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Čarovná rozprávka Vianoc v Nestville Parku v Hniezdnom čaká na
záujemcov v dňoch 16., 17., 18., 26.,
28. a 30. decembra od 13.30 do 19.
hodiny. V týchto dňoch sa môžete
stretnúť s rozprávkovými bytosťami, ktoré vyčaria úsmev na každej
detskej tvári. Stanete sa súčasťou
deja rozprávky Mrázik a zažijete
putovanie za Santom, vypočujete si
vianočné koledy a živý príbeh čarokrásnych Vianoc.
Tradičné vianočné rozprávky
v Nestville Parku sa tento rok presúvajú aj na kinoplátno. Neopakovateľný zážitok prenášajú aj prostredníctvom autokina pod holým
nebom, kde si na svoje prídu nie iba
najmenší.
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Všetkým
čitateľom prajeme
šťastné Vianoce
plné pohody a lásky
v kruhu rodiny.
V novom roku 2017
prajeme
veľa zdravia,
osobných
i pracovných
úspechov.
Redakcia
Podtatranský kuriér

Eduardom Markovičom,
športovým komisárom rely a pretekov do vrchu

„Kvôli rely sme dokázali vybaviť povolenie od pápeža...“

Motorizmus a rely zvlášť mu
učarovali od malička. Popradčan
Eduard Markovič odovzdáva všetok svoj voľný čas na podporu adrenalínového športu, akou rely súťaž
bezpochyby je. Prvé dotyky s rely
siahajú do detstva, keď ako malý
chlapec v Novoveskej Hute sledoval
rýchlostné skúšky známej Rallye
Tatry, ktoré v tých časoch viedli cez
Hutu, Grajnar či Rudňany.
„Počas tréningových jázd Rallye
Tatry jednému švédskemu jazdcovi na vozidle SAAB odletel výfuk.
Veľmi dobre si na to pamätám. Môj
otec mu v našej garáži výfuk zavaril a posádka mohla pokračovať,“
spomína na situáciu počas súťaže. V porovnaní s dneškom, keď
rýchlostným skúškam kraľujú najnovšie vozidlá špecifikácie WRC
a R5, bolo možné na tratiach
zhliadnuť nielen kompletnú automobilovú výrobu socialistického bloku (Lada, Dacia, Trabant,
Wartburg, Škoda), ale i perly zo
„západu“ ako Renault Alpina,
Opel Ascona, Opel Manta, Renault 8 Gordini, Porsche Carrera,
Fiat Abarth, Toyota Celica 2000
GT, či Audi Quattro R2.
Rodáka zo Spišskej Novej Vsi

do Popradu priviedla práca. Vyše
dvadsať rokov svoju hlavnú pracovnú činnosť vykonáva v Poprade
a sedem rokov je Popradčanom.
Mnohí ho poznajú ako „pumpára“
z pumpy nad pivovarom.
„Ľudia ma poznajú hlavne preto,
že už vyše 20 rokov prevádzkujem
čerpaciu stanicu. Prácu zrejme ro-

bíme dobre, o čom svedčí fakt, že
som spoľahlivým partnerom už tretej značky. Po firmách Eso a Agip je
Slovnaft treťou firmou, ktorej produkty ponúkame našim zákazníkom,“ povedal E. Markovič. Aktívna spolupráca, so známym funkcionárom automobilových súťaží
Albertom Liptákom ho priviedla

Na snímke zľava: Eduard Markovič, Jozef Švagerko, primátor Popradu,
Rudolf Urbanovič, štátny tajomník ministerstva vnútra.

k zorganizovaniu motoristického
podujatia v rodnom meste.
„Išlo o automobilový slalom
v Sp. N. Vsi v roku 2004. Žiaľ, bol
to prvý a jediný ročník súťaže.
Trať viedla po námestí, po Zimnej
a Letnej ulici. Škoda, že sa toho
nechytili iní, možno by fungoval
dodnes, aj keď na iných tratiach.
Predpokladám, že jazdiť v súčasnej dobe po námestí v Sp. N. Vsi,
by už nebolo možné. Hoci súťaž
nepokračovala, moja aktivita okolo motorizmu sa preniesla ďalej. Po
zložení predpísaných skúšok som sa
stal športovým komisárom, jedným
z hlavných činovníkov rely súťaží
a pretekov do vrchu. V tom čase
bolo populárne podujatie Tatry Donau Cup - preteky pre nelicenčných
jazdcov, ktoré organizoval známy
Dodo Studenič. Tam som bol športovým komisárom šesť ročníkov,“
skonštatoval Eduard Markovič
a pridáva ďalšiu príhodu.
„Spomínam si na rally Gemer - Spiš. Začali sme v Rožňave a cieľ bol v Levoči. Na to, aby
rýchlostná skúška mohla viesť
po historickom centre Levoče, sme vybavili povolenie od samotného pápeža
Jána Pavla II.“, dodal Markovič.

V súčasnej dobe svojimi manažérskymi schopnosťami pomáha pri organizácii Rallye
Tatry. „Fandím novej partii organizátorov legendárnej tatranskej rely. Napriek obrovským prekážkam, ktoré im pod nohy kladie
legislatíva, či zaťatosť úradníkov samosprávy a štátnej správy, dokázali
v priebehu štyroch rokov dostať našu Rallye Tatry zo zatratenia na čelo, čo sa týka samotnej
organizácie. Svedčia o tom tisícky
fanúšikov rely okolo trate. Vždy im
veľmi rád pomôžem. Podporujem
zmysluplné projekty.“
O konkrétnej podpore môže povedať aj jeden zo špičkových slovenských jazdcov, účastník niekoľkých podujatí majstrovstiev sveta
v rally Tibor Cserhalmi, ktorý sa
po krátkej pauze v pretekaní, vďaka podpore Eduarda Markoviča,
vrátil do kolotoča majstrovstiev
Slovenska.
„S Tiborom budeme spolupracovať aj v nasledujúcej sezóne. Chceli
by sme do nášho tímu priviezť kvalitnú techniku, aby sa naplno ukázal
talent a schopnosti skvelého jazdca,“
dodal na záver E. Markovič. 

Slavo Petrus
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O stromoch
a škaredých
Santoch
Odvšadiaľ počuť motorové
píly a ľudia obdobie vegetačného kľudu využívajú na doslova likvidáciu stromov. Že
si niekto raz kýchne? Dajme
žiadosť na úrad, aby nám
povolil strom zrezať. Prejdite sa po Partizánskej ulici
v Poprade, ktorú odjakživa,
aj v priemyselnej časti za
sídliskom, lemovali krásne,
mohutné stromy. Nie je tam
už ani jeden. Namiesto nich
sa na cestu škerí nevkusné, modrokrikľavé obchodné centrum. Vyrúbať starý
strom je vždy ľahké. Veď je
nebezpečný, ohrozuje okoloidúcich, vadí alergikom.
V krajinách, kde ľuďom na
kvalite životného prostredia
záleží, sa nerúbu stromy,
aby vynikla nová prevádzka, ale naopak. Architekti
hľadajú riešenia, aby budovy čo najmenej negatívne
ovplyvnili verejný priestor
a existujúcu zeleň.
Biologička Suzanne Simardová z Univerzity Britskej Kolumbie predstavila zistenia, že stromy pod
povrchom skrývajú ďalší
svet nekonečných biologických ciest, ktoré ich spájajú
a umožňujú im komunikovať. Ako konštatovala,
stromy v lese tvoria zložitý
prepojený komplex schopný
vzájomnej pomoci, riadený
tzv. materskými stromami.
Jednotlivé stromy spolupracujú, posielajú si inštruktážne i varovné signály a v rámci skupín okolo materských
stromov sa navzájom zásobujú živinami ako uhlík, voda, dusík či fosfor.
Stromy v lese tvoria rodiny
a príbuzenské zväzky. Materské stromy sú zrelé, staršie stromy, fungujúce ako lokálne organizačné centrum.
Dohliadajú na stromy, ktoré
sú na nich napojené, obstarávajú výživu semenáčikom
a pomáhajú im prekonávať
choroby, škodcov či nepriaznivé podmienky.
Staré stromy majú múdre
kultúry odjakživa v posvätnej úcte. U nás sa k nim
správame ako k neživému odpadu, ktorý treba pri
prvej príležitosti odstrániť.
Veď potrebujeme zviditeľniť
prevádzku alebo vybudovať viac parkovacích miest.
Čo na tom, že ten strom je
súčasťou daného priestoru niekoľko desiatok rokov
a plní v ňom množstvo úloh?
Sme sebeckí a krátkozrakí,
stratili sme spojenie s prírodou a zabudli, čo má naozajstnú hodnotu. Pýšime
sa značkou auta namiesto
toho, čo máme v hlave
a keď sa dnes pozriete na
„architektúru“ obchodných
centier, ktoré rastú v našich
mestách, zastavuje sa vám
dych zo šoku nad toľkým
nevkusom.
O chvíľu sú Vianoce a mala by som zavinšovať, aby
aj tie tohtoročné boli krásne
a nový rok úspešný.
No mám ešte jedno prianie – aby sme tohto roku
pod oknami videli čo najmenej umelých Santov,
šplhajúcich sa do bytov
a domov...  Petra Vargová

Novou riaditeľkou ÚPSVR v Poprade je Mgr. Veronika Brijová

Nezamestnanosť v okrese Poprad pod 9 percentami

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR ) v Poprade má od 1. novembra novú riaditeľku. Stala sa ňou
Popradčanka Mgr. Veronika Brijová. Vyštudovala Aplikovanú sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre a Manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. V profesijnom živote pracovala na rôznych postoch
od radového zamestnanca po manažéra, prevažne išlo
o obchodné spoločnosti. Za 17 rokov praxe nadobudla
veľký okruh vedomostí a zručností, ktoré dokáže aplikoVedeli ste, aká je nezamestnanosť v okrese Poprad pred vašim nástupom do funkcie riaditeľky
úradu?
V našom okrese sa nezamestnanosť od začiatku roka
pohybovala okolo 9,3 %, ale
pod ÚPSVR Poprad spadá
aj Levoča, kde sa nezamestnanosť vyšplhala na 14,5 %.
Aktuálne čísla za október
sú pre okres Poprad 8,99 %
a pre Levoču 14,23 %. Posledná verejne dostupná informácia hovorí o priemernej nezamestnanosti na Slovensku na úrovni 8,86 %.
V našom regióne je niekoľko strategických zamestnávateľov. Na akej úrovni
sú vzťahy úradu s týmito
subjektami?
Najväčších zamestnávateľov pozná hádam každý.
Pre nás je dôležitý každý zamestnávateľ. Je jedno, či ide
o veľkého, stredného alebo
malého zamestnávateľa. Na
úrade máme špecialistov
„agenti pre zamestnávateľov“, ktorých úlohou je budovať vzťahy so zamestnávateľmi. Komunikujú s nimi
o aktuálnych a budúcich potrebách v otázkach obsadzovania voľných a vytvárania
nových pracovných miest,
prípadne o znižovaní stavov
zamestnancov. Títo špecialisti kooperujú aj s ostatnými
úradmi v podtatranskom regióne hlavne vtedy, ak je ťažšie naplniť špecifické potreby
zamestnávateľov.
Ohlásila nejaká firma
väčšie prepúšťanie zamest-

nancov v blízkej dobe?
K dnešnému dňu neevidujem informáciu o väčšom
prepúšťaní. Naopak, nahlásený máme plánovaný väčší
nábor nových zamestnancov.
V akej oblasti je najviac
voľných pracovných miest?
V našom regióne je to v hotelierstve a gastronómii.
Predpokladáme, že s blížiacou sa zimnou sezónou bude
väčší dopyt práve po profesiách v uvedených odboroch.
Aktuálne voľné pracovné
miesta, ktoré sú nahlásené
na ÚPSVR v Poprade, nájdu záujemcovia na webovej
stránke www.istp.sk
O aké projekty a podporu
pre uchádzačov o zamestnanie je najväčší záujem?
V Popradskom okrese
o príspevok na rekvalifikáciu
(REPAS), na vykonávanie
absolventskej praxe, na samostatnú zárobkovú činnosť
a príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta

vať aj v štátnej správe na pozícii riaditeľky. Do nástupu na
ÚPSVR pôsobila aj ako mediátorka v Mediačnom centre
v Poprade, kde prišla do styku s množstvom prípadov,
ktorých problematika bola veľmi blízka práci na jednotlivých oddeleniach úradu. Pôsobenie v mediačnom centre
s kolegami, odborníkmi na právo, psychológiu a sociálnu
prácu jej pomohlo vnímať rôzne situácie z viacerých uhlov pohľadu a tieto skúsenosti by chcela odovzdať súčasným kolegom.
a dynamickejšej kooperácii
so súvisiacimi inštitúciami.
Viesť úrad práce nie je
jednoduché aj voči vlastným zamestnancom. Koľko
zamestnancov má UPSVR
v Poprade?
S pracoviskom v Levoči
v našom úrade pracuje spolu
228 zamestnancov v odbore
zamestnanosti, v sociálnom
odbore, na prierezových činnostiach, pričom v uvedenom počte sú aj projektoví
zamestnanci
Zamestnancov úradu už
niekoľko rokov trápia nedostatočné priestory a nesv prvom pravidelne platenom pokojní sú aj klienti úradu.
zamestnaní. Evidovaným Je v dohľadnej dobe šanca
uchádzačom o zamestnanie zlepšiť dlhodobo kritizovanaše poradkyne poskytujú né prostredie úradu?
V budove, v ktorej moinformácie o ich možnostiach v otázkach projektov, mentálne sídlime, sa onedlaby sa sami vedeli „predať“ ho uvoľní niekoľko kancepotenciálnemu zamestnáva- lárskych priestorov, lebo
teľovi. Ak ide o záujem zo časť zamestnancov sociálnestrany zamestnávateľa, ideál- ho odboru, sociálno-právna je komunikácia priamo nej ochrany, sa presťahuje
s našim úradom, pretože iba do inej budovy. Uvoľnené
individuálnym pohľadom priestory nám dajú možnosť
na vec vedia naši pracovní- presťahovať oddelenia, kde
ci odporučiť, ktoré projekty je situácia kritická. Najväčší
resp. alternatívy, môžu byť nápor, čo sa týka vybavovanajvhodnejšie pre konkrétne nia klientov a uchádzačov
o zamestnanie, máme vždy
potreby zamestnávateľa.
Čomu budete venovať od 1. do 8. dňa v mesiaci. Ku
najväčšiu pozornosť v naj- koncu každého kalendárneho mesiaca zvykne byť ukonbližšom období?
Samozrejme prioritám čených najviac pracovných
ústredia, udržateľnosti a roz- pomerov a vtedy je vyťaževoju ľudských zdrojov, bu- nosť všetkých zamestnancov
dovaniu väčšieho pove- najväčšia. Podobná situácia
domia o činnosti sociál- je vo väčšine pracovísk na
neho odboru, zefektívne- Slovensku.
 Ďakujeme za rozhovor.
niu komunikácie medzi

Slavo Petrus
jednotlivými oddeleniami

Štôlska
koštovka

Ak milujete zabíjačkové
špeciality, určite si nenecháte ujsť tradičnú ochutnávku
počas Štôlskej koštovky 30.
decembra. Pochutnať si môžete na štôlskom zabíjačkovom tanieri, na chlebe s masťou a cibuľou, štôlskej tlačenke, s ktorou všetko vybavíte,
ale ochutnať budete môcť aj
Knižkové mäskové špeciality. K tomu všetkému príjemná vianočná výzdoba obce
a živá muzika. Ak nechcete
nič zmeškať, prísť by ste mali
už o 13. h, aby ste do rána
stihli všetko...

Štrbské
Vianoce

O pár dní zaklopú na dvere Vianoce so svojim neopakovateľným čarom ľudskej
spolupatričnosti, popretkávanej trblietavými vločkami
vzájomného porozumenia,
priateľstva a lásky.
Vianočnou slávnosťou
18. decembra o 17. h otvoria
dvere Vianoc podtatranských na priestranstve pri
budove Obecného úradu
v Štrbe. Program 27. ročníka
nesie názov Svetlo Vianoc
a je pripravený z vystúpení
našich cirkevných spevokolov a folklórnych súborov.
Slávnosť tento rok umocní
umeleckým prednesom vianočnej poézie herec a recitátor Peter Rúfus a s vianočnou piesňou speváčka Anka
Gajová.
Vianočnej slávnosti budú
predchádzať 17. a 18. decembra 2016 Vianočné trhy, keď
do Štrby zavítajú predajcovia
s rôznym vianočným sortimentom. Tohtoročnou novinkou bude ukážka tradičnej zabíjačky a ochutnávky,
ktorá začne v sobotu o 11. h.

Príprava festivalu Viva Italia 2017 začala
Prípravy šiesteho ročníka
festivalu talianskej kultúry
a gastronómie Viva Italia
v Poprade práve začali. Zástupcov spoločnosti Slow
Food Italy na letné podujatie
OZ Pre mesto počas zahraničnej cesty v Taliansku pozval osobne minulý piatok
poslanec mestského zastupiteľstva a predseda Komisie
regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry mesta
Poprad Ondrej Kavka.
Ester Clementino, mediálna koordinátorka Slow Food
International na stretnutí
s predsedom OZ Pre mesto
Fabiom Bortolinim a Ladislavom Račekom zo slovenskej
„pobočky“ Slow Food Tatry
potvrdila, že zapojenie členov talianskej odnože tejto
medzinárodnej organizácie
do festivalu Viva Italia je začiatkom novej spolupráce.
Zároveň uviedla, že podporia aj aktivity sústredené na
ich dva kľúčové ciele – rozvoj
biodiverzity a projekt Archa
chutí, online katalóg tradičných a remeselných potravinových produktov, zameraný

na znovuobjavenie, zozbieranie, opísanie a zverejnenie
zabudnutých jedál, vytvorený
Slow Food asociáciou v roku
1996. Tento zoznam v súčasnosti obsahuje viac ako 1 100
produktov z vyše 50 krajín,
ohrozených priemyselným
poľnohospodárstvom. Zahraniční partneri slovenskú
delegáciu vyzvali definovať
prvé konkrétne oblasti recipročnej spolupráce a L. Raček
odpovedal jednoznačne – výrobcovia syrov, salám a piva.
Cieľom pracovnej cesty
OZ Pre mesto, organizovanej
v spolupráci so Slow Food
Tatry, bolo tiež predstaviť Talianom naše mesto, festival
a región prostredníctvom
kvalitných, tradičných výrobcov – svitského pivovaru
Buntavar, Mäsovýroby Štefan
Knižka a košickej gurmánskej reštaurácie Baránok so
šéfkuchármi Michaelom Thirym a Tomášom Jakabom.
Súčasťou delegácie bol i viceprimátor Svitu Ivan Zima,
ktorý zástupcom talianskych
cyklistických organizácií
odprezentoval zlatý klinec

Bratia Neupauerovci z Mäsovýroby Knižka a Ladislav Raček zo Slow Food Tatry na návšteve v pravej talianskej mäsiarni.
podtatranskej cyklosezóny na festivale Viva Italia. Počas tevníkov 33. ročníka prestíž- preteky ŠKODA HORAL zážitkovej večere mali zasa neho národného festivalu
MTB maratón. „Sme hrdí, že talianski gurmáni možnosť hľuzoviek Fiesta Nazionale
máme Talianom čo ponúknuť, netradične ochutnať tradičné der Tartufo v San Sebastiane.
no zároveň je pekné vidieť, aké slovenské suroviny ako brynZahraničná cesta priniesla
zaujímavé im pripadá naše dza, oštiepok, kyslá kapus- podľa slov F. Bortoliniho aj
pozvanie spolupracovať a naj- ta, minerálne vody Sulinka množstvo poznatkov o lemä objavovať Poprad a Tatry,” a Ľubovnianka či borovička. gislatívnych bariérach, ktoré
konštatoval O. Kavka.
Južanských stravníkov pozi- našim kuchárom bránia variť
Súčasťou cesty bola aj návš- tívne prekvapili najmä výraz- z čerstvých, lokálnych suroteva rodinnej mäsiarskej nejšie chute, ktoré naše menu vín a znovuobjaviť tradíciu
firmy a vinárstva, ktorých odlišujú od talianskych jedál. rodinných firiem, ktoré sú
produkty, nielen Popradča- Svitské pivo a chutné klobás- motorom vyspelých ekononia, už pravidelne koštujú ky v nedeľu zaujali i návš- mík. 
Petra Vargová

SCHÜLE SLOVAKIA

Podtatranský Kuriér

www.podtatransky-kurier.sk
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Mikuláš, čo v tom veľkom koši máš?

Prekvapenie, radosť, oduševnenie, smiech i slzy na
krajíčku, ale predovšetkým
neustály pohyb pri rôznych hrách, ktoré pre deti
zamestnancov Schüle Slovakia v Poprade pripravili
Mikuláš, čert, anjel, ale aj
Mickey Mouse. Práve táto
veselá parta deti v sprievode
rodičov či starých rodičov
v mene spoločnosti, v ktorej
pracujú, pozvali na už tradičné mikulášske stretnutie
do hotela Satel.
Odpoludnie začalo tvorivými dielňami na vianočnú
tému, ale ešte predtým si
deti dali pomaľovať tváre
vianočnými motívmi. Malí
nezbedníci sa mohli vyšan-

tiť v bazéniku s guličkami,
ale aj sústredene pracovať na zdobení napríklad
vianočných pomarančov.
Aj tak mali počas mikulášskeho stretnutia najväčší
úspech hry, do ktorých sa
okrem deti zapájali aj rodičia. Samozrejme, nezaostávali ani malé tanečníčky
a tanečníci a spolu s anjelom a Mickey Mousom sa
mohli vytancovať koľko len
chceli. A zvládali toho neúrekom, pretože na čielkach
sa im perlil pot a „nepočuli“
ani to najhlasnejšie volanie
rodičov.
Ale to už so zatajeným dychom a takmer bez pohybu
čakali na príchod Mikuláša,

ktorí, ako napriek, nie a nie
kvôli veľkému snehu doraziť.
Keď sa konečne objavil, ich
radosť na malú chvíľu zneistil aj skutočný čertisko, ktorý sa pomaličky „plížil“ za
Mikulášom. Najväčší strach
z neho mali tí najmenší, ktorí živého čerta ešte nestretli.
Aj toto nemilé prekvapenie pre neposlušné detičky
trvalo len krátko a o malú chvíľu si už začali deťúrence chodiť k Mikulášovi
pre darčeky, ktoré mal pre
nich pripravené vo veľkom
koši. A vtedy už zabudli na
čerta, aj keď sa ten spokojne
vyvaľoval v Mikulášovom
kresle. Keď už všetky deti
svoj mikulášsky darček do-

stali, iniciatívy sa opäť chopil anjel a deťom rozdával
ďalšie darčeky – zvieratká z
balónikov, s ktorými sa vyhrali a vynaháňali do sýta.
Odpoludnie plné zábavy a
animačných hier pre deti zamestnancov pripravila spoločnosť elle-event z Popradu
a opäť musíme obdivovať
ich nápady, ktoré dokázali zamestnanť neposedné
deti celé odpoludnie tak, že
mnohé na cestu domov využili náruč rodičov, v ktorej
posediačky zaspávali.
„Nakoniec, je to aj náš
zámer, aby sa deti našich
zamestnancov zmysluplnými hrami, tancom a naháňačkami za víťazstvom za-

bavili, vyšantili sa a domov
odchádzali s mikuláškym
darčekom a mnohými peknými spomienkami na nových kamarátov. Na dnešné
zážitky si síce spomenú až
neskôr, ale určite budú na
mikulášske stretnutia spomínať v dobrom. Tak, ako si mi
dospelí dnes spomíname na
naše predvianočné stretnutia
s Mikulášom či Dedom Mrázom v detstve,“ povedala na
záver Ing. Adriana Navrátilová zo spoločnosti Schüle
Slovakia. Zároveň popriala
zamestnancom spoločnosti, aj našim čitateľom pokojné Vianoce plné pohody
a šťastný nový rok plný zdravia.(red)

Kúzlo
Vianoc

Program Popradské Vianoce 2016 pokračuje výnimočnými koncertmi. Okrem
štvrtého adventného 18. decembra pri adventom venci
a na veži kostola, sa v Poprade predstavia ajPeter Lipa
s Milanom Lasicom (14.
12.), Henry Tóth a WB band
(15. 12.), Michal Smetanka
(26. 12.), Ujo Ľubo (30. 12.),
ZEMPLIN ACCORDION
TRIO (6. 1.). Za zmienku stojí aj samostatný Štedrovečerný vežový koncert Dychovej
hudby Popradčanka 24. 12.
o 23.30 h. V dňoch 16., 17.
a 18. decembra sa v popradských kostoloch uskutočnia
koncerty Otvor svoje srdce,
v nedeľu 18. decembra o 15. h
k nim pribudne aj XIX. vianočný koncert Posolstvo
Vianoc 2016 v evanjelickom
kostole v Poprade – Veľkej.
Súčasťou programu POPRADSKÝCH VIANOC
budú aj tradičné nedeľné
divadelné predstavenia pre
najmenších v Dome kultúry.
Špeciálne v nedeľu 18. decembra o 11. h k nim pribudne aj Malá detská burza hračiek a rozprávkových kníh.

(mga)
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Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, PhD,

predsedom Predstavenstva akciovej spoločnosti Chemosvit a riaditeľom spoločnosti Chemosvit Folie

Perspektíva Chemosvitu – udržanie tradične silných stránok firiem

Akciovú spoločnosť Chemosvit vo Svite zvlášť predstavovať nemusíme. Je jedným z najväčších zamestnávateľov nášho regiónu a práve z toho dôvodu je pre tisícky rodín nenahraditeľná.
Začali by sme tým tradičným: ako bolo včera, čo
očakávate zajtra?
Firmy skupiny Chemosvit v roku 2016 pokračovali
v snahe zlepšiť dosahované
parametre, vyrovnať sa s výkyvmi cien a dopytu na svetových trhoch. To sa vo viacerých firmách aj podarilo,
avšak zrealizované pozitívne
zmeny postačovali iba na
mierne zlepšenie resp. udržanie dosahovaných výsledkov. Dôvodom sú výrazne
zmeny cien vstupných surovín, kolísanie ponuky a dopytu na globálnom trhu, ktorý je ovplyvnený stratégiou
nadnárodných spoločností,
čoraz častejšími akvizíciami
menších firiem, nestabilnou
bezpečnostnou, politickou
a ekonomickou situáciou
v Európe alebo aj vo svete
všeobecne. V dnešnej dobe
je z pohľadu bezpečnosti či
ekonomiky iba veľmi ťažké
nájsť „ostrov stability” či niečo, čo vám poskytne „istotu” v obchode či podnikaní.
Takéto prostredie, skôr ako
spomínanú stabilitu, prináša
neočakávané zmeny vývoja
trhu, ktoré predstavujú niekedy ohrozenia a inokedy
zase príležitosti.
Časté zmeny na trhu
môžu viaceré podnikateľské
subjekty viesť k tomu, že nie
je potrebné sa zaoberať dlhodobou stratégiou budovania firmy, ale skôr operatívne reagovať na vzniknuté
príležitosti. To však považujem za chybný prístup,
pretože takéto taktizovanie
nemusí pre úspech firmy
stačiť. Zároveň sa tým stráca
čas, ktorý by mal firmu v jej
systematickom zlepšovaní
a príprave ľudí posúvať ďalej. Netreba zabúdať, že zákazníci vidia viac než dobre,
ktorý dodávateľ je schopný
sa s uvedenými výzvami
vyrovnať a pritom ďalej
zlepšovať kvalitu, dodacie

termíny a tiež ceny, na ktoré
je od roku 2008 každý rok
vyvíjaný neuveriteľný tlak.
Verím, že aj napriek tomu,
že z pohľadu svojej veľkosti majú globálne koncerny svoje výhody, stále tu je
a bude miesto pre malých či
stredne veľkých výrobcov,
ktorí sa vedia odlíšiť práve
kvalitou a rozsahom služieb, ktoré poskytujú svojim
zákazníkom.
Na tejto báze chceme budovať aj perspektívu firiem
Chemosvit, čo znamená
udržanie tradične silných
stránok firiem, ako sú vzťah
zamestnancov a zamestnávateľa, sociálne benefity,
podniková kultúra, zlepšovanie a nové investície,
s rýchlou adaptabilitou na
podmienky trhu.
Na komplexné zhodnotenie roku 2016 je teda ešte
skoro, je potrebné počkať až
na ukončenie roka, kde je
úlohou všetkých firiem zabezpečiť, športovou terminológiou povedené, čo najlepší finiš.
Ako teda vidíte predpoklady „na rozbeh” do roku
2017?
Ak hovoríme o dlhodobej
stratégii, aby neostalo len
pri rečiach, tá sa musí prejaviť aj v konkrétnych opatreniach. Vo firme vernej odkazu „Baťovcov” je vždy na
prvom mieste príprava ľudí,
ktorí firmu tvoria, na druhom mieste sú to určite investície. Čo sa týka prípravy
ľudí, môžem konštatovať, že
dlhodobo vynakladáme veľa
prostriedkov na jazykovú či
odbornú prípravu, na vytváranie vhodných pracovných
p o dmienok, zaujímavú
prácu, podporu budovania
aj neformálnych vzťahov,
a samozrejme aj sociálneho dialógu - kolektívneho
vyjednávania.
To, či firma má záujem
o dlhodobý rozvoj, sa však
nepochybne prejavuje najmä pri rozhodovaní o investíciách. Podľa typu podnikania sa návratnosť týchto
investícií môže v priemere
pohybovať medzi 4-8 rokmi, čo je mimoriadne dlhý

11-farebníkový hĺbkotlačový stroj spĺňa najnáročnejšie
požiadavky zákazníkov na obalové fólie.

čas, najmä keď vývoj trhu
často neviete predpovedať
ani rok dopredu. Brexit,
voľby v USA, ďalšie pripravované voľby či referendá
vo viacerých krajinách EÚ,
pohyb cien ropy, úrokových sadzieb, globalizácia
či vojnové konflikty robia
ďalší vývoj iba ťažko predvídateľným. Aj v tejto situácii - pri miere exportu cca
80 % - sme si ale vedomí
toho, že najsilnejšou kombináciou je loajálny a motivovaný kolektív s najlepšou technikou, a preto sme
aj v roku 2016 zrealizovali
a do roku 2017 pripravujeme viacero nových investičných akcií.
V roku 2016 medzi najväčšie patrila investícia do
rozšírenia kapacít metalizovania vo firme Terichem,
nasledovaná investíciou do
nového offsetového potlačového stroja využívajúceho
technológiu electron-beam
vo firme Chemosvit Folie.
Tie boli v tejto firme spojené tiež s rozšírením kapacít
kašírovania a rezania. Ďalšie
investície boli zrealizované
aj vo firmách Fibrochem
a Environchem, spolu za rok
2016 vo výške viac ako 12 mil.
eur.
V roku 2017 plánujeme
výraznú modernizáciu flexotlače, kašírovania a vreckovania v našej dcérskej spoločnosti na Ukrajine. Uvažujeme tiež s nákupom novej
7-vrstvej linky na výrobu
základných fólií. Po dlhšom
čase plánujeme aj investície
do spoločnosti Strojchem,
ktoré by mali zmodernizovať
súčasný strojno-technologický park. V skupine Finchem sa nám podarilo výrazne zmodernizovať flotilu
ťahačov a tiež návesov, vo
firme Energochem sme zrealizovali generálnu opravu
väčšiny plynových motorov.
Aj keď investičný plán na
rok 2017 ešte nie je uzavretý, znova sa počíta s rovnako
veľkou sumou medzi 10 až
12 mil. eur.
Prebiehajú aj niektoré organizačné zmeny, ktoré sa

týkajú najmä rozdelenia firmy Terichem na časť výroby fólií pre elektrotechnický
priemysel (Terichem Tervakoski) a výroby základných
fólií pre obalový priemysel
(Tatrafan). Druhá uvedená
spoločnosť sa spojí s firmou
Environchem, ktorá je zameraná na spracovanie druhotných surovín a výrobu
produktov z plastov. V rámci
generačnej výmeny dôjde začiatkom roku 2017 k výmene
riaditeľov spoločností Chemosvit. Novým riaditeľom
bude Peter Repčík a spoločnosti Chemosvit Fibrochem
Alena Balogová.
Okrem vyššie uvedených
aktivít sa venujeme aj rokovaniam s potenciálnymi
strategickými partnermi,
výskumnými ústavmi či
univerzitami.
Aby sme nehovorili len
o práci, ako vidíte súčasný
vývoj na Slovensku či vo
svete?
Tu by som rád spomenul
dve nedávne udalosti. Prvou je pripomenutie si našej
„nežnej revolúcie” zo 17. novembra, ktorej som sa na
Technickej univerzite v Košiciach aj osobne zúčastnil.
Musím však povedať, že ideály, pre ktoré sme vyšli do
ulíc, sa nepodarilo celkom
naplniť, z čoho som sklamaný. Naopak, niektoré trendy
majú skôr negatívny vývoj.
Nepáči sa mi najmä napádanie slobody tlače a slova vo
všeobecnosti, snaha o diskreditáciu niektorých médií
mi príde podobná ako za
socializmu (hon na čarodejnice), kde bola tendencia popierať čokoľvek iné, ako bol
oficiálny názor. Celý stav sa
komplikuje aj tým, že klesá
úroveň spravodajstva nielen
v zmysle tendenčnosti, ale
aj kvality - česť výnimkám!
Dôsledkom toho je, že keď
chcete zistiť, čo sa naozaj na
Slovensku či vo svete deje,
musíte si prečítať aspoň tri
rôzne nezávislé zdroje, aby
ste neboli manipulovaní, ale
predsa boli v obraze. Média
sú poplatné komercii, niekto
ich vlastní a tak si každý pre-

sadzuje svoje - a potom to aj
tak vyzerá.
Sklamaný som aj z vývoja slovenskej ekonomiky vo
všeobecnosti, kde síce Slováci ukázali, že sú kreatívni
a vedia podnikať, avšak stále
máme tendenciu viac podporovať zahraničných podnikateľov cez daňové prázdniny a investičné stimuly.
A zahraničné firmy podľa
týchto podmienok prichádzajú a odchádzajú. Pritom
vlastných, aj tých dlhodobo
podnikajúcich slovenských
podnikateľov, ktorí poctivo
platia nemalé dane a odvody
nechávame, nech si pomôžu
sami.
Čím ďalej, tým častejšie
chýbajú výrobným firmám
odborníci. Po viac ako dvadsiatich rokoch sme prišli
na to, že školstvo čoraz viac
upadá a produkuje síce vzdelaných ľudí, ktorí sú ale na
trhu práce nepoužiteľní...
Úroveň školstva je samostatnou témou. Zdá sa mi, že
sme sa sústredili skôr na kvantitu ako na kvalitu. Je potrebné zlepšiť prípravu ľudí
v tých odboroch, ktoré firmy
pre svoju perspektívu potrebujú, čím chcem v podstate povedať, že považujem
prepojenie potrieb priemyslu a školstva za nedostatočné. To sa už viac než výrazne
a dlhšiu dobu prejavuje

v praxi, kde je problém získať pracovníkov na odborné
profesie (chemikov, strojárov, tlačiarov a pod.). Viac
sa je potrebné venovať aj
odbornej príprave samotnej,
pretože iba pri priemernej
náročnosti na výberových
konaniach máme často problém nájsť ľudí, ktorí problematike dostatočne rozumejú.
Predpoklady by na to
mohli byť. Jedna zo strán
mala pred voľbami bilboardy
s tým, že podporujú odbornosť. Táto strana sa dostala
aj do vlády a má dokonca
aj post ministra školstva.
Chcem veriť, že tento strategický zámer zoberú vážne
a rozpracujú ho, v spolupráci
s firmami, cez všetky úrovne
slovenského školstva. Ako
podnikatelia sme pri tomto procese ochotní pomôcť.
A to nielen vo fáze návrhu,
ale aj praxe, napr. podporou zavedenia odborného
(praktického) semestra na
vysokých školách. Ináč totiž
celá agenda prípravy budúcich pracovníkov zostane na
firmách, čo im bude odčerpávať čas aj peniaze. Preto si
myslím, že v školstve by mala
byť prvoradá kvalita a nie nepoužiteľná kvantita.
V tejto súvislosti ma napadá otázka: Nie je dôvodom nedostatku odborníkov napríklad aj to, že naši
absolventi práve kvôli podpriemerným mzdám odchádzajú do zahraničia?
Problém je samozrejme
zložitejší a výška miezd u nás
je témou, o ktorej sa najčastejšie hovorí.
Nepochybne platí, že
mnohé firmy zo zahraničia
tu prišli po roku 1989 práve
preto, lebo pomer vzdelanosti a ceny práce bol jednoducho vynikajúci. Stačilo im
ponúknuť iba mierne vyšší
plat a po presťahovaní tieto
firmy dosahovali oveľa lepšie
parametre. U nás to riešilo
problém zamestnanosti, ale
nie západnej úrovne platov.
Podobne to fungovalo pri
slovenských firmách - exportéroch, ktorí sa mohli uplatniť na západných trhoch
práve pre pomer atraktívnej
ceny a kvality služieb.
Pokračovanie na 5. strane

Miroslav Čuba pracuje pri rezacom stroji vo výrobe
flexibilných fólií. Je 100-násobným darcom krvi a nositeľom
Kňazovického medaily.
Snímky: Ladislav Mlynarčík
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Dokončenie zo 4 . strany
Nízke osobné náklady
často kompenzovali iné parametre (vyššie ceny úverov, drahšie suroviny, vyššie
dane), a tak ani slovenské firmy nemali veľa možností na
rýchlejšie zvyšovanie platov.
Tu netreba mať ilúzie o nejakom „vzťahu” zahraničných
investorov ku Slovensku:
investujú na Slovensku resp.
kupujú výrobky zo Slovenska
preto, že je to pre nich výhodnejšie. Ak by naše a ich
(domáce) ceny a služby boli
porovnateľné, nepochybne podporia vlastných. To
zvýrazňuje potrebu vzťahu
Slovákov k Slovensku, a znova nepochopiteľnosť toho,
prečo viac podporujeme zahraničných investorov ako
vlastných.
Ak by sme dnes mali
hovoriť o atraktivite resp.
výške platov na Slovensku,
nepochybne sa dostaneme
minimálne k dvom výzvam.
Prípadné nekryté zvýšenie
platov by malo okamžitý
vplyv na zvýšenie úverov
resp. na zníženie investí-

cií do nových zariadení, čo
by samozrejme ohrozilo finančnú stabilitu resp. konkurencieschopnosť a teda
perspektívu firmy. Preto je
aj dnes potrebné skôr investovať, mať radšej menej, ale
vysoko vzdelaných a motivovaných pracovníkov, ktorí sú
podľa možnosti priamo zainteresovaní na výsledkoch
firmy (vyšší zisk a vyššie
platy). Druhým aspektom je
práve vzdelanosť pracovníkov, ktorá je priamo spojená
s úrovňou školstva. Ak bude
školstvo ako výchovno-vzdelávací proces upadať,
ohrozí to aj pôsobenie zahraničných firiem u nás.
A potom nemôžeme očakávať zvyšovanie platov, ale
skôr pokles životnej úrovne
kvôli odchodu zahraničných a poklesu konkurencieschopnosti domácich firiem.
Čiže ešte raz zopakujem, že
školstvo by malo reagovať na
potreby priemyslu (odbornosť) a jeho úroveň sa má
merať cez kvalitu pripravenosti študentov pre prax.
Ak by bolo slovenské

školstvo ideálne a školy by
končili študenti pripravení
pre prax, myslíte, že ostanú
na Slovensku, alebo pôjdu
do zahraničia?
Je to podmienené komplexom vecí, ktoré spolu súvisia.
Na začiatku by som spomenul všeobecné záležitosti ako
je vzťah k Slovensku, rodine,
či regiónu, kde ľudia pracujú.
Potom je to atraktivita práce, kolektív, sociálne väzby
a možnosť kariérneho rastu. Z praktických vecí je to
nepochybne platové ohodnotenie, ktoré je ale priamo
spojené so životnými nákladmi doma či v zahraničí
a tiež prípadne inými benefitmi, ktoré zamestnanec dostáva. Z toho porovnania vychádzajú aj jednotlivé rozhodnutia. Na Slovensku je potrebné
urobiť všetko pre to, aby sa tu,
aspoň tesne, rozhodla väčšina
ľudí ostať. Na druhej strane
nie je nič zlé na tom, ak sa
niektorí Slováci krátkodobo
zamestnajú, vyštudujú alebo
získajú prax v zahraničí - ak
potom zhodnotia tieto skúsenosti na Slovensku.

To však nie je len úlohou
podnikateľov, ale najmä slovenských politikov, aby pri
svojej práci neuprednostňovali nejaké zahraničné či
domáce záujmové skupiny,
ale pozerali najmä na to, čo
buduje a zveľaďuje slovenský
národ, ľudí, ktorí ich do týchto funkcií zvolili. Aby podporovali školstvo - výchovu,
vzdelanosť a odbornosť, budovali zdravotníctvo, rozvíjali kultúru a šport, vytvárali vhodné podmienky na
podnikanie a na zvyšovanie
životnej úrovne všeobecne.
Hovorili ste o vzťahu
k Slovensku, rodine či regiónu... Ako vnímate život
okolo seba a čo vás v poslednom období donútilo zamyslieť sa nad našou
spoločnosťou?
Spomeniem jednu zaujímavú spoločenskú udalosť,
ktorej som sa mal možnosť
nedávno zúčastniť. Bol to
koncert folklórnej skupiny
Jánošík, ktorá oslavovala 60
rokov od svojho založenia.
Prvýkrát sa stretli súčasne
viaceré generácie spevákov či

tanečníkov a zanechalo to vo
mne skutočne hlboký dojem.
Ten prvý sa týka hľadania
podobného - Chemosvit tiež
nedávno oslávil 80. výročie
firmy a zarezonovalo vo mne
to spoločné – ako môžeme
ísť spolu príkladom a ukázať,
kedy je tradícia záväzkom aj
pre budúce generácie.
Druhý aspekt sa týka rozvoja slovenského folklóru,
ako niečoho, čo je spolu
s našou históriou, kresťanskou tradíciou, osobnosťami, ako boli Štúr, Hurban,
Hodža, Štefánik, Dubček
a ďaľší, či inými kultúrnymi a športovými úspechmi
integrálnou súčasťou slovenskej štátnosti a práva na
sebaurčenie. Z tohto pohľadu je úžasné vidieť, že ako
tí najstarší, tak aj súčasná
generácia Jánošíka predvádza stále špičkové výkony
a je tak nielen dobrým vzorom a príkladom pre mladých, ale aj dôstojným reprezentantom Slovenska v zahraničí. Je dobré vidieť, že aj
v tejto náročnej dobe, sú medzi nami ľudia, ktorí nestrá-

cajú elán, radosť a nadšenie
zveľaďovať a rozvíjať prácu
a odkaz našich rodičov a starých rodičov. A to je výzvou
pre nás všetkých. Iba vtedy
môžeme byť obohatením pre
Európu či iné národy okolo nás, ak si zachováme „to
naše”, pričom budeme dobre vychádzať aj s ostatnými
okolo nás - ako rovnocenný
partner. V tomto kontexte by
globalizácia nemala byť nihilizáciou či vytvorením „šedého priemeru”, ale naopak
spojením a rešpektovaním
všetkých národov, ktoré takéto spoločenstvo tvoria.
Jánošík, a nielen on, nám
ukazuje cestu, ako na to –
ako nadviazať na tradíciu,
robiť to s osobným nasadením, naplno a s radosťou.
To je všetko, čo je potrebné
k tomu, aby sme dosahovali
dobré výsledky - ako niekedy, tak aj dnes. Ešte raz
chcem všetkým zo súboru
Jánošík poďakovať za kultúrny zážitok a k ich výročiu
im prajem veľa úspechov do
ďalších rokov!
Ďakujeme za rozhovor.

Zatraktívnenie regiónu i vďaka športu

Projekt, ktorý k nám láka tisícky ľudí
O tom, že tatranský a podtatranský región je lákadlom
nielen pre Slovákov, ale i obrovské množstvo zahraničných turistov, niet pochýb.
Posledné dva roky sa však pre
milovníkov športu stal ešte
atraktívnejším. Dôvodom je
projekt, ktorý si získal už tisícky fanúšikov.
„Máme záujem navrátiť Tatrám status zážitkovej
a športovej destinácie. V minulosti sa tu konali mnohé športové medzinárodné veľké podujatia. Teraz sme spojili aktívne
tatranské športové kluby a organizácie a vznikol nádherný
projekt Tatry v pohybe,“ približuje hlavnú myšlienku projektu Lucia Dubielová, riaditeľka
Združenia cestovného ruchu
Vysoké Tatry, ktoré celý projekt zastrešuje s tým, že medzi
hlavné ciele patrí zatraktívnenie ponuky aktivít v regióne
a podpora zdravého životného štýlu.
Podľa jedného z organizátorov projektu a zároveň
projektového manažéra mesta Poprad Juraja Sedlačka ide
o snahu podporiť Poprad ako
centrum športu a cestovného
ruchu, do organizácie ktorého by sa mala zapájať mládež
a v budúcnosti sa na týchto podujatiach aktívne zúčastňovať.
Športoví nadšenci
z trinástich krajín
„Našim cieľom bolo vytvoriť podujatie, ktoré by zastrešilo celý región. Tento rok tak
v rámci projektu beží dvadsaťštyri športových podujatí,
z ktorých päť je exkluzívnych. Na základe výsledkov
z nich sme tiež vyhlásili kráľa
a kráľovnú Tatier. To bolo motiváciou pre tých, ktorí chcú
vyhrávať. Amatérski športovci
si však skôr vychutnávajú krásu Tatier,“ vysvetlil Sedlačko
a dodal, že pre takzvaných
zberačov medailí bolo vytvo-

Podtatranská
vodárenská
spoločnosť, a. s.,

želá svojim

Juraj Sedlačko a Pavol Gašper vchdzajú do cieľa 10-km nordic walkingu.
rených päť podujatí, ktoré do
seba krásne zapadajú. Medaily získali všetci účastníci spomínaných piatich pretekov.
Vo Vysokých Tatrách, Štrbe, Štrbskom Plese, či v Poprade si tak tisícky ľudí z trinástich krajín počas celého tohto roka vychutnávajú
rôzne športové súťaže v bežeckých disciplínach, nordic
walkingu, cyklistike, golfe,
skialpinizme a bežeckom lyžovaní. Na časy aktívneho
športovania si zaspomínal
i bývalý československý reprezentant v atletike, dnes starosta Novej Lesnej a zároveň
spoluorganizátor a iniciátor
celého projektu Peter Hritz,
ktorý tento rok zvíťazil v nordic walkingu do vrchu v Gerlachove: „Mám už svoj vek, ale
keď mi to čas dovolí, aktívne
sa takýchto pretekov zúčastňujem. Bolo veľmi príjemné
mať pred sebou celoročnú motiváciu, aby som sa udržiaval
v kondícii“.
Na trati i popradskí
viceprimátori
Do projektu sa zapojili
i popradské basketbalistky,
basketbalisti zo Svitu, či obaja popradskí viceprimátori.

Peter Hritz, jeden z hlavných
organizátorov série Tatry
v pohybe.
Podtatranský polmaratón si
tak vyskúšali na vlastnej koži,
keď s paličkami prešli desakilometrovú trať zo Svitu do
Popradu.
„Vo svojej kategórii nad päťdesiat rokov som bol jedenásty.
Znie to lepšie, ako predposledný,“ smeje sa viceprimátor
Pavol Gašper, ktorý ako nadšený podporovateľ projektu
finančne prispel i na preteky
Memoriál Jána Stilla v Novej
Lesnej. „Pýtali sa ma, či bol
na trati v rámci polmaratónu
pre mňa nejaký kritický úsek.
Áno, bol jeden veľmi kritický
– medzi Svitom a Popradom,“
dodal s úsmevom Gašper.

5

dodávateľom,
spolupracovníkom
a klientom
príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v novom roku.
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BATIZOVSKÉ

SPRAVODAJSTVO
REGIÓN

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám
znova prihovoril v poslednom tohtoročnom vydaní
našich Batizovských novín.
Ani sme sa nenazdali a je tu
koniec roka 2016. V tomto
čase sa stretávame s vedením našej obce - poslancami
a spolu tvoríme najdôležitejší
dokument. Je ním programový rozpočet. Hovorím
najdôležitejší, lebo tento dokument zahŕňa všetky aktivity, ktoré sa v obci udejú.
Od bežných výdavkov až po
kapitálové (investičné), ktoré vidno často krát najviac.
Keďže som sa v predošlých
vydaniach venoval tomu, čo
sa nám podarilo zrealizovať,
priblížim vám najdôležitejšie
investície, ktoré sme do rozpočtu na rok 2017 zapojili.
Samozrejme za predpokladu,
že takpovediac „nevyskočia“
žiadne iné dôležitejšie investície, ktoré bude potrebné okamžite riešiť. Často ide
o opravy budov, ktorých sme
vlastníkmi, niekedy ide o poruchy na vedeniach, či rôznych rozvodoch a pod. Jednou z najdôležitejších stavieb,
ktorej realizáciu v budúcom
roku uprednostníme, je dobudovanie splaškovej kanalizácie (v prípade, že získame
dotáciu) na Ul. Jurkovičovej,
školskej prípadne iných ulíc.
Vybudovaním nového pódia v parku hotela Guľa bude
potrebné upraviť vnútroareálovú časť tak, aby sme mohli
chodiť po spevnenej ploche
zo zámkovej dlažby, prípadne
dostavať ďalšie drevené konštrukcie tzv. stánky. Taktiež je
potrebné pokračovať vo výstavbe tréningovej plochy

Podtatranský Kuriér
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Ľudia s veľkým srdcom sú aj v našej obci
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad
v spolupráci s Národnou
transfúznou službou, mestskými samosprávami a zástupcami ďalších obcí regiónu
23. novembra na Mestskom
úrade v Poprade slávnostne
odovzdávali Janského plakety a Medaily MUDr. Kňazovického mnohonásobným
darcom krvi. Darcovia krvi
sú pre našu spoločnosť nenahraditeľní, pretože len vďa-

vedľa futbalového ihriska,
v rekonštrukcii komunikácií
- Ul. poľná, Jurkovičová, Komenského, obecných budov
ako sú sála kultúrneho domu,
domu služieb alebo škôlky
a pod. Jednou z finančne dosť
náročných investícií bude
aj výstavba chodníka na Ul.
osloboditeľov, ktorý bude
situovaný po pravej strane
cesty, v dopravnom smere
Svit - Batizovce. Pravdepodobne začneme aj s výstavbou zastávky autobusu resp.
zálivu pre autobusy aby sme
mohli bezpečne vystúpiť
a nastúpiť do autobusu v smere na Gerlachov. V súčasnosti
pracujeme na odkúpení po-

Mikuláš prišiel do Batizoviec so svojou družinou 5. decembra podvečer a veľmi dobre
počúval krásne básničky, ktorými ho privítali
deťúrence z materskej škôlky a žiaci 3. C triedy základnej školy. Najprv Mikuláš odmenil
sladkosťami všetkých vystupujúcich a potom
aj ostatné deti, ktoré ho prišli privítať. Svoju
robotu si však urobili aj čertíci, ktorí „odmenili“ vraj tých menej poslušných „výpraskom“,
až kým nesľúbili, že sa polepšia a už nebudú
robiť zle doma ani v škole.

trebného pozemku od Ladislava Baloga s manželkou.
Za ústretový prístup im ďakujem. Až čas a realita ukáže, ktoré z vyššie uvedených
aktivít budeme môcť urobiť.
Je viac než isté, že nás čaká
aj množstvo ďalších činností, ktoré sú nevyhnutné pre
zachovanie správneho chodu
obce.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým za vykonanú prácu v prospech rozvoja
našej obce. Prajem príjemné
prežitie vianočných sviatkov
a v novom roku 2017 veľa
osobných a pracovných úspechov. 
Gabriel Bodnár,

starosta obce

A potom už nastala tá najočakávanejšia
chvíľa, keď starosta obce Gabriel Bodnár po
krátkom príhovore dal pokyn na rozsvietenie
krásneho batizovského vianočného stromčeka, z ktorého sa tešili nielen tí najmenší,
ale aj mnoho rodičov a starých rodičov, ktorí prišli podporiť svoje deti i vnukov spolu
s Mikulášom. Pomaly sa tak začínajú pripravovať na najkrajšie sviatky roku - čarokrásne
Vianoce. Starosta na záver pozval všetkých na
ochutnávku sladkých dobrôt.

ka ich obetavosti, ľudskosti
a veľkým srdciam sa neraz
menia životné osudy iných
ľudí, ktorým práve ich krv
zachráni život.
Medzi ocenenými boli
i naši spoluobčania.
Bronz ov ú Janského
plaketu si prevzali Lukáš
Kaprál, Mgr. Jana Kovalčíková, Ján Mudrák, Miroslav Pekár, R adovan
Renner, Marián Spišiak a
Ľubomír Šoltís. Striebor-

nou Janského plaketou boli
ocenení Gabriel Pajgert
a Monika Žugecová a zlatú
Janského plaketu si prevzala
Dana Durányová.
Všetkým darcom k Janského plaketám blahoželal
aj Gabriel Bodnár, starosta
obce, priamo pri slávnostnom odovzdávaní ocenení
a my ostatní im veľmi pekne
ďakujeme za ich postoj, obetavý čin a prajeme veľa zdravia a pohody.

Slávnostné prijatie najlepších hasičiek
V stredu 30. novembra
o 17. hodine prijal v zasadačke obecného úradu starosta
obce JUDr. Gabriel Bodnár
členky víťazného družstva
žien Podtatranskej hasičskej
ligy v kategórii CO nad 35-rokov pre rok 2016. Po krátkom
privítaní im zablahoželal
k dosiahnutým výsledkom
a poďakoval im za vzornú reprezentáciu obce Batizovce.
Ku gratuláciám sa pridal
krajský a okresný predseda Dobrovoľnej požiarnej
ochrany (DPO) SR Marián
Rušin, riaditeľ OV DPO Pop-

rad Michal Šerfel, predseda
DHZ Batizovce Ján Mlynský
a veliteľ DHZ Ľubomír Šoltís, ktorý im zároveň pripomenul dosiahnuté výsledky.
V 22. ročníku PHL a v 1. ročníku kategórie žien nad
35-rokov dosiahli naše ženy
v šiestich súťažiach štyrikrát 1.
miesto a dvakrát 2. miesto, za
čo im zaslúžene patrí 1. miesto pred Sp. Bystrým a Sp.
Teplicou.
V diskusii starosta obce
poďakoval trénerom Martinovi Hudákovi a Ľubomírovi
Šoltísovi za dobrú prípravu.

Rovnako poďakoval družstvu mužov za dosiahnuté
2. miesto v PHL v kategórii
nad 35-rokov a mladým hasičom za 3. miesto v okresnej
Olympiáde mladých hasičov
pre rok 2016. Na záver starosta pozval zúčastnených na
malé občerstvenie.
Členky víťazného družstva
žien sú Anna Kovácsová,
Angela Františková, Beáta
Hudáková, Janka Hudáková, Silvia Karabínová, Michaela Gorlická, Oľga Bodnárová, Mariana Šoltísová
a Vierka Škurková.

8

December 2016

B AT I Z O V S K É N O V I N Y

Futbalový klub reprezentujú v sezóne 2016/2017 tri mužstvá

Členky Klubu žien v Batizovciach nechýbajú pri žiadnom kultúrnom či spoločenskom podujatí a nikdy nezabudnú napiecť
či navariť tie najlepšie batizovské dobroty. Okrem toho však
venujú veľkú pozornosť aj tým najmenším, ktorým odovzdávajú svoje skúsenosti. Tentokrát sme ich zastihli na vianočných tvorivých dielňach s batizovskými deťmi.

Prajeme veľa zdravia,
šťastia a pokoja

Tak, ako sa jeseň s nami
pomaly rozlúčila a otvorila
dvere údolím kráčajúcej zime,
tak šíri sa svetom i nádherná
zvesť, že nastal adventný čas,
že prichádza ten čarovný Vianoc čas. Skôr, ako postupne
zapálime všetky sviečky na
adventných vencoch a opäť sa
po roku na chvíľu zastaví čas,
keď budeme spolu s našimi
rodinami, príbuznými a priateľmi sláviť vianočné sviatky
v pokoji a radosti, dovoľte
mi v krátkosti oboznámiť vás
s akciami, ktoré pripravili
naše členky Klubu žien v Batizovciach za uplynulé mesiace.
V októbri sme pripravili
pre deti a ich rodičov v Požiarnej zbrojnici lukostreľbu,
ktorej sa zúčastnilo 38 občanov. Najmladšia účastníčka
mala 5 rokov a najstaršia 65
rokov. Naše členky pripravili
pre účastníkov malé občerstvenie, o dobrú zábavu nebola
núdza. V novembri (8. 11.) sa
naše členky zúčastnili súťaže
o najlepší Batizovský škvarkovník a dosiahli vynikajúce výsledky. Na 1. mieste sa
umiestnila Marta Šerfelová
a na 2. mieste Oľga Pastrnáková. Napokon, v poslednom
mesiaci kalendárneho roka
2016 sa Klub žien zapojil
i do prípravy akcie na Deň sv.
Mikuláša, ktorý sa uskutočnil
5. decembra. Je to deň, kedy

môžeme každoročne najmä
našim najmenším pripraviť milé sladké prekvapenia
a vyčariť im úsmevy na tvári. Zároveň je to i deň, kedy
starosta obce Batizovce JUDr.
Gabriel Bodnár rozsvietil
krásny batizovský vianočný
stromček.
Klub žien Batizovce plánuje pokračovať so svojou
aktívnou činnosťou v obci
i v nadchádzajúcom roku
2017. Bude sa tešiť na spoluprácu s vedením obce Batizovce pri organizácii rôznych
zaujímavých podujatí pre detí
i dospelých, ktorých cieľom
je podporovať priateľské vzájomné vzťahy medzi občanmi
a zveľaďovať spoločne našu
malebnú podtatranskú obec.
Milí spoluobčania, milí
čitatelia,
rada by som vám na sklonku roka 2016 popriala, aby
ste ďalšie roky života prežili
v zdraví, vo vzájomnej úcte,
porozumení a tolerancii tak
v pracovnom, ako aj v osobnom živote. Prajem vám veľa
pokoja, radosti a príjemných
spoločných chvíľ v kruhu
svojich najbližších počas adventného času a vianočných
sviatkov.
Do nového roku vám a vašim blízkym prajem veľa zdravia, šťastia a pokoja.

Marta Šerfelová

Pozývame do Kúdelnej izby
a na batizovských straškov

Do konca roka sa v obci
stretneme ešte dvakrát: pre
deti základných škôl máme
pripravený muzikál Mrázik,
ktorý si môžu pozrieť 20.
decembra a stolní tenisti si
26. decembra zmerajú sily
na tradičnom turnaji pre neregistrovaných hráčov všetkých vekových kategórií.

Hneď po Novom roku,
7. januára, sa opäť zíde celá
dedina na pravidelnom folkĺórnom pásme, prezentujúcom miestne tradície
a zvyklosti v Batizovciach.
Povestní straškovia sa už
teraz chystajú na Fašiangy
v Batizovciach, ktoré sa uskutočnia 25. februára 2017.

Mužstvo mužov odštartovalo jesennú časť sezóny
v 6. OMV lige dospelých
Podtatranského futbalového zväzu (PFZ) 7. 8. 2016
na domácom ihrisku víťazne proti mužstvu Toporec.
V súťaži pôsobí spolu štrnásť
klubov. Cieľom klubu je hrať
o popredné priečky a skončiť
jesennú časť do tretieho miesta. Posilami do novej sezóny
sa stali hráči Martin Petrilák,
Adrián Neuwirth, Ján Gríger
a trénerská posila Ján Guziar, ktorý má ako jediný v
širokom okolí najvyššiu trénerskú licenciu UEFA. Hoci
sa jesenná časť nevyvíjala
úplne podľa našich predstáv, po jesennej časti patrí
mužstvu dospelých pekné
2. miesto s 31 bodmi a stratou
4 bodov na vedúci Kežmarok.
Najlepším strelcom a zároveň lídrom mužstva je
Stanislav Paločko s 11 gólmi. V priebehu sezóny muži
z Batizoviec sú zapojení aj

do súťaže o pohár predsedu PFZ, ktorého sa zúčastňujú všetky kluby 6., 7. a 8.
ligy. Momentálne po postupe cez OFK Šuňava čaká
našich futbalistov v treťom
vyraďovacom kole mužstvo
z Jánoviec. Motiváciou je finále pohára, ktoré sa bude
konať na štadióne Národného Tréningového Centra
v Poprade.
Mužstvo starších žiakov
U15 začalo svoju sezónu
13. 8. 2016 v 4. lige žiakov
U15 PFZ na domácom ihrisku prehrou s mužstvom
Hozelec 1:5. Po dvoch ďalších
prehrách mužstvo naštartovalo a 1 remízou a 3 víťazstvami sa razom posunulo na
pekné tretie miesto. Po doplnení mužstva o nových hráčov ako Boris Bobko, bratia
Ignačákovci a Daniel Šoltís
je v mužstve 20 žiakov vo
veku 10 - 15 rokov. Najlepším strelcom je so 16 gólmi
Tomáš Pačaj. V súťaži pôsobí

Družstvo chlapcov U 15.

Družstvo chlapcov U 10.
dohromady šesť klubov. Cieľom žiakov U15 je skončiť do
tretieho miesta čo sa im po
jesennej časti podarilo a figurujú na treťom mieste so 17
bodmi. My im držíme palce
a budeme robiť všetko preto
aby tento cieľ dosiahli aj na
konci sezóny.
Mužstvo mladších žiakov U10 hráva podobne ako
v minulej sezóne turnaje na
ihriskách mužstiev, ktoré
pôsobia v súťaži ,,PFZ“ Prípravka U10. Prvý turnaj sa
uskutočnil v Batizovciach,
nasledoval turnaj v Poprade,
Štrbe a posledný turnaj jesennej časti v Lučivnej. Po štyroch turnajoch patrí chlapcom pekné 2. miesto. Cieľom

OFK u prípravky je v prvom
rade naučiť ich základom futbalu, futbalovým návykom
a disciplíne. V prípravke funguje dohromady 7 chlapcov
vo veku 6 - 10 rokov.
Obom žiackym družstvám
U15 aj U10 sa od novej sezóny začal venovať brankár nášho ,,A“ mužstva Peter Hutník,
ktorému pomáhajú aj ostatní
členovia výboru OFK. Týmto patrí vďaka za venovaný
čas v prvom rade jemu ako
trénerovi a samozrejme aj
rodičom, ktorí sa či už aktívne alebo pasívne zapájajú
do diania v žiackom futbale
v Batizovciach.
Ing. Rastislav Fáber ml.,
 predseda OFK Batizovce

Dobrovoľní hasiči úspešní i aktívni

Blíži sa koniec roka a nám neostáva
nič iné, ako vyhodnotiť tento rok, ale aj
cele volebné obdobie doterajšieho výboru DHZ Batizovce. Poďme sa spoločne
pozrieť, čo sa nám podarilo a naopak,
z čoho sa má budúci výbor poučiť a čo
vylepšiť.
Začneme súťažami v Podtatranskej
hasičskej lige (PHL) a Podtatranskej
olympiáde mladých hasičov (OMH).
Hneď úvodom roka sme organizovali
súťaž pre mladých hasičov v Batizovciach. Na súťaži sa predstavilo 40 kolektívov, z ktorých naši chlapci obsadili
krásne 4. a dievčatá 6. miesto. Celkovo
sa v OMH chlapci umiestnili na 3. mieste (z 21 tímov a účasťou na všetkých 13.
súťažiach) a dievčatá na 7. mieste (z 15
tímov a účasťou na 12. súťažiach). OMH
vyvrcholila poslednou súťažou halových
majstrovstiev vo Svite, kde sme boli
spoluorganizátormi. V PHL sa predstavili dva tímy hasičov a hasičiek nad 35.
rokov. Chlapi celkovo obsadili krásne

2. miesto (zo 7. tímov a účasťou na 14
súťažiach z 15.) a ženy na najlepšom,
1. mieste (z 3. tímov a účasťou na všetkých 6. súťažiach). Jednu súťaž zaradenú
do PHL sme organizovali aj v Batizovciach, kde oba naše tímy zvíťazili. Všetkým členom a členkám súťažných družstiev gratulujeme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu a do ďalšej sezóny želáme
podobné pekné výsledky.
Z kultúrnych a iných akcií, ktoré sme
organizovali alebo podieľali sa na ich
organizovaní spomenieme tie najväčšie: Fašiangová zabíjačka, hasičský ples,
MDD spolu s cykloparádou, Dni obce a
Vatra zvrchovanosti, ukážky pre ZŠ, MŠ
a PZ, tri mobilné odbery krvi, stolnotenisový turnaj, zber železného šrotu, brano-športový deň, dokončenie elektroinštalácie a oporného múru za zbrojnicou.
O všetkých akciách sme vás už informovali v predošlých vydaniach a na našej
internetovej stránke.
V zásahovej jednotke DHZo máme

momentálne vyškolených 21 členov
(základný kurz, strojnícke a veliteľské
školenia, 1. pomoc, pátranie po nezvestných osobách, zdravotné prehliadky).
Do budúcna chceme doplniť školenia na
prácu s motorovou pílou a automatické
dýchacie prístroje. Tento rok sme sa zúčastnili aj na špecializovanej príprave vo
vojenskom výcvikovom centre Lešť. Z
technického vybavenia sme doplnili zásahové obleky s kompletnou výbavou a
dovybavovali technickými prostriedkami najmä 1. zásahové vozidlo T815.
Končí sa 5-ročné volebné obdobie
výboru DHZ, preto chceme pozvať všetkých členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. januára 2017,
kde bude konkrétne vyhodnotenie a
správy z jednotlivých oblastí a uskutoční sa aj voľba nového výboru. Veríme,
že aj nové vedenie bude ku svojej dobrovoľnej práci pristupovať zodpovedne
a bude zveľaďovať rozvoj dobrovoľného
hasičstva v našej obci.

Kuchyňa a jedáleň po rekonštrukcii

Nový školský rok v materskej škole sme začali po rozsiahlych rekonštrukčných prácach, ktoré sa zrealizovali počas
prázdnin, v júli. V priestoroch kuchyne, skladov a školskej jedálne sa urobila výmena hlavného potrubia vnútornej kanalizácie v suteréne, nové sanačné omietky stien a stropov, maľba,
vzduchotechnika v kuchyni s nové podlahy. Taktiež sa urobili nové stierky a maľba vo vstupnej chodbe MŠ, v šatni triedy
č. 3, kde sa vymenila aj podlahová krytina.
Veríme, že tetám kuchárkam sa vo vynovených priestoroch
bude lepšie variť a žiakom ZŠ bude lepšie chutiť v krásnej školskej jedálni.
Soňa Chalasová

Dobrovoľní hasiči počas špecializovanej prípravy vo výcvikovom stredisku Lešť...

...a ako víťazi tohtoročnej súťaže vo varení najlepších batizovských pirohov.

NOVINKY Z NAŠICH OBCÍ
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Na prelome rokov 2016 -2017
Koniec roka už klope na
dvere a nás ešte čaká v obci
urobiť niekoľko opatrení na
spríjemnenie týchto predvianočných chvíľ. Prispeje
k tomu aj vianočná výzdoba
obce, ku ktorej tohto roku
pribudli pri obecnom úrade
nové veľké ledkové adventné sviečky a tiež nový 5,5 m
vysoký vianočný stromček.
Ten nám rozsvietili, ako býva
zvykom, detičky 9. decembra
a privítali tak Mikuláša s darčekmi. Určite ich potešil aj
malý ohňostroj na záver tohto milého stretnutia.
V plnom prúde sú aj prípravy na Štôlsku koštofku,
t. j., na tradičnú ochutnávku
zabíjačkových špecialít, ktorá sa tohto roku uskutoční
30. decembra od 13. h do
neurčita. Tento deň sa stal
časom pravidelného stretávania priateľov, známych
a priaznivcov obce.
To sú už len „príjemné starosti“, no v priebehu druhého polroka sme sa opäť stretávali s problémami, ktoré sa
často zamotávali. Tak to bolo
aj s našou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na
„Nadstavbu materskej škôlky
nad obecný úrad“. Žiadosť aj
s prílohami sme podľa výzvy odoslali v marci 2016.
V priebehu roka bola uvedená výzva zastavená a v novembri 2016 vyhlásená nová
výzva na zvýšenie kapacít
v škôlkach. Takže, hor sa
opäť do novej, tentoraz dvojkolovej výzvy. Výhoda bude
v tom, že ak žiadateľ neprejde
prvým kolom, nebude zbytočne vydávať finančné prostriedky na prípravu podkladov. Uvidíme.
I napriek tomu sa nám
podarilo v druhom polroku

doviesť do úspešného konca viaceré akcie. Dokončili
sme viacúčelové ihrisko 30
x 18 m a tiež postavili nové
mosty a chodník k viacúčelovému ihrisku. Prví športovci
si už vyskúšali zahrať futbal
či tenis na novom povrchu
a celkom sa im to páčilo. Dokončili sme výmenu svietidiel verejného osvetlenia za
úsporné led svietidlá v časti
na „Úložisko“. K vojnovému
cintorínu pribudol informačný panel o histórii tejto
pamiatky a tiež o usporiadaní a zozname jednotlivých
hrobov. Pripravený bol aj
informačný panel o histórii
benediktínskeho kláštora
z roku 1314.
Na plné obrátky už funguje
nová web stránka obce, ktorá
sa stala aktuálnym informátorom o dianí v obci, ale tiež
pomocníkom pre návštevníkov stránky pri riešení problémov. Už samozrejmosťou
sa stalo informovanie občanov prostredníctvom SMS
správ, do ktorej sa zapojilo
celkovo 88 občanov.
Nesmieme však zabudnúť

ani na členov nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Sezónu 2016 „A“ team
uzavrel 2. miestom v Regionálnej hasičskej lige Spiš,
6. miestom na Slovenskom
super pohári a 1. miestom
v nočnej súťaži v Bijacoviach.
„B“ team, ako nováčik, obsadil 7. miesto v Regionálne
hasičskej lige a veľmi pekné
11. miesto na Memoriáli Vladimíra Iľjiča Lenina v Širokom Dúle v konkurencii 143
mužských teamov. Ďakujeme
im za peknú prezentáciu našej obce.
Na záver možno tento rok
zhodnotiť ako rok plný úsilia
ale aj úspechov, ktoré spríjemnili život našim občanom. Všetkým, ktorí sa o to
pričinili, či už prácou, radou
alebo upozornením vyslovujem vrelé poďakovanie.
V novom roku nás čakajú
ďalšie úlohy, tak prajem všetkým občanom a priaznivcom
obce veľa zdravia, šťastia,
spokojnosti, ale aj odhodlania a vytrvalosti. Spoločne to
dokážeme.
Martin Hajko, starosta obce
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Čo mi vŕta v hlave: Urnové miesta na cintoríne
Ing. Pavol Rataj, člen komisie výstavby pri OÚ Mengusovce

Pred niekoľkými dňami
mi starosta obce ponúkol
možnosť napísať článok do
Mengusovského občasníka.
Využívam túto ponuku ako
možnosť podeliť sa s vami
o môj názor, respektíve informovať vás o zámere, ktorý si
možno aj vzhľadom na svoju,
momentálne nízku prioritu,
nenašiel priestor na väčšiu
pozornosť.
Viem. Keď čítate tento článok, je už čas adventu a vaše
mysle sú zamerané na úplne
iné veci. Berte to teda ako dozvuky pochmúrneho novembra. Ako myšlienku, ku ktorej
sa tak či tak stále vraciame.
Lebo to, že som si znovu na
tento zámer spomenul, ma na
svedomí dušičkové obdobie,
ktoré využívame hlavne na
návštevu našich zosnulých
a citlivejšie vnímame miesta,
spojeného s posledným odpočinkom svojich blízkych.
Nechcem sa vyjadrovať
k stavu cintorína. Myslím, že

sa so mnou stotožní prevažná
väčšina obyvateľov obce, že
celkový poriadok a údržba
pietneho miesta je na dobrej
úrovni. Pravda, zodpovedajúcej možnostiam obce. Za
to patrí poďakovanie vedeniu
obce aj pracovníkom a pracovníčkam VPP, ktorí tieto
práce vykonávajú.
Tento článok chcem využiť
na zverejnenie môjho názoru
na funkčnosť cintorína. Iste
ste si všimli, že na našom cintoríne máme niekoľko urnových hrobov. Tie sú umiestnené po ľavej strane, hneď za
vstupnou bránou. Vizuálne
sú oddelené od hlavnej komunikácie živým plotom
z jalovca. Vzdialenosti medzi
nimi sú pomerne malé a tiež
sú osadené tesne nad kopanými hrobmi. Pri návštevách
sú pozostalí nútení stať aj na
pomerne čerstvých hroboch
a nie je im umožnená nerušená intimita, spojená s pietou
miesta.

Gerlachovský informátor, občasník obce Gerlachov

Túto skutočnosť sme si
uvedomovali, tak poslanci, ako aj starosta obce už
v minulom volebnom období. Vypracoval som preto
návrh riešenia tzv. Urnového hája, kde by sa vytvorili
predpoklady pre dôstojne
uloženie pozostatkov nebožtíka. Pre riešenie iných, zrejme dôležitejších úloh, sme sa
týmto návrhom prestali zaoberať, no to neznamená, že
už nie je aktuálny. Myslím,
že požiadaviek na urnové
miesta bude pribúdať a obec
by mala byť na to pripravená.
Vo svojom návrhu riešim
urnové miesta pod krížom,
po oboch stranách v šírke
cca 330 cm a dĺžke 700 cm.
Ručným odkopom by boli
vytvorené po oboch stranách kríža štyri terasy cca
200 x 300 cm. Prístup na
terasy a ku krížu by bol po
terénnych schodoch. Spolu
by tak vzniklo 30 urnových
miest s možnosťou rozši-

rovania na ľavú stranu (viď
obrázok). Súčasťou návrhu
je aj riešenie výstupu na najvyššiu terasu cintorína, po
terénnych schodoch vpravo
vedľa kríža. Takéto riešenie
by neubralo z plochy určenej
pre hrobové miesta a nemalou mierou by skultúrnilo
priestor okolo kríža. Všetci vieme, že to je ústredný
priestor celého cintorína.
Celkové náklady na realizáciu pri využití VPP by nepresiahli 500 €.
Ak ste dočítali článok do
konca, určite ste si urobili aj svoj názor. Nemusí byť
totožný s mojim, ale budem
rád, ak sa o tomto probléme začne diskutovať. Svoje
názory môžete vyjadriť na
facebooku vo verejnej skupine Mengusovce, alebo na
stránke obce Mengusovce.
Keď tento článok vyjde v novinách, bude k nahliadnutiu
aj s fotografiami na týchto
stránkach.
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Tavarok Mengusovce
s úspechmi

Jazdecká sezóna 2016 sa pre
jazdecký klub Tavarok Mengusovce začala už 9. apríla,
keď si jazdci z Mengusoviec
opäť stanovili vysoký cieľ
a to zúčastniť sa majstrovstiev sveta mladých koní vo
vytrvalostnom jazdení. Aj
tento rok nás na tomto významnom podujatí reprezentoval Martin Gallo so žrebcom Koheilan Duka. Počas
sezóny však boli pripravované ďalšie štyri kone, ktoré
sa zúčastňovali národných
pretekov, kde boli taktiež
veľmi úspešné. Kone a jazdci
z Mengusoviec v pohode
dokončili každé preteky, ktorých sa v tomto roku zúčastnili a takmer vždy bojovali
o popredné umiestnenia.
Jazdecký klub Tavarok
Mengusovce to nie je len vytrvalostné jazdenie, ale aj ródeove disciplíny. V týchto nás
reprezentuje Veronika Kakošová s mladou, len 4-ročnou
kobylkou Special First Filli

v kategórií green rider a už je
úspešnou jazdkyňou Slovenského ródea.
Za každým úspechom
našich koní nie sú len hodiny strávené v sedle počas
náročných tréningov, ale
aj veľká snaha a svedomitá
denná starostlivosť jazdcov.
Čas a úsilie sa zúročili aj na
posledných pretekoch sezóny v Topoľčiankach, kde
arabská kobyla Gazal VI-SK HÉDY zvíťazila na trati
dlhej 80 km. Korunovaním
športových úspechov nášho
jazdca Martina Gallu bolo
ocenenie najlepšieho jazdca
východoslovenskej oblasti
vo vytrvalostnom jazdení
v kategórií open. Za každý
náš úspech patrí veľká vďaka
našim sponzorom, obci Mengusovce ale aj jednotlivcom.
Dúfame, že aj v sezóne
2017 budeme takto reprezentovať našu obec v národných, ale aj medzinárodných
súťažiach.

Ročník IX.

Gerlachovský
informátor

Memoriál 24 padlých hrdinov SNP

Mikuláš tohoto roku zavítal do Gerlachova
6. decembra a svojou návštevou potešil tých
najmenších, ale aj rodičov a starých rodičov. Stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi vyvolali úsmevy na tvárach, ale aj radosť a šťastie deťúrenie. Deti zo Základnej
školy s materskou školou v Gerlachove sa
Mikulášovi predstavili básničkami a pes-

ničkami. Mikuláš odmenil všetky deti, ktoré
prišli, sladkosťami. Vyvrcholením a prekvapením celého podujatia bol ohňostroj.
Stretnutie s Mikulášom, anjelikom a čertami, v sprievode ktorých sa zapálila nielen
vianočná výzdoba, ale aj vianočné svetielko, ktoré srdcia všetkých veľkých i malých
bude hriať počas celých Vianoc.

V závere roka zorganizuje
Telovýchovná jednota Tatran Gerlachov už 59. ročník
Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP v behu na lyžiach.
Tak ako aj minulý rok
budú tieto preteky zaradené
do medzinárodného kalendára FIS s predpokladanou
účasťou pretekárov z piatich
krajín. Prvý deň, 29. 12.,
čaká na pretekárov šprint
klasicky, 30. 12. je na programe 10 km klasicky (muži)
a 5 km klasicky (ženy).
Vzhľadom na náročnosť organizácie pretekov a požiadaviek od Medzinárodnej
lyžiarskej asociácie sa preteky uskutočnia na Štrbskom
Plese. 30. 12. 2016 plánujeme aj večerné preteky pre

širokú verejnosť pri umelom
osvetlení. Bližšie informácie

nájdete na: www.tjtatrangerlachov.sk

Z REGIÓNU

Podtatranský Kuriér

Úsmev, radosť rozdávame...

Jeseň môže mať podobu
zamračenej oblohy, sychravého, nevľúdneho počasia a blata, ale môže mať
aj podobu zlatistého lístia,
plných košov jabĺk a stodôl
s úrodou. Dve podoby toho
istého ročného obdobia.
Rovnako môžu mať dve podoby aj jesenné roky života
človeka.
Mnohí seniori si osvojili
ten druhý pohľad na života
aktívne sa zapájajú do spoločenského diania. Platí to
aj o zábavnej skupine SVITTASENIOR, ktorá bola založená v roku 2011 ako občianske združenie prevažne
členmi Jednoty dôchodcov
na Slovensku vo Svite-Pod
Skalkou. Skupina má spevácku zložku, tanečnú zložku a
divákov pobaví aj humorným slovom. Dominantou
SVITTASENIORu je mužský spevácky zbor s názvom
Podtatranskí Alexandrovci.
„Pred tromi rokmi som vypožičal z armády štyri bundošky a viac-menej zo žartu
sme vystúpili. Museli sme prekryť našité vojenské nášivky,“
spomína vedúci SVITTASENIORu a Podtatranských
Alexandrovcov, Alexander
Tokár. „Vystúpenie sa stretlo
s neočakávane dobrým ohlasom, tak sme začali vystupovať častejšie. Vypožičiavanie
uniforiem bolo nepraktické,

www.podtatransky-kurier.sk
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Trochu o duši

Občianske združenie POLSKA pozýva na predstavenie
zbierky básní poľskej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru
Wisławy Szymborskej pod názvom Trochu o duši. Zbierku
básni predstavia 16. decembra o 17. h v Tatranskej galérii v Poprade. Preklad básní Sylvia Galajda, islustrácie Jana Kalixová.

Nezabúdajte na pripoistenie

preto sme si dali ušiť vlastné
uniformy,“ dodáva Alexander Tokár. Badateľné zlepšenie zaznamenali Podtatranskí Alexandrovci od jari,
kedy ku spolupráci prizvali
popradského viceprimátora
Pavla Gašpera.
„Doslova ma vyhrabali na
cintoríne,“ spomína na svoje
prvé kontakty so speváckym
zborom Gašper. „Po ich vystúpení pri kladení vencov som
navrhol pánovi Tokárovi, či
by nechceli spievať dvojhlasne. Ihneď mi navrhol, aby
som k nim prišiel na skúšku.
Odvtedy sú pre mňa Podtatranskí Alexandrovci ďalším
koníčkom,“ dodáva.
Po festivale hudby, spevu a

tanca, ktorý v septembri organizovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku pod vedením Jána
Surmíka, nasledovalo doteraz najvýznamnejšie vystúpenie tohto čoraz známejšieho súboru. 21. septembra
sa predstavili v Žiari nad
Hronom na celoslovenskej
prehliadke seniorských speváckych zborov, ktorú organizovala Jednota dôchodcov
na Slovensku. Počas záverečnej Kalinky ako prví povstali členovia poroty, za nimi
všetci diváci, ktorí mohli stáť
a pieseň bola dospievaná za
neutíchajúceho skandovania
celej sály. Toto možno zaiste
považovať za dôkaz vysokej

úrovne angažovanosti seniorov spod Tatier.
„Takýto úspech a následné
pochvalné slová poroty sú pre
nás zaväzujúce, no náš cieľ je
budovať priateľstvá a rozdávať ľuďom radosť,“ poznamenáva Pavol Gašper, ktorého
Podtatranskí Alexandrovci
„pasovali“ za svojho umeleckého vedúceho.
Vedúci SVITTASENIORu,
Alexander Tokár, aj všetci
speváci i hudobníci sa tešia
z každého, kto sa k nim pridá a spolu s nimi zdieľa myšlienku vyjadrenú v refréne
ich piesne:
„... úsmev, radosť rozdávame, pokiaľ ešte zdravie
máme...“ 
(red)

Je čas lyžovačiek a mnohí Slováci trávia Vianoce či
Silvestra v zahraničí. Aj pri
krátkodobých pobytoch ľudia
často, čo sa zdravotnej starostlivosti v zahraničí týka,
konajú nerozvážne. Soňa
Ďurčová, mediátorka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, pobočka
Nitra, pomáha riešiť problémy spotrebiteľov v poskytovaní cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti, v ktorých sa
ocitnú v zahraničných nemocniciach. Spotrebiteľom
odporúča, aby sa pri ceste do
zahraničia dali pripoistiť pre
prípad úrazu alebo nečakanej
choroby.
„Na poistnom, ktorého
suma je zanedbateľná oproti
tomu, ak by ste pripoistení neboli, netreba šetriť. Napríklad
jedna letová hodina vrtuľníka
stojí v Rakúsku 4 500 eur. Ak
nemáte pripoistenie, slovenská
zdravotná poisťovňa prispeje
alikvótnou čiastkou podľa svojich predpisov. Potom sa môže
stať, že nákladmi na zdravot-

nú starostlivosť, operáciu či
prevoz na Slovensko zaťažíte
celú rodinu,“ uviedla S. Ďurčová. Ako by to malo fungovať, ilustrovala na prípade
pani, ktorá na jednodňovom
výlete do Viedne skolabovala,
museli ju v Rakúsku hospitalizovať a operovať. Našťastie,
na Slovensku mala doplnkové
pripoistenie, inak by musela uhradiť niekoľko tisíc eur.
Navyše príbuzní od začiatku
komunikovali so slovenskou
zdravotnou poisťovňou,
a tak sa vyhli problémom
s preplatením zdravotnej starostlivosti. S. Ďurčová riešila
aj prípad, keď sa slovenskému občanovi stal vážny úraz
v rakúskych horách a nebol
pripoistený. Bol potrebný zásah vrtuľníka, no príbuzní sa
zdráhali prijať túto pomoc
práve z dôvodu neúnosných
finančných nákladov. Mediátorka odporúča hneď kontaktovať slovenskú zdravotnú
poisťovňu a vykomunikovať
si najlepšie riešenie.

P. Vargová

Vianočný koncert
a výstava v galérii
Vianočné trhy v Nowom Targu budú až do 23. decembra na
námestí v meste. Vianočné inšpirácie vám ponúknu originálne vianočné ozdoby, výzdoby i dekorácie, remeselné výrobky,
umelecké šperky, originálne odevy, cukrovinky, ale ochutnať
môžete i regionálne jedlá. Celkovo sa predstaví viac ako 50 vystavovateľov z celého Poľska a k dispozícií bude i umelé klzisko
na námestí s hudobnou kulisou denne do 22. hodiny.

Tatranská galéria v Poprade otvára 14. decembra o 17. h
výstavu Umenie Tatier – Tatry perla hôr strednej Európy
v umení štyroch krajín Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska.
Súčasťou vernisáže je slávnostný Vianočný koncert so
sólistami Jaroslavom Dvorským – tenor, Michalom Červienkom – akordeón a Júliou Grejtárovou – klavír. Výstava
potrvá do 29. januára 2017.

Čo tak väčšiu prestíž, či viac zákaziek pre vašu firmu?

Tento proces vám prinesie viacnásobný osoh
Finančný osoh, vážnosť
i výhoda oproti konkurencii

Presadiť sa v dnešnom vysoko konkurenčnom svete
môže byť ťažké. Firiem všemožného zamerania je u nás
ako maku, preto je viac ako žiadané získať akúkoľvek výhodu. O to viac, ak sa práve tá vaša snaží presadiť v zahraničí, získať viac zákaziek, či väčšiu prestíž. Ako teda na to?
Jednou z možností, ako toto všetko dosiahnuť môže byť
certifikácia vašej firmy. Certifikát môže potvrdzovať, že
vaše výrobky alebo služby sú kvalitné, pri ich výrobe, či
poskytovaní zodpovedne pristupujete k životnému prostrediu, pre vašich zamestnancov či návštevníkov vašej spoločnosti zaisťujete bezpečnosť a ochranu zdravia alebo o
tom, že všetky údaje a informácie, ktoré uchovávate, sú
zabezpečené proti ich zneužitiu.

„Tieto certifikáty potvrdzujú, že firma korektným spôsobom riadi svoju činnosť podľa medzinárodných noriem
zameraných na spomínané, ale i iné oblasti. Firma, ktorá
takýmito certifikátmi disponuje, je dôveryhodná v očiach
verejnosti i v očiach svojich klientov a zákazníkov,“ vysvetľuje konateľ slovenskej certifikačnej spoločnosti CVI, s. r. o.,
sídliacej v Poprade a zároveň manažér medzinárodného neformálneho združenia CVI Group Pavol Gašper.
Zároveň dodáva, že ak sa systém riadenia firmy dobre zavedie, môže danej firme priniesť osoh, akým je náskok pred
konkurenciou, vážnosť v očiach klientov a zákazníkov, ale
tiež finančný prospech. A hoci u nás si mnohí veľké výhody týchto certifikátov príliš neuvedomujú, na západe sa berú
veľmi vážne. A ani dobré slovenské firmy, uchádzajúce sa
o zákazky v zahraničí, si bez nich často ani neškrtnú.

Certifikáty si na seba zarobia
Podľa konateľa popradskej firmy vykonávajúcej danú certifikáciu, ak sa tieto systémy správne pochopia a používajú ako
nástroje na riadenie firmy a zlepšovanie jej činnosti, každý
z certifikátov, si na seba zarobí.
„Naša firma vytvorila unikátnu interpretáciu noriem,
ktorá umožní pochopiť ich zámer a logiku. Zároveň navrhu-

je postup pri tvorbe a zavedení systému, ktorý zabezpečí,
že systém nebude obsahovať nadbytočné „papierovačky“, bude pre firmu prínosom, bude zarábať sám na seba
a pritom bude certifikovateľný,“ uviedol Gašper s tým,
že CVI kladie najväčší dôraz na jednoduchosť a praktický
prínos pre firmu, v ktorej sa systém riadenia zavedie.

I za hranicami Slovenska
aj Európskej únie
CVI realizuje celý proces posúdenia firiem a vydania
certifikátov absolútne nezávisle, kompetentne a nestranne, pričom veľký dôraz kladie aj na kvalifikáciu audítorov
vykonávajúcich túto certifikáciu, ako aj na to, aby žiadnym spôsobom neboli spätí s danou certifikovanou firmou. Tí majú za sebou certifikácie, školenia a praktické
zácviky u takých zákazníkov, ako je bratislavský Slovnaft,
hlohovecká Slovakofarma, púchovský Matador, kežmarský DELTRIAN či popradský Tatramat-Qusar, ale napríklad i Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
v Spišskej Starej Vsi, a mnohí ďalší.
Ako jedna z mála slovenských certifikačných spoločností však prerazila i do zahraničia a certifikáty vydáva
aj v susedných Čechách a v Maďarsku, v Nemecku, Taliansku, Írsku, Rumunsku, vo Veľkej Británii, ale aj v Indii
a v Iráne.
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Miss Hasička 2016 je Slovenka

V TOP HOTEL Praha sa po roku zišli priaznivci ženskej
krásy na ďalšom ročníku súťaže Miss Hasička ČeskoSlovensko
2016. Okrem najkrajšej hasičky sa tradične vyberal aj Hasič
roku 2016. O titul bojovalo 8 finalistiek a 4 finalisti zo Slovenska, Moravy a Čiech.
Titul Miss Sympatie 2016 patrí 19-ročnej Češke Nikol Tesařovej, 2. visemiss je 21-ročná Češka Barbora Neradová.
1. vicemiss sa stala iba 17-ročná študentka Obchodnej akadémie v Žiline Veronika Játyová, 170 cm vysoká kráska z Hliníka nad Váhom. Titul Miss Hasička ČeskoSlovensko 2016
patrí 20-ročnej Alici Ondrášovej, záhoráčke z Unína, študentke logopédie na bratislavskej univerzite. Alica očarila porotu
okrem svojho pôvabu a dokonalej postavy svojou výškou 177
cm a mierami 85-62-92.
Hasičom roku 2016 sa stal 28-ročný Čech Jakub Mišunek.

Text a snímka: Jozef Mašlej

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA
MUDr. DUŠAN SKOKAN
n venujeme sa všetkým okruhom psychiatrie dospelého
veku t. j. demencie, alkoholizmus a ostatné závislosti,
poruchy spôsobené stresom, úzkostné a depresívne
poruchy, obsedantno-kompulzívna porucha,
schizofrénne poruchy, a i.
n objednávame bezplatne na t.č. 0948 761 721
n www.psychiaterpoprad.sk
n https://www.facebook.com/psychiaterpoprad/

Odkiaľ a kam smeruje popradský šport?

Poprad ako jedno z mála miest na Slovensku skutočne štedro dotuje šport. Najväčší kus
koláča však každoročne zhltnú tri dominujúce športy, ktorými sú u nás hokej, futbal a basketbal. Aké sú vízie zástupcov mesta i športových klubov, o tom sa živo diskutovalo na
historicky prvej konferencii o športe u nás.
Tú ako poslanec mesta Poprad a predseda Komisie školstva, športu a mládeže zorganizoval Vladimír Lajčák, bývalý dlhoročný tréner nášho futbalového A-mužstva, vidí danú situáciu zvonku i zvnútra. Podľa jeho slov preto konferencia mala tri ciele: „Prvým z nich bolo,
aby sa v jednom čase a na jednom mieste stretli zástupcovia všetkých športových oddielov v
meste, navzájom zistili, že všetci máme rovnaké starosti, že všetci rovnako chceme, aby sa v
Poprade športovalo a aby mládež mala kvalitné podmienky na športové vyžitie. Preto všetci
musíme ťahať za jeden povraz“.

Hovorilo sa o víziách
i problémoch
Ako ďalej pokračoval,
druhým cieľom bolo, aby
si zástupcovia jednotlivých
oddielov vypočuli vízie mesta v súvislosti so športom
týkajúce sa jeho podpory
a vytvárania podmienok
pre šport a tiež, aby naopak,
zástupcovia mesta počuli
o problémoch a potrebách
športových oddielov, aby vedeli lepšie nasmerovať jeho
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podporu. Tretím cieľom
konferencie boli neformálne
stretnutia a debaty. „Myslím,
že všetky tri sa podarilo naplniť do bodky,“ pokračoval
Lajčák.
Na konferencii sa okrem
iného hovorilo o víziách
mesta o rozvoji športu,
o vzťahu rozvoja športového
talentu a štúdia v popradských podmienkach, východiskách pre tvorbu koncepcie
rozvoja športu, či finančných
aspektoch jeho podpory. Taktiež vystúpila hlavná kontrolórka mesta Zita Kozlerová,
ktorá uviedla poznatky z kontrol použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta formou dotácie.
Nátlak hraničiaci
s vydieraním
O svojich p ot reb ách
a problémoch prišli diskutovať i zástupcovia niektorých
popradských športových
klubov. Nechýbali hokejisti
a basketbalistky, konferenciu však bojkotovali futbalisti
z FK Poprad.
„Myslím si, že príčinou je
vzniknutá koncepčná chyba voči športom v meste, keď

napríklad ani FK Poprad,
ako najväčší futbalový klub u
nás, sa nevie dostať do NTC
v takom objeme času, aký má
zagarantovaný. Čiže nemá
štadión, ani zázemie na regeneráciu. A viac ako tristo registrovaných chlapcov z FAM
(Futbalová akadémia mládeže) Poprad chodí súťaže hrávať
do Šváboviec, lebo v Poprad
nemá kde,“ vysvetlil viceprimátor mesta Poprad Pavol
Gašper, ktorý na konferencii nadniesol predovšetkým
tému spoločenského a politického nátlaku, podľa jeho
slov, niekedy až hraničiacu
s vydieraním zástupcov mesta
veľkými športovými klubmi.

„Nedeje sa to len v Poprade,
je to všeobecný jav. Problém vidím v tom, že nie sú stanovené
žiadne mantinely, ktoré by určovali, koľko peňazí do toho-ktorého športu má ísť. Čiže,
kto urobí väčší nátlak, ten si
odkrojí väčšiu časť koláča, čo
nepokladám za spravodlivé,“
uviedol viceprimátor s tým, že
v minulom roku išlo na činnosť preferovaných športov
v Poprade – hokeja, futbalu

a basketbalu – približne 430
tisíc eur, pričom na všetky ostatné ostalo 26 tisíc.
„V meste je okrem preferovaných športov ďalších niekoľko
veľkých klubov, ktoré majú registrovaných množstvo členov,
patria medzi slovenskú špičku, reprezentujú naše mesto
i krajinu na medzinárodných
súťažiach a nosia medaily zo
slovenských i zahraničných
súťaží,“ pokračuje Gašper. Ide
o športy ako judo, volejbal,
plávanie, karate, či športová
gymnastika, ale i mnohé ďalšie, pričom každý z oddielov
vie presne pomenovať problémy, s ktorými sa potýka a definovať potreby, ktoré má.

Chýbajú priestory,
vysoké nájmy,
či nedostatočné
vybavenie
„Nakoľko nemáme adekvátne podmienky na to, aby
sme sa mohli posunúť vyššie, veľmi by sme potrebovali
gymnastickú halu. Takto musia deti pred každým tréningom rozkladať a po tréningu
znova skladať náradie a ani
priestor, ktorý máme k dispozícii, nie je dostatočný,“
konštatuje Júlia Mikšovská
zo Športového klubu Športovej gymnastiky GY-TA
v Poprade.
S p o d obný m problé mom sa potýkajú i ďalšie
popradské oddiely, ako napríklad karatisti, či judisti.
„Potrebovali by sme priestory,
v ktorých by sme mali stabilne rozložené tatami, čím by
sa výrazne zlepšili tréningové
podmienky našich pretekárov,“ uvádza Anna Franická
z judistického oddielu TJ
Mladosť v Poprade a dodáva, že skvelé by pre nich bolo
i zabezpečenie regenerácie
pre športovcov a finančná
podpora, ktorú by používali na cestovné, štartovné či
materiálno-technické vybavenie, čo sú atribúty, ktoré
by k svojej činnosti potrebovali všetky športové kluby
v meste.
Niekoľkým ďalším oddielom, ako napríklad volejbalistom z VK Junior 2012 Poprad by podľa Igora Krišandu pomohlo zníženie nájmu
telocviční, v ktorých trénujú
a tiež poskytnutie Arény na
jeden až dva turnaje v roku.

Už sa pracuje na
konkrétnych výstupoch
Podľa slov vedúceho Komisie školstva, športu a mládeže,
niektoré kluby dostali praktické rady pre spoluprácu, či postup v prípade žiadania splnenia svojich požiadaviek. A ako
to vyzerá s podporou, najmä
finančnou pre nepreferované
športy v meste po konferencii?
„Aj menšie športy boli samozrejme doteraz podporované
a podporovať sa budú aj naďalej. Už sa debatuje o percentuálnom rozdelení balíka financií,
kde by sa mal zvýšiť pomer
pre menšie športy. Samozrejme, nemôže to fungovať tak,
že niekto si pre zábavu zriadi
občianske združenie, povie, že
ide o šport a požiada o päť percent,“ uzatvára Lajčák s tým,
že od všetkých, ktorí budú
žiadať dotácie, bude mesto
očakávať konkrétne výstupy,
ktoré budú musieť plniť.
„Nepísaným zámerom pre
rok 2016 bolo poskytnúť pre
preferované športy 85 % peňazí
určených na dotovanie činnosti
športových klubov a 15 % na
ostatné športy, v ktorých je prinajmenšom toľko športovcov,
ako v preferovaných a dosahujú porovnateľné alebo aj lepšie
výsledky. Avšak kvôli absencii
jasne stanoveného regulatívu
bola skutočnosť značne iná“
uvádza Gašper, podľa ktorého
takýto pomer nie je vyvážený
aj pri rešpektovaní ukotvenosti hokeja, futbalu, či basketbalu v Poprade; je to však
minimum, ktoré by významne pomohlo nepreferovaným
športom a trocha by ubralo
preferovaným. 
(mva)

