali zdravé verejné priestran-
stvá, ktoré odovzdáme našim 
deťom v  stave, za ktorý sa 
nebudeme hanbiť. Rovnako 
ako mi záleží na tom, aby 
politika rozvoja sociálne-
ho bývania nezostávala len 
hudbou budúcnosti, ale aby 
nabrala aj reálny rozmer. Pre-
sadzujem, aby nás občanov 
štátne a samosprávne orgány 
nešikanovali a  nerozdeľova-
li, aby našim deťom neničili 
detstvo. Zmena musí prísť 
zdola. Mám dôvod si myslieť, 
že toto všetko dokážeme, ak 
prestaneme sponzorovať ne-
kontrolované odčerpávanie 
komunálnych zdrojov z  na-
šich do cudzích rúk.

Celý okres ale aj Slovensko 
nepochybne potrebuje novú 
energiu a  impulz. Verím, že 
práve komunálne voľby sú 
miestom a časom, kde by sme 
mohli nabrať správny smer. 

 Ďakujem Vám za dôveru!

ANGELA FRANTIŠKOVÁ, nová primátorka pre POPRAD
„Zmena začína klopaním na zatvorené dvere.“
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Angela Františková pre Poprad

Objednávateľ: Angela Františková, Poprad Dodávateľ: Podtatranský kuriér, Poprad, IČO 462 859 03

Druhý najväčší zamestnávateľ v Poprade v uplynulých 
dňoch oslávil okrúhle, 30. výročie svojho vzniku. Whirlpool 
Slovakia je nielen stabilným podnikom, ale aj podporovate-
ľom športových a kultúrnych projektov, za čo mu patrí veľká 
vďaka. Na podnikovej párty v centre mesta sa na zaujímavom 
podujatí zabaavili nielen zamestnanci Whirlpoolu, ale aj oby-
vatelia a návštevníci mesta.

Whirlpool je v Poprade 
už 30 rokov

Stovku si pripomenula
aj Tatravagónka

Dôležitým zamestnávateľov v okrese Poprad je Tatravagón-
ka, ktorá si v septembri pripomenula 100. výročie svojho za-
loženia. Od zámočníckej dielne Halath a spol., ktorej dátum 
sa viaže k roku 1922, cez Vozovku a strojáreň Halath a Ing. 
Petrovický sa z malej fi rmy postupne vybudovala Vagónka 
Poprad. V súčasnosti sa pod hlavičou Tatravagónka Poprad 
exportujú nákladné vagóny a podvozky do celej Európy. 

Folklórny súbor Vagonár 
oslávil 50. výročie 

Rovnako, ako výrobné popradské podniky si 50. výročie 
od svojho založenia pripomenuli v uplynulých dňoch jedi-
nečným vystúpením aj členovia Folklórneho súboru Vago-
nár Poprad. V programe Vagonár Vagonárom v popradskom 
Dome kultúry sa predstavili pásmom Oživení a mnohými 
ďalšími si pripomenuli svoju päťdesiatročnú púť folklóristov 
a ich nadšencov z celého nášho regiónu.
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Ako dokument uvádza, 
Komisia si pod vedením 
predsedníčky von der 
Leyenovej vytýčila mnoho 
ambicióznych cieľov za-
hŕňajúcich zelenšiu, digi-
tálnejšiu a spravodlivejšiu 
Európsku úniu. Európska 
komisia si svoje smerova-
nie udržala a úspešne na-
pĺňa stanovené ciele, a to 
aj napriek tomu, že čelila 
dvom neočakávaným krí-
zam – pandémii korona-
vírusu a neopodstatnenej 
a nevyprovokovanej vojne 
Ruska proti Ukrajine. 

Od prvých dní sa Komi-
sia angažovala na zastave-
ní šírenia pandémie a na 
ochrane čo najväčšieho 

SOTEU: Komisia zverejnila 
odpočet výsledkov svojej práce 

za uplynulý rok
V stredu 14. septembra predstavila Ursula von der 

Leyenová každoročnú správu o stave Únie (SOTEU). 
Pri tejto príležitosti Komisia zverejnila odpočet vý-
sledkov svojej práce za uplynulý rok.

počtu ľudí pomocou vakcín. 
Vďaka tomu absolvovalo až 
83,4 % dospelej populácie 
EÚ základné očkovanie proti 
ochoreniu COVID-19. 

Na hospodársky šok vyvo-
laný pandémiou reagovala 
Komisia Európskym plánom 
obnovy a odolnosti Next-
GenerationEU v hodnote 
viac ako 800 miliárd eur – 
investíciami, reformami a 
urýchlením digitálnej trans-
formácie. 

V kombinácii s dlhodo-
bým rozpočtom EÚ do roku 
2027 predstavuje európsky 
stimulačný balík celkovo 
viac ako 2 bilióny eur. Komi-
sia odhaduje, že stimuly z in-
vestícií z plánu NextGenera-

tionEU by mohli do roku 
2027 zvýšiť hospodársky 
rast EÚ o 1,5 % a pomôcť 
vytvoriť 2 milióny nových 
pracovných miest. 

V súvislosti s vojnou na 
Ukrajine poskytla EÚ k 
júnu 2022 Ukrajine viac 
ako 348 miliónov eur na 
humanitárnu pomoc a 
umožnila vstup viac ako 
8,2 miliónu ukrajinských 
štátnych príslušníkov.

Určite sa pamätáte na pal-
cové titulky, ktoré (nielen) 
národ slovenský informova-
li a stále informujú, že Rusi 
zasiahli raketami tú či onú 
ukrajinskú školu, poprípa-
de iné civilné objekty!? A aj 
také správy mali byť dôka-
zom toho, že Rusi úmyselne 
bombardujú civilné ciele a 
dopúšťajú sa zločinov proti 
ľudskosti. 

Dámy a páni! Pravda skôr 
či neskôr vypláva na povrch. 
A aká je pravda v tomto prí-
pade? 

Médiá informujú: Am-
nesty International tvrdí, že 
vysledovala postup ukrajin-
skej armády, ktorá využíva 
civilné objekty ako základne 
alebo miesta útokov a potom 
pri ruskej odvete zomierajú 

Manipulatívne liberálne médiá 
(nielen) na Slovensku majú ďalší veľký problém

civilisti. A ďalej konštatuje, 
že „to, že je v pozícii brá-
niacej sa strany, nezbavuje 
ukrajinskú armádu povin-
nosti rešpektovať medziná-
rodné humanitárne právo,“ 
cituje správa šéfku Amnesty 
International Agnes Calla-
mardovú. 

Konštatujem, že správu 
nespísala nejaká „konšpirač-
no-dezinformačná-prokre-
meľská organizácia“, ale ich 
- západná organizácia Am-
nesty International. 

A na záver, konštatujem, 
že je nepekné, keď armá-
da jedného štátu vtrhne na 
územie iného štátu, ale tiež 
je nepekné, keď akákoľvek 
armáda na svete zneužíva 
civilné priestory, ešte k tomu 
školy, na to, aby z nich viedla 

vojenské operácie a následne 
sa zneužíva takýto postup na 
špinavú propagandu. 

Je nechutné, keď úplatné 
liberálne médiá nám ponú-
kajú skrivený popis situácie. 
Na manipulatívnosť liberál-
nych médií, ktoré dočasne 
pôsobia na Slovensku, sme si 
nezvykli, ani si zvykať nebu-
deme a aj preto s nimi urobí-
me poriadok. 

Objektívna pravda vždy 
krásne a do hĺbky oslobo-
dzuje!

A rečnícka otázka! Čo všet-
ko bude v tomto konflikte 
ešte úplne inak, než ako o 
tom informujú akože nezá-
vislé médiá!?  

Autor článku Róbert Švec 
je politilóg a  predseda Slo-
venského Hnutia Obrody. 

Prešovského samosprávneho kraja

Nerozhodujú sľuby na bilbordoch,
ale výsledky vykonanej práce

Ing. Jozef Janiga, MBA
 kandidát na poslanca 

Voda bez hraníc je názov 
prekrásneho projektu, ktorý 
sa snaží ukázať študentom, 
aká je naša modrá planéta 
zraniteľná a  koľko je na nej  
prekrásnych miest, ale aj tých 
oblastí, ktoré potrebujú  našu 
pomoc.  Vo februári 2021 

Popradskí priemyslováci na cestách cez Erazmus
Nie nadarmo sa hovorí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát 

počuť.  Toho sa chytili aj učitelia zo Strednej priemyselnej 
školy techniky a dizajnu v Poprade a pod vedením skúse-
nej a šikovnej učiteľky Ing. Renáty Kopaničákovej sa akoby 
roztrhlo vrece s projektmi Erazmus+. 

sme počas snehovej nádiel-
ky privítali u  nás študentov 
z Turecka, Talianska a Portu-
galska. Naše Vysoké Tatry ich 
očarili a mnohí z nich videli 
sneh prvýkrát. Trochu nám 
aj závideli, že máme všade 
dostatok vody, a to v každom 

skupenstve. Naši študenti 
na jeseň zaleteli  za prvými 
skúsenosťami až do tureckej 
Adany. 

Adana  je  mesto, ktoré leží 
na hraniciach so Sýriou, ale 
ľudia i  študenti sú rovnako 
milí a ústretoví ako u nás na 
Slovensku.  Oni u nás obdivo-
vali hory a sneh a my sme im 
zase závideli more a nádher-
nú Cappadokiu. Keďže prie-
myslováci sa nevzdávajú, tak 

nám ani korona nezabránila, 
aby sme v projekte pokračo-
vali ďalej, a  len čo sa prísne 
opatrenia trochu uvoľnili, už 
sme leteli do Talianska, a  to 
hneď pod Vezuv do mestečka 
Santa Maria a  Vico. Taliani 
nezapreli svoj  temperament 
a  okrem tradičnej návštevy 
školy  nám ukázali nádherné 
mesto duchov  –  Pompeje. 
Okrem toho sa nám podari-
lo roztancovať celé mestečko 
pri otváraní pitnej fontány.  
Zaskočili sme si aj do Ríma, 
a  to hneď k  Michelangelovi 
do Sixtínskej kaplnky. Po-
sledné naše kroky smerovali 
do Portugalska. Rozkvitnutá 
Albufeira nás privítala s otvo-
renou náručou. Kedysi malá 
dedinka, dnes prekrásne prí-
morské letovisko. Portugalci 

sú veľmi otvorení a  nezištne 
prijímajú všetky národy a ich 
kultúru. V dvojtisícovej škole 
ste mohli stretnúť študentov 
z  Kazachstanu, Iraku, Maro-
ka, Sudánu...  Školské nádvo-
rie sa počas prestávky zmeni-
lo na jednu veľkú telocvičňu 
plnú radosti z pohybu a tan-
ca. Naši študenti ihneď do 

tohto kolosu zapadli a nemali 
žiaden problém pri komuni-
kácii v angličtine. Veríme, že 
priateľstvá a skúsenosti pretr-
vajú a predsudky zmiznú pod 
závojom ranného dažďa, kto-
rý potrebujeme všetci, aby sa 
nám otvorili oči, lebo pozerať 
ešte neznamená vidieť...  

 Valéria Ovšáková

Z REGIÓNU

Objednávateľ: Jozef Janiga, Tatranská Lomnica Dodávateľ: Podtatranský kuriér, Poprad, IČO 462 859 03
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BATIZOVSKÉ NOVINY
Občasník obyvateľov obce Batizovce

S e p t e m b e r  2 0 2 2

Za posledné volebné obdobie 
sme spolu dokázali...

Starosta obce v úzkej spolupráci s poslancami obecného 
zastupiteľstva, zamestnancami obce, komisiami zriadený-
mi obcou a dobrovoľníkmi,  intenzívne pracoval na rozvoji 
našej obce a na zlepšení životných podmienok občanov. 

Najdôležitejšie investičné akcie realizované vo volebnom 
období 2018 - 2022:
▶ Rekonštrukcia miestnej cesty na Ul. Jurkovičovej
▶ Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Ul. Jurkovičovej
▶ Realizácia splaškovej kanalizácie na Ul. školskej
▶ Realizácia osvetlenia a ozvučenia na cintoríne
▶ Rekonštrukcia obecnej knižnice
▶ Otvorenie Batizovskej izby
▶ Otvorenie Hasičskej izby
▶ Finalizácia chodníka pre peších na Ul. osloboditeľov
▶ Vybudovanie autobusovej zastávky v smere na Gerlachov
▶ Zabezpečenie realizácie prechodu pre peších ponad 
 diaľnicu D1
▶ Rekonštrukcia technológie ČOV v hodnote 165 000 €
▶ Zakúpenie komunálnej techniky - traktor
▶ Vybudovanie oplotenia futbalového štadióna
▶ Vybudovanie závlahového systému futbalového ihriska
▶ Vybudovanie závlahového systému tréningovej 
 plochy DHZ
▶ Zabezpečenie vybudovania optickej siete v našej obci
▶ Vybudovanie vlastnej optickej siete 
▶ Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému

      Samozrejmosťou je okrem vyššie uvedených investícií 
aj zabezpečenie bežného chodu obce počas celého obdo-
bia. JUDr. Gabriel Bodnár, starosta obce

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd.

Novozriadená Hasičská izba.

Priestory knižnice poskytuje pohodlie návštevníkom.

Batizovská izba.

Zakúpenie komunálnej techniky.

Naučný chodník, ktorý vybudovalo Občianske združenie 
Kimbiark. Nová optická sieť v hodnote 400 tis. euro,

Zakúpenie komunálnej techniky.

Vybudovanie chodníka ponad diaľnicu D1.

Budovanie chodníka na ul. Osloboditeľov.

Nové hasičské auto IVECO.
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V júni sme boli na základe 
výzvy z operačného strediska 
Prešov povolaní k  rozsiahle-
mu požiaru starej drevenej 
budovy v  Starom Smokovci, 
kde sme so svojou technikou 
Tatra 815 a 4-člennou posád-
kou pomáhali s hasením.       

V obci boli vykonané tech-
nické zásahy pri prečisťovaní 
dažďových spustov, odstráne-
ní osieho hniezda. Cez letné 
obdobie sme sa starali o zve-
renú techniku a údržbu hasič-
skej zbrojnice. V júli sme dali 
na zverené vozidlo IVECO 
namontovať ťažný navijak, 
ktorý je demontovateľný.                                          

Naše súťažné družstvá mu-
žov, mužov nad 35 rokov 
a  žien nad 35 rokov repre-
zentovali náš zbor a obec na 
športových súťažiach, kde si 

zároveň precvičovali prácu 
s technickými prostriedkami. 
Muži sa zapojili do 1. roční-
ka novovzniknutej Tatranskej 
fajermanskej ligy, kde  absol-
vovali všetkých 6 súťažných 
útokov. Umiestnili sa nasle-
dovne: 4 x 3. miesto, 1 x 4. 
miesto a 1 x 5. miesto. V cel-
kovom poradí prihlásených 
družstiev mužov sa umiest-
nili na peknom 2. mieste. 
V  Podtatranskej hasičskej 
lige skončili na 7. mieste po 
absolvovaní 6-tich súťaží.                                                                          
Ženy nad 35 rokov súťažili 
v Podtatranskej hasičskej lige, 
kde absolvovali všetkých 9 
súťažných kôl a zaznamenali 
3 x 1. miesto, 1 x 2.miesto, 4 
x 3. miesto a jeden pokus bol 
neplatný. V konečnom pora-
dí sa umiestnili na 2. mieste.                

Muži nad 35 rokov sa tak-
tiež zapojili do 26. ročníka 
Podtatranskej hasičskej ligy. 
Vo veľmi silnej konkurencii 
10-tich súťažných družstiev 
sa v celkovom poradí umiest-
nili na 3. mieste. Z 11-tich sú-
ťaží si odniesli 1 x 1. miesto, 
4 x 2. miesto, 3 x 3. miesto, 2 
x 4. miesto a 1 pokus bol ne-
platný. Veríme, že naše druž-
stvá žien a mužov v budúcom 
roku poskočia minimálne 
o jedno miesto vyššie v celko-
vom poradí. Deti sa zapojili 
do olympiády mladých hasi-
čov, kde sa na súťaži v  Hra-
novnici dievčatá umiestnili 
na 10. mieste a chlapci na 6. 
mieste. Na súťaži v  Poprade 
skončili dievčatá na 9. mieste 
a chlapci na 4. mieste. Zatiaľ 
v celkovom poradí sú dievča-

tá na 10. mieste a chlapci na 
7. mieste. Čaká ich ešte súťaž 
v  Šuňave a  halové majstrov-
stvá v Poprade.  

Naši členovia nad 40 ro-
kov sa zapojili do RETRO-
MUNDIÁLU 2022, ktorý sa 
konal na miestnom ihrisku. 
Umiestnili sa vo veľmi silnej 
konkurencii na 4. mieste. 
V  auguste sme sa zúčastnili 
celoslovenských osláv v Tren-
číne, pri príležitosti 100 ro-
kov od založenia Zemskej 
hasičskej jednoty, predchod-
cu Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany. Naši zástupcovia 
tam prevzali pamätnú stuhu 
k zástave. Členovia DHZ asis-
tovali pri cyklistických prete-
koch HORAL, ktoré sa konali 
vo Svite. Koncom augusta 
sa v  obci konali DNI OBCE 

BATIZOVCE, kde sme za-
bezpečovali protipožiarnu 
a asistenčnú hliadku. 11. sep-
tembra sme zorganizovali 39. 
ročník Spomienkovej súťaže 
hasičských družstiev a 6. kolo 
Tatranskej fajermanskej ligy. 
Za účasti 12-tich družstiev 
v TFL sa naši muži umiestnili 
na 3. mieste a  pri účasti 29-
tich družstiev v PHL sa muži 
vo svojej kategórii umiestnili 
na 9. mieste, ženy nad 35 ro-
kov na 3. mieste a muži nad 
35 rokov na 2. mieste. Ďa-
kujem veľmi pekne všetkým, 
ktorí sa podieľali na organi-
zácii 39. ročníka súťaže a  za 
výborný hasičský guláš. 

Obec Batizovce a  Dobro-
voľný hasičský zbor Batizov-
ce vás pozývajú na 3. ročník 
fi nálovej súťaže VHL mužov 

nad 35 rokov a  žien nad 30 
rokov, ktorý sa uskutoční 9. 
októbra 2022 (nedeľa) so za-
čiatkom o 10.00 hod. v hasič-
skom areáli pri futbalovom 
ihrisku. Prihlásiť sa môžu 
družstvá z Prešovského a Ko-
šického kraja. Veríme, že naše 
družstvá mužov nad 35 rokov 
a žien nad 30 rokov dosiah-
nu v  tejto súťaži čo najlepšie 
výsledky. Od 12.00 hod. sa 
uskutoční 8. ročník fi nálo-
vej súťaže VHL dorastencov 
a  dorasteniek z  Prešovského 
a Košického kraja. 

Všetkým členom a  člen-
kám, ktorí mali  alebo ešte 
budú mať životné jubileum 
v tomto roku, prajeme všetko 
najlepšie. 
 Ľubomír Šoltis,
 veliteľ DHZ

Činnosť zásahovej jednotky DHZO Batizovce

Členovia FSk prijali po-
zvanie cez letné obdobie na 
rôzne kultúrno-spoločenské 
podujatia. Koncom júna sme 
sa v sobotu predstavili s deť-
mi a v nedeľu s dospelými na 
Spišských folklórnych sláv-
nostiach v Sp. Podhradí. 

Začiatkom júna sme 
v kompletnom zložení vystú-
pili v susednej obci Štôla na 
akcii „Štôlska grill koštofk a“ 
a v Lučivnej na akcii „Mod-
litby za Lučivnú“. 16. júna sa 
naše členky zúčastnili na sú-
ťaži vo varení Batizovských 
pirohov, kde sme v  silnej 
konkurencii obsadili krásne 
3. miesto. 30. júna sa konali 
Folklórne slávnosti v  Lip-
tovskej Tepličke, ktorých sú-
časťou bola aj naša folklórna 
skupina so svojím progra-
mom. Začiatkom augusta 
sme boli spríjemniť pobyt 
návštevníkom Kaviarne 
u Vlka v Starom Smokovci. 6. 
augusta sa konala v susednej 
obci Mengusovce tradičná 
„Mengusovská veselica“, kde 
sme sa predstavili v  kom-

Batizovskí folkoristi v letnom období

pletnom zložení - mladšie, 
staršie deti a dospelí. V polo-
vici mesiaca august sme vy-
stúpili vo Veľkom Slavkove 
na podujatí „Dni obce Veľký 
Slavkov“. Záver augusta už 
tradične patril našim deťom, 
ktoré vystúpili na domácej 
akcii „Deň obce Batizovce“, 
kde sa predstavili pred do-
mácim publikom. Cez letné 
obdobie naše členky začep-
čili niekoľko neviest. 

V auguste si naši dvaja čle-
novia Gali a Vlado povedali 
svoje „ÁNO“ a  po dlhšom 
čase sme v  kompletnom 
zložení začepčili svoju člen-
ku a z nášho parobka sa stal 
chlop. 

V  septembri začal nový 
školský rok a  aj nábor no-
vých detí do detskej folklór-
nej skupiny a  k  dospelým. 
Tešíme sa na vás, staršie deti, 
v  utorky od 16.00 hodiny, 
mladšie deti vo štvrtky od 
16.00 hodiny a  dospelí vo 
štvrtky od 19. hodiny.  

17. septembra sme sa zú-
častnili so svojím progra-

mom v  obci Vydrník. Plá-
nuje sa uskutočniť akcia 
„Teplákový bál“, ktorá by sa 
mala uskutočniť 1. októbra 
v sále KD. Naša členská zák-
ladňa má k 1. 9. 2022 sto čle-
nov. Veríme, že jesenné me-
siace nám prinesú množstvo 
nových nápadov do ďalšej 

činnosti. Pomaly pripravuje-
me výročnú členskú schôd-
zu, kde sa bude po štvor-
ročnom období voliť nový 
výbor. Mala by sa uskutočniť 
v  mesiaci január. Chcel by 
som sa poďakovať všetkým 
členom, členkám a rodičom, 
ktorí cez letné obdobie nevá-
hali a  prišli zatancovať,  za-
spievať, zahrať na jednotlivé 
vystúpenia, kde reprezen-
tovali nielen našu FSk, ale 
aj obec Batizovce. Naše po-
ďakovanie patrí starostovi 
našej obce Judr. Gabrielovi 
Bodnárovi a  poslancom, 
poslankyni obecného zastu-
piteľstva, ktorí nás za svoje 
funkčné obdobie podpo-
rovali. Veríme, že sa spolu 
stretneme ešte na množstve 
vystúpení a  kultúrno-spolo-
čenských akciách.

 Vedúci FSk Batizovce: 
 Ľubomír Šoltís

Po slnečnom a  horúcom lete sa vám opäť prihováram 
v mene Klubu žien Batizovce. Pevne verím, že ste si prázd-
ninové dni naplno užili, využili ste všetok voľný čas na ak-
tívny odpočinok a zažili ste so svojimi najbližšími a priateľ-
mi leto plné nezabudnuteľných zážitkov. Podobne aktívne 
a zaujímavo sme strávili letné mesiace aj my, členky Klubu 
žien Batizovce, a to nielen s našimi rodinami a najmä vnú-
čatami, ale aj na dvoch tradičných podujatiach. 

Najlepšie pirohy navarili 
členky Klubu žien 

Sme hrdé na náš úspech 
v  súťaži o  najlepšie batizov-
ské pirohy, v  ktorej sme ob-
hájili prvenstvo z  minulých 
rokov. Teší nás, že nielen 
porota, ale  väčšina  účastní-
kov  ocenili naše kulinárske 
majstrovstvo. Zároveň sme 
veľmi ochotne a rady prispeli 
k organizácii úspešného pod-
ujatia Dni obce Batizovce, na 
ktorom sme pripravili chutné 
batizovské špeciality. 

Rada by som využila prí-
ležitosť a  poďakovala sta-
rostovi obce Batizovce, pos-
lancom obecného zastupiteľ-
stva a všetkým pracovníkom 
obecného úradu  za zriadenie 
priestorov kuchyne pre Klub 
žien Batizovce, v ktorej bude-
me môcť kedykoľvek pripra-

vovať občerstvenie a  chutné 
jedlá na rôzne podujatia. 

Jeseň, ktorá sa už poma-
ly začína prejavovať v  plnej 
svojej kráse, prinesie určite 
tiež veľa pestrých momen-
tov a snáď i spoločných chvíľ 
a  akcií. Jeseň sa však bude 
niesť aj v znamení dôležitých 
komunálnych volieb a volieb 
do VÚC. 

Dovoľte mi poďakovať sa 
vám za prejavenú dôveru 
a spoluprácu v končiacom sa 
volebnom období a verím, že 
obecné zastupiteľstvo Bati-
zovce v  akomkoľvek novom 
zložení bude naďalej napre-
dovať a  dosahovať priaznivé 
výsledky pre prospech a spo-
kojný život svojich občanov. 
 Marta Šerfelová
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Nuž tak, skončil sa čas od-
dychu a leňošenia. Uplynuli 
dva mesiace letných škol-
ských prázdnin. 

Veríme, že boli plné pek-
ných a  veselých zážitkov. 
Bicykle, kolobežky, kolies-
kové korčule a ruksaky vy-
menia deti za hračky, knihy 
a  pastelky v  triedach našej 
materskej školy. Veríme, že 
počas prázdnin stihli načer-
pať nové sily a s nimi vykro-
čiť do úloh, ktoré nám nový 
školský rok prinesie. 

Hneď od rána sa naša škôl-
ka ozývala veselou vravou. 
Deti sa tešili z toho, že opäť 
uvidia svojich kamarátov. 
Plné nadšenia opisovali svo-
je prázdninové zážitky a  tie 
boli veru poriadne bohaté.

Začiatok školského roka sa 
však nezaobišiel ani bez slzi-
čiek a plaču. Noví kamaráti, 
ktorí prišli do MŠ prvýkrát, 
boli plní zvedavosti, ale aj 

Začiatok školského roka v MŠ Batizovce
„Každý z nás môže zadarmo rozdávať najkrajšie dary.

Usmej sa na druhého, hneď sa mu lepšie darí.
Nájdi si priateľa, pre smutné i pekné chvíle.

Všade, kde si, rozdávaj slová povzbudzujúce, milé.”
smútku za svojimi mamič-
kami. Radosť z  nových ka-
marátov a hračiek však bola 
naozaj obrovská a veríme, že 
naši noví škôlkári si čoskoro 
zvyknú a budú sa tešiť z kaž-
dého nového dňa s kamarát-
mi. O všetko sa už postarajú 
naše výborné pani učiteľky. 

Ako každoročne, aj tento 
rok nás svojou prítomnos-
ťou prišiel do nového škol-
ského roka podporiť pán sta-
rosta JUDr. Gabriel Bodnár. 
Svojím optimizmom nás 
povzbudil k ďalšej  obetavej 
práci. Veď práca učiteľa je 
skutočným poslaním, služ-
bou spoločnosti a má naozaj 
veľký zmysel vykonávať ju.

Prajeme všetkým našim 
škôlkárom a  pani učiteľ-
kám veľa radosti, úspechov 
a  šťastia v  novom školskom 
roku 2022/2023!

 Valéria Mornárová, 
 zást. riaditeľky MŠ

■  časť priestorov v budove Domu služieb, Štúrova 
 376/23, 059 35 Batizovce zapísaná na LV č.1 , k. ú. 
 Batizovce vo vlastníctve obce Batizovce o celkovej 
 výmere 21,66 m2.

•  minimálna výška nájmu bola OcZ Batizovce stanovená 
 na 432 €/ročne
•  doba nájmu určitá do 31. 12. 2022
•  funkčné využitie priestorov v oblasti ponúkaných 
 služieb verejnosti
•  bližšie informácie ako aj súťažné podmienky sú uverej-
 nené na stránke www.obecbatizovce.sk alebo si ich 
 môžu uchádzači vyzdvihnúť na Obecnom úrade 
 v Batizovciach počas úradných hodín
•  lehota na doručenie ponúk končí dňa 05. 10. 2022 
 do 12.00 hod.

Obec Batizovce
V  zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o  majetku obcí v  znení neskorších pred-
pisov, zverejňuje zámer prenajať obchod-
nou verejnou súťažou nehnuteľnosti v ka-
tastrálnom území obce Batizovce:

Na úvod je potrebné opäť 
poďakovať obci za pomoc 
pri budovaní zavlažovacie-
ho systému. Keďže toto leto 
bolo mimoriadne suché, bez 
závlahy by futbalové ihrisko 
bolo suché, tvrdé a v poľuto-
vaniahodnom stave (manuál-
ne nastavované postrekovače 
používané v predošlých ro-
koch zaberali množstvo času 
na ich prípravu a premiestňo-
vanie a aj napriek nim nebolo 
možné ihrisko výdatne zavla-
žiť). Naopak vďaka tomuto 
systému (a starostlivosti hos-
podárov ihriska) sa naša obec 
zaradila medzi špičku v stave 
futbalových trávnikov v rám-
ci okolia.

Poďme ale k samotnému 
letu. Ako už tradične, aj tento 
rok sa druhú júlovú sobotu, 
9. júla, konal Mundiál. Do 
45. ročníka tohto turnaja sa 
zapojilo 10 družstiev, vráta-
ne družstva z našej družob-

Leto očami OFK Batizovce
Obdobie dovoleniek je za nami a nastal čas obzrieť sa 

späť za letom, ktoré pre hráčov futbalu znamená prípravu 
na novú sezónu a pre funkcionárov znamená veľa starostí 
so skladbou kádra.

nej obce Zeleneč. Víťazom 
sa stalo družstvo Amstel, na 
druhom mieste sa umiest-
nili naši priatelia z družstva 
AC Duchna Zeleneč a tretie 
skončilo družstvo Grizzly. 
Cenu za najlepšieho strelca 
získal Jozef Fábian, najlep-
ším brankárom sa stal Peter 
Hutník a za najlepšieho hrá-
ča tohtoročného Mundialu 
bol zvolený Ján Levocký naj-
mladší.

Po Mundiáli už začalo A 
mužstvo, spolu s družstvom 
dorastu, letnú prípravu pod 
vedením trénera Mirosla-
va Richtarčíka. Na sezónu 
sa pripravili hráči kvalitne, 
výboru sa podarilo udržať 
prakticky rovnaký, ba ešte 
posilnený káder oproti mi-
nulej sezóne, avšak v úvode 
sezóny trápi družstvo via-
cero absencií, ktoré sa pod-
písali aj na výsledkoch. Už 
v nedeľu 31. 7. sa naši muži 

predstavili v pohárovom 
zápase v Spišskom Hrhove, 
kde, žiaľ, po smolnej remíze 
1:1 v riadnom hracom čase 
podľahli domácemu druž-
stvu v penaltovom rozstre-
le, čo znamenalo pohárový 
koniec. Hneď o týždeň už 
odštartovala sezóna, po ne-
šťastnej prehre v úvodnom 
domácom zápase 0:1, kedy 
naši muži gól inkasovali až 
v závere zápasu, si napravili 
chuť výhrou vo Vlkovej. Po 6 
kolách sa A mužstvo nachá-
dzalo na 9. mieste tabuľky 7. 
ligy PFZ len o rozdiel v skó-
re so 7 bodmi za dve výhry, 
jednu remízu a tri prehry. 
Hoci naše družstvo mužov 
stále trápia absencie a zrane-
nia (zrejme najvýraznejšou 
stratov je brankár Róbert 
Huszárik, ktorého zlomená 
ruka vyradila minimálne z 
jesennej časti tohtoročnej 
sezóny), držíme im palce v 
ostatných zápasoch jesennej 
časti a fanúšikov pozývame 
podporiť ich na zápasy.

V polovici augusta odštar-

tovala sezóna aj družstvu 
dorastu. Vďaka priaznivému 
rozlosovaniu a jednej vyžia-
danej zmene odohrali naši 
chlapci prvé 4 zápasy na do-
mácom trávniku. Družstvo je 
značne omladené v dôsledku 
prechodu ďalšieho ročníka 
k mužom, chlapci však tiež 
poctivo trénujú pod vedením 
trénera Dávida Mudráka a po 
piatich zápasoch im patrilo 5. 
miesto v tabuľke 5. ligy doras-
tu PFZ so 4 bodmi za jednu 
výhru, jednu remízu a tri pre-
hry. Chlapcom taktiež ďaku-
jeme za vzornú reprezentáciu 
klubu a obce a prajeme im 
veľa úspechov do ďalšej časti 
sezóny.

Ako už tradične, najväčšej 
obľube sa teší družstvo futba-
lovej prípravky do 11 rokov. 
Naši najmenší futbalisti robia 
prvé kroky vo svojej nielen 
futbalovej, ale celkovo špor-
tovej kariére a zdokonaľujú 
svoje zručnosti pod vedením 
trénerskej dvojice Roman 
Ryša a Dávid Mudrák. V tejto 
kategórii sa nesúťaží zápasom 

každý víkend, ale turnajovym 
spôsobom. Prvý súťažný tur-
naj sa uskutočnil vo štvrtok 
15. septembra na našom do-
mácom trávniku za účasti 
ďalších družstiev z Lučivnej, 
Spišskej Teplice a družstva 
Poprad-Stráže. Naši najmlad-
ší hráči sa v konkurencii ne-
stratili a zaznamenali dve 
výhry nad Spišskou Teplicou 
a Lučivnou, podľahli iba v 
jednom zápase rovnesníkom 

z Popradu. Našej prípravke 
tiež prajeme veľa motivácie 
do ďalšieho napredovania vo 
futbalovej kariére a rodičom 
ďakujeme za podporu.

Na záver chceme poďakovať 
všetkým hráčom a funkcio-
nárom za vzornú reprezen-
táciu obce a fanúšikom za 
podporu, ktorá, veríme, bude 
pretrvávať aj v ďalšej časti 
sezóny. Batizovce, do toho! 
 Ing. Peter Hutník

Otvorili sme školský rok 2022/23. Do deviatich tried zasad-
ne 136 žiakov a prvý raz nebude v škole zriadený nultý ročník. 
O  výučbu sa bude starať 15 pedagogických a  dvaja odbor-
ní zamestnanci. Hoci máme za sebou len pár týždňov, naši 
prváci sa v škole výborne adaptovali a na chodbách počuť len 
smiech a v triedach čulý pracovný ruch. Kolegyne pripravujú 
pre žiakov zaujímavé aktivity v spolupráci s environmentál-
nymi združeniami, policajným zborom a inými organizácia-
mi. Plánujeme zapojenie sa do mnohých projektov, v ktorých 
sme už v  minulom školskom roku dosiahli mimoriadne 
úspechy ako Recyklohry, Strom života, mnohé výtvarné i li-
terárne súťaže. Samozrejme nebudeme opomínať ani kultúru 
a šport. Všetkých nás mimoriadne potešil výchovný koncert 
rodiny Hlbockých ,,Spievaj že si, spievaj“. Predstavil  nám ľu-
dové piesne, ktoré ľudí sprevádzali po celý rok.  

 Mgr. Zuzana Kľocová

Otvorili sme nový školský rok

Jeseň života je zvláštne obdobie a pripomína tak trochu jeseň 
v prírode. Plody dozrejú a deti z domu odídu - majú svoj život. 
Priateľov je akosi pomenej a do života vstúpi viac pocitu osa-
melosti. Spomíname na dni, keď sme boli mladí, plní ideálov a 
očakávaní, keď sme vstupovali do manželstva a položili zákla-
dy svojim rodinám. Sú to spomienky vzdialené, ale radostné.

Najmä v pokročilom veku si uvedomujeme, že dobre je nám 
medzi ľuďmi a s ľuďmi. Hovorí sa, že každý z nás je taký starý, 
na koľko sa cíti. Všetci sa držíme zásady, že ľudia, ktorí celý 
život pracovali a starali sa o svoje rodiny, si zaslúžia peknú a 
dôstojnú starobu. Najvyššou hodnotou seniora je zdravie, aby 
čo najdlhšie nebol na príťaž a nezostal osamelý. Aj na týchto 
hodnotách je založená jeho spokojnosť, ktorá mu umožňuje 
uskutočňovať svoju životnú cestu a sebarealizáciu. Čím je člo-
vek starší, tým viac sa zamýšľa nad tým čo je pre neho dôležité 
a na čom mu záleží. Zákon prírody je neúprosný, človek speje 
do poslednej fázy života. No staroba nebráni človeku ešte nie-
čo urobiť, mať svoje koníčky, stretávať sa a odovzdávať svoje 
skúsenosti.

Radosť zo života dokáže aj jeho jeseň urobiť krajšou. Jesenné 
dni života si môžeme spríjemniť aj množstvom podujatí, ktoré 
by prispeli k obohateniu života našich seniorov. Aj v našej obci 
chceme obohatiť bežný život našich seniorov a v spolupráci 
s obecným úradom zriadiť „Klub seniorov”, ktorého činnosť 
chceme zahájiť v mesiaci október, kedy si pripomíname „Me-
siac úcty k starším” .

Cieľom tohto klubu bude spríjemniť voľné chvíle seniorom, 
obohatiť ich bežný život a dopriať im ešte aktívny život or-
ganizovaním rôznych spoločenských podujatí, priateľských 
posedení pri hudbe, organizovaní výletov, zájazdov, spojených 
obvykle s návštevou rôznych výstav, jarmokov, kultúrnych 
podujatí a pod.

Členom klubu sa každý senior  môže stať kedykoľvek a ak-
tívne využívať všetky aktivity, ktoré budú počas roka ponúka-
né pre chvíle nášho voľného času. Veríme, že seniori prejavia 
záujem o členstvo a aktívne sa budú zapájať a prispievať ku 
skvalitneniu činnosti tohto klubu.         Milan Bača

Založenie Klubu seniorov 
Jeseň života
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M E N G U S O V S K Ý
o b č a s n í k

Vieme dnes odpovedať na 
otázku, prečo sa Mengusov-
ce volajú Mengusovce? Resp. 
prečo sa aj okolité obce (Ba-
tizovce, Gerlachov, Lučivná, 
Štôla) menujú tak, ako ich 
teraz poznáme? Kto chce ve-

Mengusovce – Historická kronika
O pôvode názvov podtatranských obcí – 

Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla
Od krstu knihy Mengusovce – Historická kronika už ubeh-

lo zopár týždňov. V mnohých domácnostiach je už kniha so 
záujmom čítaná. Práve vďaka tejto knihe sa v obci rozprúdila 
zaujímavá debata o časoch minulých. A to ma veľmi teší, pre-
tože fakty uvedené v tejto kronike, už nezostanú zabudnuté. 
Mnohé tam uvedené skutočnosti sú totiž veľmi vzácne, priam 
raritné. Pohľad do histórie je veľmi dôležitý aj pre samotnú 
budúcnosť. Tí, ktorí už knihu majú a čítajú ju, určite vedia, 
čo tým myslím.

dieť odpoveď, nájde ju v tejto 
kronike. 

V kronike sú obsiahnuté 
aj mnohé zaujímavé sku-
točnosti o okolitých ob-
ciach, o ktorých sa doteraz 
veľmi nehovorilo. Veď v 

minulosti boli osudy týchto 
dedín poprepletané. Práve 
preto sú krstnými rodičmi 
starostovia piatich zmiene-
ných obcí, a to starostovia/
starostka Batizoviec, Gerla-
chova, Lučivnej, Menguso-
viec a Štôly. 

V  knihe sa môžete dočí-
tať niečo o  staršej histórii a 
konkrétne kto boli prví oby-
vatelia tohto regiónu, ako 
prebiehala kolonizácia Spiša, 
o  vpáde Maďarov, staršom 
i  mladšom obyvateľstve tej-
to oblasti, o  tatárskom plie-

není na Spiši, o  kolonizácii 
Spiša po tatárskom plene, 
o  vlastníkoch Mengusoviec 
aj okolitých dedín, o hospo-
dárskych pomeroch a živote 
pred aj po komasácii, o prie-
behu komasácie. Dočítate sa 
tam však aj niečo zo zaujíma-
vých faktov  novšieho obdo-
bia, o katolíckom kostole, o 
stavbe evanjelického kostola, 
mlyna, školy, o  cintorínoch, 
o  gazdoch a  spôsobe ich ži-
vota, o  poddanstve aj živo-
te po zrušení poddanstva, 
o maďarizácii aj o sťahovaní 

na Dolnú zem, o  vysťaho-
valectve za more.  V  kroni-
ke sú tiež spomenuté jedlá 
našich starých materí spolu 
so stručnými receptami ich 
prípravy. Kniha má celkovo 
504 strán a  váži 2,32kg. Iste 
uznáte, že je nabitá rozsiah-
lymi faktami a  zaujímavos-
ťami z čias dávno minulých, 
ale i novších.

Verím, že je zaujímavá nie-
len pre „mengusovjanov“, ale 
určite si v  nej nájdu „svoje“ 
veci aj obyvatelia a  rodáci 

z  Batizoviec, Gerlachova, 
Lučivnej, Štôly a bližšieho aj 
vzdialenejšieho okolia.

Kniha je k  dispozícii na 
Obecnom úrade v  Mengu-
sovciach. Kto z  obyvateľov 
ďalších obcí by o knihu mal 
záujem, nemusí pre ňu cho-
diť do Mengusoviec. Stačí, ak 
svoj záujem nahlási na svo-
jom Obecnom úrade a  po-
trebný počet výtlačkov doru-
číme na daný Obecný úrad, 
kde si ju potom už ľahko vy-
zdvihnete.      Jaroslav Šoltis

Po COVID-ovej prestávke 
sa 6. augusta 2022 opäť v na-
šej obci konala Mengusovská 
veselica. Po niekoľkoročnej 
prestávke tak obyvatelia 
a  rodáci mali možnosť zno-
vu sa stretnúť pri kultúrnom 
podujatí. Samotnej sobotnej 
veselici malo predchádzať 
piatkové večerné divadelné 
predstavenie. Bohužiaľ, kvôli 
COVID onemocneniu členov 
divadelného súboru musela 
nastať zmena programu na 
poslednú chvíľu. Starosta obce 
a  organizátori promptne za-
reagovali a divadelné predsta-
venie nahradili premietaním 
fi lmu a  projekciou záznamu 
zo stretnutia Mengusovjanov 
v Mengusovskej doline na Po-
pradskom (Mengusovskom/
Ribom/Našom plese). Aj na-
priek náhlej zmene programu 
prišli návštevníci v  hojnom 
počte. 

Tento rok bola naša veselica 
v niečom iná. Nebol to len ur-
čitým spôsobom poskladaný 
program podujatia s  rôzno-
rodými vystúpeniami rôznych 
umelcov. Nosnou ideou tohto-
ročnej veselice bolo predsta-
venie a  krst dlho očakávanej 
knihy Mengusovce – Histo-
rická kronika a  odovzdanie 
Ceny obce in memoriam au-
torovi tejto kroniky, pánovi 
učiteľovi Jánovi Michalkovi. 

Programom veselice nás 
previedol známy moderátor 
Gregor Mareš, ktorý sa na 
túto udalosť do Mengusoviec 
už pravidelne a rád vracia. Je 

Mengusovská veselica
už neodmysliteľnou súčasťou 
tohto podujatia. Ľudia sa te-
šia naňho a on zasa na nás.

V  programe opäť vystúpili 
umelci rôznych žánrov. Men-
gusovskje ženy v  doprovode 
Ľudovej hudby zo Štôly, ktoré 
svojim spevom program otvá-
rali, pútali nemalú pozornosť 
publika. Veď sme ich nevideli 
dobré dva roky. Túto nároč-
nú úlohu zvládli bravúrne 
a  zodpovednosť tohto úkonu 
a  tréma ich nedokázali vy-
viesť z  miery, čo publikum 
ocenilo svojim potleskom. 
Po nich na pódium nastúpili 
členovia FS z Batizoviec, kto-
rí k  nám prišli v  kompletnej 
zostave (aj detskí účinkujúci, 
aj dospelí). Pri ich programe 
sa najmä starším divákom 
vynorili z  pamäti doby ich 

mladosti. Za svoje vystúpenie 
boli odmenení zaslúženým 
potleskom. Nasledovalo vy-
stúpenie hudobnej skupiny 
Bravo, ktorá publikum poba-
vila piesňami, ale najmä vtip-
ným slovom. V  tomto duchu 
sa program niesol aj v ďalšom 
čísle a  Robo Kajzer svojím 
humorným vystúpením pub-
likum dokonale zabavil.

Postupne sme sa dostali 
k  hlavnému bodu programu 
a tým bol slávnostný krst spo-
mínanej knihy. Samotný krst 
začali svojím spevom Men-
gusovskje chlopi. Po úvodnej 
piesni si už moderátor Gregor 
Mareš pozval k  sebe na pó-
dium Jaroslava Šoltisa, ktorý 
materiál pre knihu spracoval 
a dotiahol do vydania. Popri 
ňom dostal slovo aj starosta 

Mengusoviec Ján Šoltis, kto-
rý bol tiež zaangažovaný do 
vydania kroniky. Som rád, že 
sme na pódiu mohli privítať 
aj Ľudovíta Michalka, syna 
autora knihy, ktorý k  nám 
prišiel z Piešťan len kvôli tejto 
udalosti. Aj napriek svojmu 
veku 90. rokov nám s  rados-
ťou venoval zopár viet o svo-
jom otcovi a  jeho zápale pri 
tvorbe kroniky. Moderátor si 
na pódium pozval tiež sta-
rostov okolitých obcí, a  to 
starostu Batizoviec Gabriela 
Bodnára, starostu Gerla-
chova Jána Hroboňa (ktorý 
však pre neodkladné rodinné 
povinnosti nemohol zotrvať 
na veselici až do tohto mo-
mentu), starostku Lučivnej 
Moniku Kičákovú a starostu 
Štôly Martina Hajka. Všetci 

starostovia následne knihu 
pokrstili a  uviedli do života. 
Starostovia okolitých obcí 
neboli za krstných rodičov 
kroniky vybraní bezdôvodne. 
V tejto kronike sú totiž boha-
té a  dôležité zmienky nielen 
o  susediacich dedinách, ale 
tiež o  širšom okolí. Po krste 
nám opäť zaspievali Mengu-
sovskje chlopi tradičnú men-
gusovskú pesničku V mengu-
sovskom širom poli. Starosta 
obce Ján Šoltis odovzdal Cenu 
obce Mengusovce za  celoži-
votné dielo v prospech obce 
Jánovi Michalkovi in memo-
riam, ktorú za neho prevzal 
jeho syn Ľudovít. Potom vo 
svojom vystúpení pokračovali 
Mengusovskje chlopi, dopre-
vádzaní Ľudovou hudbou 
zo Štôly a  publikum potešili 

svojím spevom. Zožali za to 
zaslúžené ovácie. 

Program veselice pokračo-
val a  na pódium prišli čle-
novia skupiny Michal David 
Revival. Prítomní sa mohli 
zabaviť a  zatancovať si pri 
známych tónoch  piesní Mi-
chala Davida. V prestávke ich 
vystúpenia bola vylosovaná 
tombola aj s prevzatím hlav-
nej výhry – televízneho pri-
jímača. Po ich vystúpení na-
sledovala večerná diskotéka, 
ktorá pokračovala do hlbokej 
noci. 

Aj napriek počiatočným 
obavám o  vývoj počasia nás 
počasie nesklamalo a  do-
pomohlo k  vydarenej akcii. 
Tohtoročná Mengusovská ve-
selica prilákala množstvo do-
mácich návštevníkov, ale tiež 
mnoho ľudí, ktorí síce svoj pô-
vod majú v  Mengusovciach, 
ale z  rôznych dôvodov sa už 
zdržiavajú v bližšom, i vzdia-
lenejšom okolí. Na svoje kore-
ne však nezabudli. A to je aj 
cieľom takýchto akcií, ktoré sa 
v obci konajú – stretnutie ľudí, 
rodákov, obyvateľov. Tento 
rok sa to podarilo a  myslím, 
že ten kto prišiel, neľutoval. 
Chcem sa aj takto poďako-
vať pracovníkom obecného 
úradu a  starostovi za to, že 
máme túto možnosť. Zároveň 
ďakujem všetkým zaintereso-
vaným (či už organizátorom, 
alebo účinkujúcim) ako aj 
divákom a  návštevníkom za 
vydarené podujatie.  

 Jaroslav Šoltis
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Jazda Slobody 2022
Pokračovanie z 1. strany

„Každý Európan, ktorý prí-
de do Ruska, by mal navštíviť 
Múzeum Víťazstva. To je to 
najmenej, čo môže urobiť pre 
zachovanie pamiatky,“ pove-
dal Matúš Alexa z občian-
skeho združenia Motorkári 
Slovenska - Brat za Brata. 
Zástupcovia občianskeho 
združenia priniesli so sebou 
kópiu zástavy z čias druhej 
svetovej vojny a navštívili 
pamätné miesta v Buzuluku 
(Orenburgská oblasť, Rus-
ko), spojené s formovaním 
a vojnovým výcvikom 1. čes-
koslovenského samostatné-
ho poľného práporu v rokoch 
1942-43. Traja zástupcovia 
Klubu vojenskej histórie 
v dobových vojenských uni-
formách pochodovali pod 
rozvinutou zástavou ulicou 
1. mája. Takmer presne ako 
bojovníci legendárneho Lud-
víka Svobodu, ktorý velil 
práporu. Účastníci Jazdy Slo-
body si prezreli budovu, kde 
sídlilo veliteľstvo L. Svobodu 
a ooboznámili sa s podmien-
kami, v akých sa v Buzuluku 
formovala národná česko-
slovenská jednotka. Práve 
ZSSR poskytoval povstalcom 
aktívnu pomoc počas Po-
vstania proti Wehrmachtu 
a pronemeckej vláde. 

V rámci Jazdy slobody pä-
tica OZ Brat za brata zapálili 
sviece a položili kvety k pa-
mätníkom padlých okrem 
Poklonskej hory aj pri ostat-
ných pamätníkoch v oblasti.

Jazda slobody na Slovensku 
začala 25. augusta pri pamät-
níku na Slavíne a od 26. do 
29. augusta navštívili 17 slo-
venských miest a obcí spoje-
ných s históriou Slovenského 
národného povstania s oslo-
bodením krajiny od nacis-
tických účastníkov. Ruský 
veľvyslanec na Slovensku 
I. B. Bratčikov v príhovore v 

mene potomkov 63,5 tisíc so-
vietskych vojakov a dôstojní-
kov, ktorí bojovali a zomreli 
na slovenskej pôde, poďako-
val všetkým neľahostajným 
Slovákom za starostlivosť 
o pohrebiská a pamätníky 
osloboditeľov, za prejavený 
úctivý postoj k stránkam na-
šej spoločnej histórie. Jazda 
slobody ale pokračovala aj 
v ďalších dňoch. 

Napríklad 14. septembra 
v Liptovskom Mikuláši, kde 
sa prišli pokloniť padlým 
vojakom aj Pavol Slota, ak-
tivisti klubu vojnových ve-
teránov, ale aj občania tohto 
regiónu. Tu vyjadrili česť 
pamiatke a úctu generálovi 
Jánovi Iľjanovskému, ktorý 
zomrel pred rokom, sloven-
skému hrdinovi 2. svetovej 
vojny, ktorý bojoval bok po 
boku s Červenou armádou 
v rámci 1. československé-
ho armádneho zboru. Ako 
povedal Matúš Alexa, „Ján 
Iljanovský bol skvetý človek, 
ktorý veril v boj na pravej 
strane.“ Povedal, že treba 
bojovať za spravodlivú vec 
a nemali by sme zabudnúť na 
heslo, ktoré bolo na zástave 
1. čs. armádneho zboru – 
„Pravda víťazí“.

Ďalšou akciou v rámci 
projektu Jazda slobody bola 
aj pietna spomienka na ar-
mádneho generála Ludvíka 
Svobodu v Kroměříži 18. 
septembra. L. Svoboda bol 
bývalým prezidentom Čes-
ko-Slovenska, česko-sloven-
ský generál a komunistický 
politik. Pre tých mladších 
snáď len dodatok: počas 
prvej svetovej vojny slúžil 
Ludvík Svoboda v rakúsko-
-uhorskej armáde, následne 
v česko-slovenských légiách 
a počas druhej svetovej vojny 
velil 1. československému ar-
mádnemu zboru na východ-
nom fronte.  Ľ. Rešovská

Prípravy na 30. ročník Medzinárodného festivalu horských 
fi lmov v Poprade sú už v plnom prúde. Premietať by sme okrem 
veľkej zasadačky MsÚ Poprad chceli aj v popradskom kine Tat-
ran, kine Mier v Spišskej Novej Vsi a v kine Iskra v Kežmarku. 
Zatiaľ sa budeme snažiť urobiť Vám chuť na festival trailermi 
fi lmov, ktoré postúpili do festivalovej súťaže. A tento rok sme 
vybrali tie najlepšie fi lmy slovenskej i zahraničnej produkcie. 
Určite sa vám pri niektorých z nich budú potiť dlane a tajiť 
dych. Nádherné zábery hôr, zaujímavý, no častokrát neľahký 
život ľudí v horských dedinách, fantastické lezecké výkony, ex-
trémne zjazdy a mnoho ďalších tém, ktoré vám chceme v prie-
behu tohtoročného festivalu predstaviť.

Spolupráca trojice sester-
ských národných parkov 
pokračuje. Tatranský národ-
ný park spoločne s  poľským 
Tatrzańskim Parkom Naro-
dowym a americkým národ-
ným parkom Rocky Moun-
tain spečatili svoje dobré 
vzťahy aj na ďalších päť rokov.  

 Spolupráca, ktorú ich riadi-
telia potvrdili podpismi, má 
priniesť ďalšie prehĺbenie vzá-
jomných vzťahov medzi part-
nerskými národnými par-
kami prostredníctvom vý-
meny odborných poznatkov, 
skúseností, technológií, dát 
či informácií. „Hoci sa to na 
prvý pohľad nemusí zdať, 
Tatranský národný park má 
s Rocky Mountain mnoho 
spoločného. Spája ich nielen 
podobná geologická história 
a charakter prírodného pro-
stredia, ale aj rovnaké prob-
lémy či výzvy,“ hovorí Pavol 
Majko, riaditeľ Správy Tat-
ranského národného parku.

Okrem starostlivosti o vzác-
ne ekosystémy s  cieľom za-
chovať a  zvýšiť biodiverzitu 
na území národných parkov 
je jednou zo spoločných tém 

napríklad aj návštevnosť a jej 
dopady na prírodné prostre-
die, keďže všetky tri národné 
parky patria medzi turistami 
vyhľadávané lokality. Ná-
rodný park Rocky Mountain 
ročne navštívi okolo 4,4 mi-
lióna ľudí, čo ho radí na piatu 
priečku najnavštevovanejších 
amerických parkov, poľskú 
časť Tatranského národné-
ho parku si pozrú zhruba tri 
milióny turistov a  približne 
rovnaký počet ich zavíta do 
slovenských Tatier. Dohoda 
špecifi kuje aj ďalšie oblasti 
potenciálnej spolupráce, či už 
v oblasti ochrany prírody a jej 
manažmentu, monitoringu 
prostredia i druhov, ekoturiz-
mu, environmentálnej výcho-
vy a  vzdelávania, dobrovoľ-
níctva, nových technológií, 
alebo výskumu. 

Po prvýkrát bola dohoda 
o  spolupráci medzi troma 
sesterskými parkami pod-
písaná v  septembri 2007. 
Druhýkrát ju potvrdili v aprí-
li 2012 a tretíkrát sa tak stalo 
o päť rokov neskôr na medzi-
národnej konferencii v  poľ-
skom Zakopanom.  (mpá)

Pokračujú v spolupráci

Ocenili občanov mesta Svit
V stredu 21. sepembra sa v sále Domu kultúry vo Svite ko-

nalo slávnostné odovzdávanie Ceny mesta, Ceny primátorky 
a Ceny primátorky – Mladá osobnosť Mesta Svit.

Za účasti poslancov mestského zastupiteľstva, rodinných 
príslušníkov a ostatných hostí odovzdala Ing. Dáša Vojsovi-
čová, primátorka mesta Svit Cenu mesta Blažene Bendíkovej, 
Folklórnemu súboru Jánošík, Ing. Ivanovi Zimovi a Ing. Jo-
zefovi Dluhému.

Cenu primátorky si prevzala Mgr. Lenka Litvinová a Cenu 
primátorky – Mladá osobnosť mesta Svit Lillian Slušná.

Slávnostnú udalosť obohatili vystúpenia Komorného tria 
Bogacz a absolventi Základnej ujmeleckej školy Spojenej ško-
ly na Mierovej ulici.  (red)
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Plné ruky práce, ale aj 
množstvo vystúpení majú za 
sebou naši folkloristi. Od jari 
pripravovali areál amfi teát-
ra na našu najväčšiu akciu v 
obci - oslavy Slovenského ná-
rodného povstania spojenú 
s folklórom. Na objasnenie 
situácie vysvetlím, že v obci 
tradične usporadúvame naše 
folklórne slávnosti v polovič-
ke júna. Po dvanástich roč-
níkoch sa pre situáciu s pan-
démiou korony dva roky 
folklórne slávnosti v obci ne-
konali. Poveternostné pod-
mienky a zub času sa podpí-
sali aj na nosných prvkoch 
konštrukcie amfi teátra, ktorý 
sme museli pomerne roz-
siahlo opravovať. Na rekon-
štrukciu nám prispela OOCR 
Vysoké Tatry Podhorie a pri 
stolárskych prácach nám vý-
datne pomáhal miestny stolár 
Ľubomír Lukáč. Zrekonštru-
ovaný amfi teáter a nové la-
vičky sú vkladom pre fungo-
vanie amfi teátra na najbližšie 
obdobie. Do budúcnosti mu-
síme počítať s tým, že je po-
trebná zásadná rekonštrukcia 
celého amfi teátra. 

Ďalšie práce nás od jari ča-
kali na regulácií potoka, ktorý 
preteká amfi teátrom. Podmy-
té a popadané časti regulácie 
brigádnicky opravili chlapi 
z FSk Vernár, za čo im patrí 

Ľudia sa tešia zo spoločných stretnutí
Každodenný život v našich obciach je niekedy veľmi 

zložitý, ale tieto situácie určite ovplyvňujú spoluprácu 
a snahu obyvateľov dosiahnuť aj z mála maximum. Po 
dvoch rokoch izolácie sa ľudia asi najviac tešia na spoločné 
stretnutia pri rôznych obecných spoločenských, kultúr-
nych i športových podujatiach. 

veľké poďakovanie. Takto 
sme ušetrili nemalé pros-
triedky z rozpočtu obce.

Oslavy SNP spojené s fol-
klórom sa uskutočnili v 
dňoch 27. 8. a 28. 8. 2022. 
Do akcie sa okrem folkloris-
tov zapojili aj ostatné zložky 
v obci. Dobrovoľný hasičský 
zbor, Klub seniorov, Urbár-
ske a pasienkové pozemkové 
spoločenstvo Vernár. Pekný 
folklórny program pozva-
ných folklórnych skupín 
Omladina z Košíc, Krtíšan z 
Veľkého Krtíša a domácich 
folkloristov bol doplnený 
atrakciami pre detičky, jaz-
dou na koňoch, stánkami s 
občerstvením a z ľudovými 
umeleckými výrobkami. Veľ-
kým lákadlom boli sokoliari 
a ukážka ich práce. Nechýbal 
výborný guláš a domáce šišky 
a langoše z rúk našich šikov-
ných senioriek.

Prvý deň osláv vyvrcholil 
tanečnou zábavou v sále kul-
túrneho domu, kde do tan-
ca vyhrávala ľudová hudba 
Milana Berkyho a Kristiána 
Štrbiana.

V nedeľu oslavy pokračo-
vali už tradičným výstupom 
na Koľvač. Lokalita je vzdia-
lená od obce na dve hodiny 
pešieho pochodu. Svoj večný 
sen tu sníva 12 povstalec-
kých vojakov, ktorí tu padli 

v októbri 1944 po prezradení 
miesta ich úkrytu zradcom. 
Výstupu sa každoročne zú-
častňuje mnoho ľudí, rodiny 
s deťmi, hostia. Účastníci 
si tohto roku vypočuli prí-
beh, ktorý sa odohral pred 
78 rokmi v horách na Koľvači, 
v podaní 78 ročného Mikulá-
ša Ondruša, ktorý ho vyroz-
prával tak, ako si ho pamätal 
z rozprávania svojho otca.

FSk Vernár počas leta re-
prezentovala obec na viace-
rých folklórnych festivaloch 
a spoločenských podujatiach. 
Veľký folklórny festival Ho-
rehronské  dní spevu a tanca 
v Heľpe je už tradične pre-
hliadkou toho najlepšieho z   
horehronského viachlasného 
spevu. Taktiež festival v su-
sednej obci Telgárt s názvom 
Ozveny staroslovienčiny pod
Kráľovou hoľou bol pre-

hliadkou sakrálneho, ale aj 
folklórneho spevu s vysokou 
úrovňou. Bolo nám cťou vy-
stúpiť na týchto podujatiach a 
reprezentovať náš horehron-
ský viachlasný spev, ktorý je 
zapísaný v reprezentatívnom 
zozname nehmotného kul-
túrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO.

S pásmom Hora sme tohto 
roku vystúpili 16. 7. na fol-
klórnom festivale v Braväco-
ve a 13. 8. na Očovskej hrude 
a 4. 9. v Hrabušiciach v Slo-
venskom raji. 7. 9. sme vystú-
pili aj na charitatívnom pod-
ujatí pri vysviacke sochy sv. 
Barbory v Poprade. V závere 
roka by sme chceli zorganizo-
vať ešte vianočné vystúpenie 
v Poprade a u nás doma, vo 
Vernári. 

Ing. Vladimír Ondruš, 
starosta obce

Tak ako kedysi. Ručne sú 
pokosené a pohrabané dru-
hovo najbohatšie lúky na 
svete. Tohto roku k názvu 
akcie pribudol prívlastok – 
po novom. V ochrane príro-
dy totiž prebehla reforma a 
Slovenský raj sa dostal medzi 
trojicu národných parkov, 
kde správu viac ako 10 tis. 
ha štátnych lesných pozem-
kov spolu so zamestnancami 
štátnych lesov prebrala do 
svojej správy Správa NP Slo-

venský raj so sídlom v Spiš-
skej Novej Vsi. 

Tieto lúky nie sú štátne, sú 
súkromné a ich zachovanie 
je v súčasnosti dielom vzá-
jomnej spolupráce. Správa 
NP Slovenský raj podujatie 
organizačne zabezpečuje v 
spolupráci s Obcou Vernár 
a so Slovenským koseckým 
spolkom. Tradične prišli 
kosiť naši priatelia z Čiech 
(NP Šumava, CHKO Poodří, 
CHKO Beskydy a CHKO Pá-

lava a iní), z Poľska (NP Gor-
ce), naši z riaditeľstva ŠOP 
SR a CHKO Horná Orava. 
Veľké poďakovanie patrí 
dobrovoľníkom, ktorých je 
čoraz väčší počet a pomáha-
jú nezištne nielen pri kose-
ní, ale aj pri hrabaní. Počas 
dvoch dní bolo pokosených 
približne 6 ha lúk. Prvý 
deň sa kosenia zúčastnilo 
približne 50 koscov, druhý 
deň približne 30. Z plochy 
bolo odvezených 21 balí-

kov sena, predošlý rok 41.
Sponzorsky nás podpori-

lo viacero subjektov, VSD 
a VSE fi nančne aj fyzickou 
prácou jej zamestnancov, 
Toyota Poprad zabezpeči-
la vývoz koscov na miesto 
kosenia, Urbariát Hrabuši-
ce nám navaril už tradične 
chutný guláš. S traktorom a 
vlečkou nezištne vypomáhal 
Jaro Jánoš z Vernára.

Tento rok bol ešte niečím 
výnimočný. Extrémnym 

suchom. Kosilo sa ťažko, 
tráva bola aj veľmi skoro 
ráno bez rosy, bez živo-
ta, vysušená a riedka. O to 
vzácnejšie je seno, ktorého 
sa dosušila polovica toho, 
čo minulý rok. Už je v bez-
pečí a je pripravené pre ko-
níky miestneho gazdu, kto-
rý ho zbalíkoval a odviezol. 
S úctou sme pozbierali, čo 
sme nesiali. Možno niekto-
ré záverečné úkony trocha s 
modernejšou technikou, ale 

v podstate tak, ako kedysi. 
Okrem toho, že táto akcia 

pomáha zachovať druhovo 
najbohatšie lúky na svete, 
kde na 1/2 m2 plochy lúky 
rastie 54 druhov rastlín, má 
ešte jeden významný aspekt. 
Spomenul ho riaditeľ poľské-
ho národného parku Gorce 
Janusz Tomasiewicz pri ná-
vrate z kosenia: Je dôležité, že 
sme to nielen pokosili, ale že 
sme sa tu aj ako ľudia stret-
li.  Peter Olekšák

Tohtoročné stretnutie na Kopaneckých lúkach

Snímka: Peter Olekšák Snímka: Tomáš Hovorka Snímka: Peter Olekšák

16. júla naši futbalisti zorganizovali 3. ročník Memoriá-
lu Jaroslava Alexu a Michala Fábera. Vydarená športovo 
-spoločenská  akcia na pamiatku zosnulých športovcov má 
v obci už svoje meno a svojich priaznivcov.

K väčšine spoločenských 
podujatí vo Vernári patrí 
neodmysliteľne aj vystúpe-
nie Folklórnej skupiny Ver-
nár. Tak tomu bolo aj  počas 
osláv 78. výročia SNP.
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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 

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

Slivkový sad 
pri Kežmarku, 

samozber 
možný zo zeme 
- IX, X/2022. 

 info 0915921473

Vo viacerých médiách 
odzneli začiatkom letnej 
turistickej sezóny konštato-
vania, že stav turistickej in-
fraštruktúry v  Tatranskom 
národnom parku nie je všade 
ideálny. Situáciu komplikuje 
zákon o  správe majetku štá-
tu, ktorý nedovoľuje Správe 
TANAP-u investovať do cu-
dzieho majetku. Na media-
lizované vyjadrenia Pavla 
Majka, riaditeľa Správy Tat-
ranského národného parku 
v  Tatranskej Lomnici, a jej 
pracovníka Petra Spitzkopfa, 
postupne zareagovali viaceré 
súkromné spoločnosti i  ur-
bariáty s  ponukou na spolu-
prácu. Ochranári preto na 

V Západných Tatrách pribúdajú obnovené mosty
Spolupráca s  dobrovoľníkmi, fi rmami a  neštátnymi 

vlastníkmi pozemkov priniesla od začiatku leta do Západ-
ných Tatier dva vynovené mosty. Dovedna by mohli turisti 
koncom roka prechádzať ponad horské potoky na Liptove 
a Orave až po desiatich nových premosteniach.

neštátnom území vytypovali 
desať mostov s  najhorším 
technickým stavom a dva 
z nich už s fi nančnou pomo-
cou aj opravili – jeden v  Tr-
noveckej doline na magistrá-
le a  druhý tiež na „červenej 
značke“, v Kamenistej doline, 
kde staré premostenie na hra-
nici bezpečnosti spôsobovalo 
vrásky aj horským záchraná-
rom. V  týchto dňoch majú 
dobrovoľníci plné ruky prá-
ce s obnovou tretieho mosta, 
tentoraz v  Jaloveckej doline 
na Liptove. Darcovia projekt 
vopred skonzultovali s ochra-
nármi. 

Do konca roka plánuje Sprá-
va TANAP-u vymeniť na ne-

štátnom území ďalších sedem 
vytypovaných drevených 
mostíkov. Spolu by ich tak 
mohlo byť desať, všetky s po-
mocnou rukou dobrovoľní-
kov a darcov. „Títo osvietenci 
pochopili, že ak nám pomôžu 
pri starostlivosti o  turistické 
chodníky, nebudú to robiť pre 
našich zamestnancov, ale pre 
seba. Spolu s dobrovoľnícky-
mi akciami, ako sú napríklad 
nadchádzajúce Čisté hory, ide 
o dôležitý koncept starostli-
vosti o národné parky. Patria 
totiž každému z nás,“ uviedol 
na adresu podporovateľov 
Majko. Správa TANAP-u si 
dáva za cieľ ďalej pokračovať 
s  revitalizáciou turistickej 
infraštruktúry tak, aby bola 
v  prvom rade bezpečná pre 
návštevníkov a  prinášala im 
radosť pri spoznávaní tatran-
skej prírody. 

Starostlivosť o turistickú a 
informačnú sieť na vyše šesť-
sto kilometroch značených 
trás v  Tatranskom národ-
nom parku je v  réžii Správy 
TANAP-u. Pracovníci Stre-
diska terénnych služieb a 
jednotlivých ochranných ob-
vodov zabezpečujú výmenu 
a  opravu prístreškov, altán-
kov, odpočívadiel či smerov-
níkov a na území TANAP-u 
zasahujú i v prípade havarij-
ných stavov. Naposledy išlo 
o zreparovanie červeno zna-
čeného turistického chodní-
ka medzi Skalnatým a Zele-
ným plesom, ktorý koncom 
júla po intenzívnej búrke 
vymyla voda. K starostlivosti 
o  infraštruktúru patrí i kaž-
doročná obnova jednej zo 
štyroch turistických značiek, 
tentokrát to bude červená. 
 (mpá)

Ponad horské potoky až desať nových mostov

Obec Spišské Bystré pozýva 
na bežecké preteky na 5 km  
a 10 km, ktoré sa uskutočnia 
1. 10. 2022 o 13.30 h. Súťaží 
sa vo viacerých kategóriách 
od žiakov, cez dorastencov, 
juniorov, mužov a žien.

Kubašská 10o

Uplynulý víkend privítala Expozícia tatranskej prírody po-
sledných návštevníkov tejto sezóny. Vzácne druhy tatranskej 
fl óry budú môcť záujemcovia obdivovať až budúci rok v máji, 
kedy sa botanická záhrada mala opäť otvoriť. 

V botanickej záhrade sa skončila sezóna

Ponúkame 
kancelárske priestory na prenájom 
na Teplickej ulici č. 34 v Poprade, 

bývalý areál Stavomontáže, 

kontakt: 0905 563 836
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Pred niekoľkými dňami 
ste otvorili nádherný nový 
areál strednej športovej ško-
ly. Ako sa cíti človek, ktoré-
mu sa podarí takáto  vec?

Ak čakáte, že poviem skvele, 
tak vás sklamem. Všetkým, 
ktorí pred otvorením chodili 
s otázkami, problémami či 
návrhmi, som hovoril: „Teraz 
riešime problémy do otvore-
nia a keď slávnosť skončí a 
hostia odídu, začneme riešiť 
problémy spojené s prevádz-
kou a fungovaním školy“. A 
tie problémy si na nás poč-
kali, takže pracovné tempo je 
naďalej maximálne a čas na 
uspokojenie a pohodu ešte 
nenastal.

Ale vaša škola vyzerá úžas-
ne, na slovenské pomery až 
neuveriteľne.

Ona taká reálne je. Neverili 
by ste, ale chodia ju obdivo-
vať aj  nezainteresovaní ľudia, 
takže zvažujeme urobiť deň 
otvorených dverí pre všet-
kých, ktorí si ju chcú pre-
hliadnuť. Najprv však musí-
me podoťahovať  veci, ktoré 
je treba dokončiť a nastaviť, 
aby škola fungovala rovnako 
dobre ako vyzerá.

Prešiel veľmi krátky čas od 
začatia prác a škola je nielen 

dostavaná, ale aj funguje. 
Naozaj?

Úplne reálne. Všetkých 
190 žiakov a 25 hokejových 
reprezentantov do 18 rokov 
študuje, trénuje a pracuje 
naplno od tretieho dňa škol-
ského roka. Prvý deň sme 
slávnostne otvárali, druhý bol 
oboznamovací a organizačný, 
od tretieho idú všetci naplno. 
V učebniach,  športovej hale, 
posilňovni i na ľade zimného 
štadióna prebieha všetko, čo 
je naplánované  v rozvrhu. 

To sa zdá v týchto ťažkých 
časoch skoro neuveriteľné.

Vyzerá, ale tento projekt 
má šťastie na schopných ľudí. 
Zásluhu na takomto úspeš-
nom štarte majú všetci, kto-
rí sa podieľali na príprave, 
výstavbe a spustení školy do 
prevádzky.  V prípravnej fáze 
to bolo najmä vedenie Úradu 
Prešovského samosprávneho 
kraja, ktoré náš zámer prijalo 
a pripravilo podmienky, aby 
sa mohli aktivity spustiť. Po-
tom urobili dôležité rozhod-
nutie poslanci zastupiteľstva 
PSK, ktorí plán schválili.  

Následne prišla fáza pre-
meny projektu spoločensko-
-športového centra na školu. 
To sa podarilo v krátkom čase 

vďaka invencii, profesionalite 
a kreativite architektov, ktorí 
kreslili pôvodný projekt a boli 
ochotní i schopní ho prepra-
covať podľa našich predstáv 
na športovú školu 21. storo-
čia.

V etape výstavby prebral 
aktivitu manažment stavby 
zložený z inžinierov Kera-
mingu, ktorí odvádzali skvelú 
prácu. Pochváliť však treba 
i subdodávateľov za plnenie 
termínov a (verím) i kvalita-
tívnych parametrov jednotli-
vých súčastí stavby. 

Zariaďovanie stavby a jej 
premenu na funkčnú školu 
odmakali kolegyne a kolego-
via učitelia spolu s ochotnými 
žiakmi.

To znie ako rozprávkový 
príbeh.

Vznik, etablovanie a pre-
sťahovanie strednej športovej 
školy je rozprávkový príbeh s 
dobrým koncom. Vo svojom 
príhovore pri otvorení som 
povedal, že stav, v ktorom sa 
dnes škola nachádza, je vý-
sledkom mimoriadnej zhody 
okolností, pracovného nasa-
denia mimoriadnych ľudí a 
pôsobenia tisícich kompro-
misov.

Ako to myslíte?

V jednom čase sa  na jed-
nom mieste stretla potreba 
zabezpečiť priestory života-
schopnému projektu špor-
tovej školy v Poprade, s pro-
jektom hokejových akadémií 
Slovenského zväzu ľadového 
hokeja a   snahou urobiť nie-
čo s umŕtveným projektom  
Active zone vo vlastníctve 
Keramingu. To je tá zhoda 
okolností. Bez ktoréhokoľvek 
prvku by projekt výstavby ne-
začal, spolu vytvorili logický 
synergický efekt, ktorý vyústil 
do dnešného stavu.

A kto boli tí mimoriadni 
ľudia?

Pán predseda PSK Majer-
ský, ktorý dal zelenú projektu, 
mimochodom najväčšiemu v 
PSK. Pani Budziňáková, ve-
dúca odboru majetku úradu 
PSK, ktorá vytvorila právny 
rámec pre priechodnosť aty-
pickej situácie v zastupiteľtve 
a vynikajúco, v spolupráci či 
skôr oponentúre  s právni-
kom Keramingu p. Miklášom 
dojednali ťažkú zmluvu, kto-
rá bola priechodná pre všet-
kých zúčastnených. Škola by 
nestála a nevyzerala tak, ako 
vyzerá, ak by nebolo archi-
tektov pp. Dulíka a Rzymana 
a inžinierov Vokela, Šima, 

Chmela, Slovinského, Volaja, 
Majana, o ktorých som už 
hovoril. 

Veľa dobrých rozhodnutí v 
prospech napredovania pro-
jektu urobili majitelia Kera-
mingu, hoci neboli pre fi rmu 
navýhodnejšie a rovnako 
vedúci odborov školstva p. 
Furman a  fi nancií p. Maka-
ra úradu PSK, ktorí nielenže 
projekt výstavby podporo-
vali, ale v záverečnej fáze aj 
dokázali nájsť prostriedky na 
optimálne vybavenie školy.

Som vďačný  aj  ďalším  Po-
pradčanom, bez práce a pod-
pory ktorých by škola určite 
nebola  dokončená v takomto 
krátkom termíne, v prvom 
rade pánovi primátorovi 
Dankovi, ktorý bol vzniku i 
výstavbe školy od začiatku 
nápomocný, pani Horákovej, 
Imriškovej, Michalovičovej, 
pánom Šprochovi, Jurčiši-
novi, Haščákovi, p. vicepri-
mátorovi Pčolovi a ostatným 
popradským i nepopradským 
poslancom v zastupiteľstve 
PSK. Oni všetci, i niektorí 
ďalší urobili podstatne viac 
ako museli a napomohli na-
predovaniu procesov, ktoré 
boli v ich kompetencii.

A kde je tých tisíc kompro-
misov?

Od začiatku do konca sa 
stretávali pôvodné paramet-
re Active  Zone s potrebami 
školy, naša predstava s vide-
ním architektov a technický-
mi možnosťami inžinierov,  
to všetko rámcované fi nan-
ciami, časom a umocnené ra-
dikálnou negatívnou zmenou 
v stavebníctve i hospodárstve 
celkovo. Stretávali sme sa 
celý rok najprv raz týždenne, 
potom viackrát týždenne a 

nakoniec denne a stále riešili 
technické, estetické, kvalita-
tívne právne i fi nančné prob-
lémy. Môžem konštatovať, že 
napriek objektívnym anta-
gonizmom sa vždy hľadalo 
konštruktívne riešenie a vďa-
ka profesionalite a vzájomnej 
ústretovosti sa vždy aj našlo.

Viackrát som si hovoril, že 
tak by sme sa mali správať 
pri riešení všetkých spolo-
čenských problémov, niet po-
chýb, že politika a krajina by 
vyzerali inak....

Hovorili sme o minulosti, 
aká bude budúcnosť?

Som presvedčený, že si túto 
investíciu i energiu a inven-
ciu, ktorá ju zhmotnila do no-
vého areálu zaslúžime. Nielen 
výchovou a vzdelávaním 
mladých športovcov, repre-
zentantov, trénerov, mana-
žérov, ale aj programami pre 
deti i dospelých, ktoré chce-
me rozšíriť do celého kraja.

Sľubujem, že nezostaneme 
dlžníkmi. 

 Ďakujeme za rozhovor

Stredná športová škola je unikátny komplex pre výchovu športovcov
Hovoríme s PaedDr. Vladimírom Lajčákom, PhD, riaditeľom Strednej športovej školy v Poprade

„Prvá pomoc musí byť pre-
dovšetkým poskytnutá s ohľa-
dom na vlastnú bezpečnosť 
a  bezpečnosť zachraňované-
ho. Napríklad, pri záchrane 
topiaceho je potrebné zohľad-
niť, či sme dobrí plavci, pri 
autonehode zohľadňujeme, či 
máme na sebe refl exnú vestu, 
zapnuté varovné osvetlenie, 
umiestnený výstražný troju-
holník a  ďalšie prvky, ktoré 
dbajú o  bezpečné prostredie 
pre záchrancu aj zachraňova-
ného,“ vraví námestníčka lie-
čebno-preventívnej starost-
livosti levočskej nemocnice 
MUDr. Renáta Bičanovská. 

Aké sú základné životné 
funkcie? 

Medzi základné životné 
funkcie patrí vedomie, dý-
chanie a  s tým  súvisiace 
voľné dýchacie cesty a  krvný 
obeh. Najčastejšími stavmi, 
ktoré bezprostredne ohrozu-
jú život človeka, je zastavenie 

Každá sekunda je rozhodujúca
V septembri si pripomíname Svetový deň prvej pomoci

Viete podať prvú pomoc? V živote sa môže každý z nás 
ocitnúť v situácii, kedy ju bude potrebovať alebo ju bude 
musieť poskytnúť. Záchranca by mal pred podaním prvej 
pomoci vedieť zhodnotiť situáciu, pri ktorej musí dbať aj o 
vlastnú bezpečnosť. Námestníčka pre liečebno-preventív-
nu starostlivosť Nemocnice AGEL Levoča, MUDr. Renáta 
Bičanovská, poskytuje v krátkom rozhovore odborné rady, 
ktoré by sme si mali osvojiť ako základy prvej pomoci. 

dýchania, zastavenie krv-
ného obehu, veľké vonkaj-
šie krvácania, bezvedomie 
a šok. U dospelých je najčas-
tejšou príčinou zastavenia 
obehu (cca 80 %)  kardiálna 
príčina, kedy ide napríklad o 
poruchu rytmu srdca či   in-
farkt myokardu. 

Čo robiť v prípade, keď sa 
neodvážime poskytnúť prvú 
pomoc? 

Prvá pomoc nie je o vzde-
laní a zručnosti, ale o ochote, 
vôli a pripravenosti pomôcť. 
Strach, obavy a  nečinnosť 
znižujú šancu resuscito-
vaného na prežitie. Každá 
sekunda a  minúta rozhodu-
je nielen o  tom, či sa nám 
podarí obnoviť krvný obeh, 
ale aj o  plnom návrate neu-
rologických a  psychických 
schopností resuscitovaného. 
Musíme si uvedomiť, že aká-
koľvek prvá pomoc je lepšia 
ako žiadna a prvá pomoc by 

nemala ostať len pri zavo-
laní záchrannej zdravotnej 
služby. V situácii, keď bude 
potrebné poskytnúť prvú po-
moc, sa môže ocitnúť každý 
z nás. 

Existujú prípady, kedy sa 
radšej neodporúča prvú po-
moc poskytnúť? 

Ak laik nechce alebo nevie 
poskytnúť záchranné dychy 
(„dýchanie z  úst do úst“), 
napríklad aj z  hygienických 
dôvodov či súčasnej pande-
mickej situácie covid-19, mal 
by záchranca podať prvú po-
moc aspoň formou stláčania 
hrudníka, a to  frekvenciou 
100x za jednu minútu. Aj 
táto forma resuscitácie je jed-
noznačne lepšia ako žiadna.    

Aké sú teda základy prvej 
pomoci?

1. vytvorenie bezpečného 
prostredia pre záchrancu  

a zachraňovaného a zhodno-
tenie situácie bez ohrozenia 
vlastného života

2. oslovenie zachraňované-
ho – zistenie stavu vedomia, 
resp. jeho ťažkostí ak je pri 
vedomí 

3. volanie o pomoc na oko-
loidúcich svedkov 

4. uvoľnenie priechodnosti 
dýchacích ciest zachraňo-
vaného zaklonením hlavy  
a  miernym predsunutím 
sánky – pravidelná kontrola 
dýchania

5. zavolanie na tiesňové te-
lefónne číslo 112 alebo 155

6. poskytnutie resuscitácie 
– opakovaných 30 stlačení 
hrudníka a 2 vdychy 

7. po príchode špecializo-
vanej pomoci odovzdanie 
postihnutého pracovníkov 
záchranného systému 

8. prvá pomoc nie je 
o  vzdelaní a  zručnosti, ale 
o ochote, vôli a pripravenosti 
pomôcť

9. strach, obavy a  nečin-
nosť znižujú šancu resuscito-
vaného na prežitie

10. akákoľvek prvá pomoc 
je lepšia ako žiadna – rozho-
duje každá sekunda 

 Mgr. Martina Pavliková

Spojené voľby 
do územnej samosprávy
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhod-

nutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samo-
správy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 7.00 h
do 20.00 h.

Upozorňujeme, že zverejnená platená inzercia musí obsaho-
vať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, 
priezvisko a obec  trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a 
názov a sídlo a identifi kačné číslo organizácie. 

Volebnú kampaň je potrebné ukončiť najneskôr 48 hodín 
predo dňom konania volieb.

Za starostu obce, primátora mesta, šéfa samosprávneho kraja 
či za poslanca zastupiteľstva sa môže uchádzať kandidát ako 
nezávislý alebo s podporou politickej strany. Strany môžu vy-
tvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí 
mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najne-
skôr v deň konania volieb 18 rokov. Kandidát na sta-
rostu obce musí mať trvalý pobyt v obci a mať 25 rokov.
Kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva musí mať trvalý 
pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia 
volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň ko-
nania volieb musí mať 18 rokov.

Trvalý pobyt v 
obci alebo vo vojen-
skom obvode, ktoré 
patria do územné-
ho obvodu samo-
správneho kraja, v 
ktorom kandiduje, 
musí mať aj kan-
didát na predsedu 
s a m o s p r á v n e h o 
kraja. Navyše, v deň 
volieb musí mať 25 
rokov.  (red)
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Do Prešovského samo-
správneho kraja zavítalo po-
čas prvých šiestich mesiacov 
roka 2022 celkovo 365  695 
návštevníkov všetkých uby-
tovacích zariadení, čo pred-
stavuje markantný takmer 
štvornásobný medziročný 
nárast. V  porovnaní s  ne-
pandemickým rokom 2019 
je táto návštevnosť na úrovni 
76 %. Do Prešovského kraja 

Počet návštevníkov za I. polrok narástol štvornásobne
Cestovný ruch sa v Prešovskom samosprávnom kraji po-

maly spamätáva z pandémie. Aj keď návštevnosť severový-
chodu Slovenska nie je rekordná, návrat turistov je zreteľ-
ný. Dokazujú to štatistické údaje za I. polrok 2022.

sa čiastočné vrátili aj zahra-
niční návštevníci. Oproti 
prvému polroku 2021 ich 
pribudlo takmer osemkrát 
viac. V  porovnaní s  rokom 
2019 však ide o pokles 44 %. 
Prešovský kraj zaznamenal 
v  prvom polroku 2022 tiež 
trojnásobný nárast domá-
cich návštevníkov ubyto-
vacích zariadení, ktorý sa 
vyšplhal na  292  272 osôb. 
V I. polroku 2019 zavítalo do 
kraja 351  198 turistov. Po-
dobné štatistiky vo všetkých 
ukazovateľoch sa týkajú aj 
počtu prenocovaní.

„Čísla za prvý polrok 2022 
naznačujú predpoklad pre 
pomerne priaznivú letnú se-
zónu, ktorá je prvýkrát po 
troch rokoch bez obmedzení. 
Na druhej strane je jasné, 
že návštevnosť Prešovského 
kraja nedosiahne také hod-
noty, ako v rekordnom roku 
2019. Zároveň nás teší návrat 
zahraničnej klientely, ako aj 
počet domácich návštevníkov, 
ktorí sú pre Prešovský kraj 
nenahraditeľným prínosom. 
Sme radi, že sa Slováci na 
Severovýchod Slovenska stále 
vracajú a objavujú ho. Je veľ-
mi pravdepodobné, že prílev 
návštevníkov by bol v prvom 
polroku ešte vyšší nebyť voj-
nového konfliktu u  našich 
východných susedov, ktorý 
vplýva aj na cestovný ruch. 
Všetkých srdečne pozývam 

k nám do kraja v septembri, 
keď je najvhodnejšie počasie 
na vysokohorskú turistiku,“ 
dopĺňa výkonný riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slo-
venska Martin Janoško. 

Návštevníci ubytovacích 
zariadení strávili v  prvom 
polroku 2022 v  Prešovskom 
kraji v  priemere 2,85 noci. 
Preferované boli zväčša ví-
kendové predĺžené pobyty. 
Najväčší podiel na tržbách 
v  cestovnom ruchu – 78 %, 
mali domáci návštevníci. 
V  prvom polroku sa opäť 
navýšili počty ubytovacích 
zariadení z 906 na 927. 

Kampane podnecujúce 
návštevnosť 

Aj tento rok podporuje 
KOCR Severovýchod Slo-
venska návštevnosť Prešov-
ského kraja rôznymi pro-
duktmi cestovného ruchu, 
ktoré sú zamerané na kon-
krétne obdobie či turistické 
ciele. „Celoročne aktívnou 
kampaňou je Hradná cesta, 
ktorá mapuje všetky hrady 
a hradné zrúcaniny na území 
Prešovského kraja. Pre milov-
níkov zimnej turistiky pripra-
vujeme každoročne Zimnú 
výzvu, no a  ani toto leto sa 
neobišlo bez nášho najväčšie-
ho letného projektu Legenda-
rium, ktorý vyvrcholí oslava-
mi Svetového dňa cestovného 
ruchu na Hrade Šariš už 25. 
septembra,“ dodáva Janoško. 

Pred letnými mesiacmi od-
štartoval aj nový projekt Do-
volenka na bajku. V  rámci 
kampane je vytipovaných 21 

zaujímavých cyklotrás na-
prieč Prešovským krajom, 
kde je umiestnená špecifická 
nálepka, tzv. fotopoint. Ďal-
šou novou letnou kampaňou, 
ktorej cieľom je zvýšiť pove-
domie o historických, kultúr-
nych a  prírodných zaujíma-
vostiach Prešovského kraja je 
kampaň Nadýchni sa. 

„Rok 2022 je rokom, v kto-
rom sa veci vrátili aspoň čias-
točne do normálu, návštev-
níkov preto pozývame počas 
celého roka objaviť krásy Pre-
šovského kraja dvomi jedno-
duchými, no aktuálnymi slo-
vami – Nadýchni sa,“ hovorí 
marketingová pracovníčka 
KOCR Severovýchod Slo-
venska Jana Balážová.

Samotná kampaň komu-
nikuje štyri hlavné sféry 
– históriu, pamiatky, prí-
rodu a  zážitky, pričom ku 
každej jednej je pripravený 
špecifický prívlastok (nepo-
znaná história, neokukané 
pamiatky, nespútaná príro-
da, neopakovateľné zážitky). 
Kampaň je zameraná aj na 
propagáciu menej známych 
lokalít, ktoré by sa mali 
takto dostať do povedomia 
širokej verejnosti. 

Okrem týchto aktivít spo-
lupracuje KOCR Severo-
východ Slovenska so ZSSK 
a.s. pri príprave konceptu 
letných vlakov. Tohtoroč-
nou novinkou je letný vlak 
na trase Košice – Prešov – 
Bardejov. Práve v Bardejove 
a  tiež Bardejovských kúpe-
ľoch zabezpečuje KOCR Se-

verovýchod Slovenska pre 
cestujúcich vlakom sprie-
vodcovské služby zdarma. 

Infraštruktúra
KOCR Severovýchod Slo-

venska sa tento rok rozhodla 
investovať značnú časť fi-
nančných zdrojov aj do bu-
dovania, resp. obnovy turis-
tickej infraštruktúry. Počas 
aktuálnej letnej turistickej 
sezóny pribudli vyhliadkové 
ďalekohľady na Rozhľadni 
na Čarnej Hure, ktorá sa vy-
pína na obcou Krásna Lúka a 
renesančnej veži Rímskoka-
tolíckeho kostola Najsvätej-

šieho Kristovho Tela a Krvi 
v Stropkove. V pláne je tiež 
výmena kovových schodov 
a  zábradlia v  Lačnovskom 
kaňone a  oddychová zóna 
pribudne počas jesene pri 
Drevenom megafóne v  obci 
Zlatá Baňa. „Tak, ako aj po 
predošlé roky, sa naša organi-
zácia podieľa na rozvoji cyk-
listickej infraštruktúry. Tento 
rok pribudne v  Prešovskom 
kraji nových 68 km nami vy-
značených cyklotrás. Prezna-
číme aj 6 km už existujúcich,“ 
uzatvára Janoško.
 Mgr. František  Baláž

Do kampane Hradná cesta patrí aj Kežmarský hrad.

Rodák z  Popradu - Sp. Soboty Jaroslav 
Ščurka okrem toho, že je skvelý športovec je 
inžinier, konateľ a  riaditeľ súkromnej bez-
pečnostnej služby Securitas s.r.o. s vlastným 
stále sa zdokonaľujúcim systémom ochrany 
klientov a bezpečnostným režimom, ktorej 
služby sú na vysokej profesionálnej úrovni 
v odboroch strážna, transportná a detektív-
na služba, odborná príprava, školiace stre-
disko a  poradenstvo. Zabezpečuje ochranu 
objektov a  bezpečnostné opatrenia aj pri 
významných podujatiach KHL, koncertoch 
svetoznámych umelcov, návštevy Pápeža, 
univerziádach a majstrovstvách hokeja. Ja-
roslav nás reprezentoval na majstrovstvách 
Slovenska „Plank chalange 2019“ konajú-
cich sa v Košiciach, kde zaknihoval sloven-
ský rekord v planku a vydržal v tejto polohe 

20 minút a 2,93 sec. Získal aj ďalšie úspe-
chy a  množstvo ocenení. Stal sa majstrom 
v hasičskej stovke a je členom výboru DHZ 
Spišská Sobota, kde sa ako tréner venuje 
mládeži, spolu dosiahli významné úspechy 
na majstrovstvách Slovenska. Je aktívnym 
členom a kandidátom SHO v nastávajúcich 
komunálnych voľbách. Jaroslav je milov-
níkom Tatranských štítov, ktoré postupne 
zdoláva a na každom dosiahnutom vrchole 
symbolicky zapichne vlajku so slovenským 
krížom. Rodina, práca, šport (hokej, bojové 
športy, hasičský šport) a literatúra ho napĺ-
ňajú a  jeho životným krédom je: „Najväč-
ším víťazstvom v živote je poraziť svoje zlé 
ja. Milujem svoju rodinu viac ako svoj život 
a športom si upevňujem nie len telo ale aj 
myseľ.“

Ing. Jaroslav Ščurka, kandidát na poslanca v Poprade

Objednávateľ: Jaroslav Ščurka, Poprad    Dodávateľ: Podtatr. kuriér, Poprad, IČO 462 859 03
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ZÁHRADNÉ CENTRUM 
HLAVNÁ 6, SVIT

www.kvetytatry.sk

VŠETKO ČO POTREBUJEŠ DO ZÁHRADY

Pondelok, streda: 6 – 11 roční 
Utorok, štvrtok: 12 – 14 roční 
Piatok: stredoškoláci

F L O R B A L  P R E  D E T I

Vždy 17:00 – 18:00 v novej hale 
Strednej športovej školy

Partie dospelých každý deň od 19:00
Viac info: J. Galajda, 0918 070328


