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nec sa ponuka koncom jesene 
rozšírila o turistický chodník So-
via poľana. Mnohí ste už túto ne-
náročnú vychádzku absolvovali 
a iste mi dáte za pravdu, že to stojí 
za to. Dokončená je aj projektová 
dokumentácia na cyklochodník. 
Verím že čoskoro, spojí dolinu 
potoka Krížny a Vyšné Ružbachy 
a spolu s ďalšími menšími úprava-
mi spríjemní pobyt v prírode nám, 
Podolínčanom, ale aj návštevní-
kom nášho mesta.
 Tento príspevok píšem presne 
mesiac pred Vianocami, blíži sa 
teda záver roku 2020. Väčšina na-
plánovaných prác je ukončená, na 
prerokovanie v mestskom zastupi-
teľstve je už pripravený rozpočet 
na rok 2021. Na konci minulého 
roka som o zrealizovaných úlo-
hách a plánoch na nasledujúci rok 

informoval spolu s poslancami 
na stretnutí s občanmi na mest-
skom úrade. Nakoľko nám mo-
mentálna situácia neumožňu-
je pokračovať v tomto spôsobe 
informovania, pripravujeme od-
počet v elektronickej podobe 
a do konca roka sa s ním bude-
te môcť oboznámiť na stránke 
mesta. Zároveň sme o mnohých 
aktivitách informovali v pred-
chádzajúcich aj v tomto aktuál-
nom čísle spravodaja. V koneč-
nom dôsledku však stále platí, 
že kritériom úspešnosti nášho 
počínania nie je to, čo napíšeme 
na stránkach spravodaja ale-
bo na internete, ale spokojnosť 
resp. nespokojnosť Vás, občanov. 
Môj cieľ robiť pre Vás „nemožné 
na počkanie, zázraky do troch 
dní“ sa zatiaľ nedarí splniť stoper-
centne, nikdy sa však o to nepre-
staneme usilovať. 
 Som rád, že sa nenaplnili ka-
tastrofické scenáre týkajúce sa 
financovania miest a obcí. Vďa-
ka tomu a vďaka rýchlo prijatým 
úsporným opatreniam z našej 
strany, je výsledok hospodárenia 
mesta v roku 2020 veľmi dobrý 
a vytvára určitú rezervu. Predpo-

 MILÍ PODOLÍNČANIA, 
tohtoročná jeseň sa nezačala vô-
bec dobre. Druhá vlna pandémie 
so sebou priniesla obavy o zdra-
vie, obmedzenia v každodennom 
živote, v práci, v podnikaní či v ško-
lách, celoplošné testovanie a s ním 
spojené množstvo úloh a výdav-
kov.  Sychravé a daždivé počasie 
zo začiatku jesene tiež neprispelo 
k pohode a k optimizmu.  A pokazil 
sa nám mestský rozhlas. 
 Záver jesene je naopak trochu 
optimistickejší. Vyhlo sa nám (za-
tiaľ) tretie kolo testovania a počasie 
v posledných dňoch je až gýčovito 
krásne. A postúpili sme na maj-
strovstvá Európy.
 V okolí mesta je veľa možností 
na vychádzky a som rád, že vďaka 
úsiliu konateľa a zamestnancov 
spoločnosti Lesy mesta Podolí-

ÚVODNÍK kladaný príjem z podielových daní 
na rok 2021 so sebou prinesie ob-
medzenie výdavkov na investičné 
akcie. Budeme však  pripravení pl-
niť základné úlohy mesta v oblasti 
starostlivosti o verejné priestran-
stvá a zeleň, v oblasti nakladania 
s odpadom, v správe majetku 
mesta a pri poskytovaní služieb 
občanom. Pokračovať budú aj 
práce na príprave dvoch veľkých 
investičných akcií (IBV Krížava II 
a športová hala) z hľadiska ich fi-
nančného zabezpečenia a staveb-
ného konania. 

Vážení občania,
blížiace sa Vianoce a oslavy konca 
roka s veľkou pravdepodobnos-
ťou nebudú také, na aké sme boli 
zvyknutí. Určite však budú príle-
žitosťou pre každého z nás, aby 
sme sa pokúsili ich čaro a pozitívnu 
energiu preniesť do bežných dní, 
ktoré prídu. Ak sa nám to poda-
rí,  prinesie to úžitok nám všet-
kým. Želám Vám pokojné Vianoce 
a veľa zdravia, šťastia a radosti 
v roku 2021.

Jaroslav Seman
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možností sme pristúpili k šetria-
cemu režimu a nezamestnali sme 
plánovaný počet pracovníkov. Po-
čas sezóny sme nehovorili o tých-
to veciach, pretože sa nechceme 
vyhovárať, ale pracovať. Okrem 
samohybnej kosačky sme kúpili 
aj krovinorez a snažíme sa zlepšiť 
materiálne vybavenie pre manuál-
ne práce, ktoré vykonávame. 
 Plynule prebieha aj výmena ve-
rejného osvetlenia. Vždy, keď nám 
vypadne niekoľko svietidiel, objed-
náme plošinu a realizujeme výme-
nu svietidiel už za LED technológiu. 
 Ďalšou nepríjemnosťou, ktorá 
nás v roku 2020 zasiahla, je poka-
zenie mestského rozhlasu. Ukazu-
je sa, že investovať aj do vecí, ktoré 
nie je vidno, je nutné priebežne, 
aby sa rozložili v čase. V roku 2019 
sme podali na Ministerstvo finan-
cií žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na výmenu mestského 
rozhlasu, pričom sme žiadali sumu 
do 15 000 €, žiaľ naša žiadosť ne-
bola úspešná  a tak stojíme pred 
otázkou výmeny, resp. údržby 
mestského rozhlasu ešte aj dnes. 
Aj keby sa nám podarilo za menšie 
náklady opraviť terajší stav, bude 
to opäť len odloženie problému. 
 Venujeme sa aj veciam, ktoré nie 
je vidno, ktoré niekedy nie je mož-
né vyriešiť úplne a tak, aby sa to 
každému páčilo, veciam, ktoré sú 
časovo aj finančne náročné.

Juraj Špes
prednosta MsÚ
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Žiaľ, v tomto prípade nám terénny 
profil a už vybudovaná kanalizá-
cia nedovolia ísť do nižšej hĺbky 
a teda hlavný odtok bude plynulý 
až pri určitej hladine zrážok. 
Na základe tohto poznania sme 
radi, že nám obyvatelia pomohli 
s riešením a popri odtokovom žľa-
be položili drenážnu rúru, ktorá 
aspoň čiastočne odvedie aj vodu, 
ktorá bude pod úrovňou žľabu. 
 Problémov, ktoré sa vyskytujú 
v súvislosti s dažďovými, snehový-
mi zrážkami je viac ako tých, ktoré 
sa aspoň sčasti podarilo napraviť. 
V budúcom roku by sme chceli 
napraviť situáciu s odtokom vody 
na ulici Generála Štefánika, zá-
roveň si však uvedomujeme, že 
nikdy nedokážeme vyhrať nad prí-
rodou a veľké zrážkové úhrny nás 
budú vždy ohrozovať, tak ako tomu 
bolo aj v minulosti. 
 V jeseni 2020 sme kúpili novú 
samohybnú kosačku, ktorou sme 
urobili záverečné kosenia v meste. 
Nová kosačka by mohla pomôcť 
pri nárazovej potrebe kosenia. 
V prípade kosenia je ťažké zvládať 
obdobia, keď niekoľko dní prší, je 
teplo, tráva rýchlo rastie, ale ne-
môžeme ju hneď kosiť, pretože 
technika si s mokrou trávou nevie 
efektívne poradiť. V roku 2020 sme 
narazili aj na personálne limity, na-
koľko v dôsledku pandemických 
opatrení sme nemohli zamest-
nať dostatok ľudí cez programy 
pre zvýšenie zamestnanosti 
a v rámci vlastných rozpočtových 

Aj to čo nie je vidno ii.
 Na začiatku leta 2020 sme boli 
svedkami niekoľko dní trvajúcich 
dažďov a k tomu sa pridal väčší 
dažďový úhrn v jednom dni. Ná-
sledkom týchto skutočností sa 
znovuobjavili ťažkosti, ktorých 
riešenie nie je jednoduché, nie je 
lacné, ale je potrebné. Hneď ako 
to umožňovala situácia, vodo-
hospodársky podnik po dohode 
s Mestom začal strojové čistenie 
potoka, Mesto objednalo ďalšie 
mechanizmy na čistenie potoka 
a v jeseni sa urobilo ešte ručné 
dočistenie neprístupných miest. 
Výsledkom tejto snahy bolo, že 
jesenný úhrn zrážok bol relatívne 
pokojnejší, aj keď stav tokov sme 
sledovali s napätím. 
 Ďalším „daždivým“ problémom 
bolo vlhnutie bytov v nájomnej 
bytovke na ul. sv. Anny, ktoré tiež 
pretrvávalo dlhoročne. V letnom 
období teda Mesto objednalo vý-
kop a izoláciu najpostihnutejšej 
časti a zatiaľ sa zdá, že tento zásah 
pomohol napraviť situáciu. Vďaka 
spolupráci so školou, zapožiča-
ním jej techniky, sa previedlo aj 
rýchlejšie vysušenie najpostih-
nutejšieho bytu. 
 S dažďom súvisí aj niekoľko ďal-
ších problémov, ktoré sa vysky-
tujú na jednotlivých uliciach a sú 
spojené s tým, že voda pri výdat-
ných dažďoch nemá kam odtekať 
alebo miesta, kde má odtekať, 
sú upchaté. Pre  nápravu týchto 

problémov sme v jeseni urobili 
obhliadku miest, ktoré sú rieši-
teľné. Do konca roka 2020 chce-
me vybudovať novú kanalizačnú 
vpusť na ulici Zimnej, kde sme 
už na inom mieste inštalovali sieť 
s malými okami ako ochranu pred 
upchávaním na jednom kanalizač-
nom poklope. Ďalšiu úpravu vy-
konávame na ulici Kláštornej, kde 
počas prietrže voda neodtekala 
kvôli upchatej kanalizačnej vpus-
ti, resp. rúre, ktorá bola bez riad-
nej stavebnej úpravy umiestnená 
v teréne. Odtok sa teda staveb-
ne upravil, vybudovala sa vpusť 
a zároveň prítokový kanál sme-
rujúci od záhrad a plotu areálu. 



 V samostatnom článku píšem 
o rekonštrukcii budovy šatní 
na futbalovom ihrisku. Náklady 
projektu (vrátane zmeny pro-
jektovej dokumentácie protipo-
vodňových opatrení) boli na úrovni 
25 000 €.
Rekonštrukciu si žiadajú aj ďal-
šie budovy v majetku mesta. Sa-
mostatnou kapitolou sú miestne 
komunikácie, a najmä chodníky 
na viacerých uliciach. Sme si toho 
vedomí. Vzhľadom na možnosti 
mestského rozpočtu sa budeme 
snažiť v nastolenom trende po-
kračovať.
 Pri všetkých uvedených akti-
vitách nesmieme zabúdať ani 
na prípravu investičných projektov 
na ďalšie roky. Vzhľadom na ak-
tuálny demografický vývoj, ktorý 
predpokladá v najbližších rokoch 
zvýšený počet detí, ktoré by mali 
navštevovať materskú školu, ako 
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 Po niekoľkých rokoch výraz-
ného rastu príjmov miest a obcí, 
ktorých najpodstatnejšou časťou 
bol podiel na dani z príjmov fy-
zických osôb, ktoré im poskytuje 
štát (zvýšenie o 15 – 20% oproti 
predošlému roku), prišlo v roku 
2020 zastavenie tejto tenden-
cie a už pri schvaľovaní rozpočtu 
na tento rok sme vedeli, že mesto 
bude musieť veľmi zvažovať po-
užitie prostriedkov. Situáciu ešte 
zhoršil stav súvisiaci s ochorením 
COVID-19. Napriek tomu sa mesto 
Podolínec pustilo do viacerých 
projektov.
 Finančne najnáročnejšou bola 
rekonštrukcia miestnej komuni-
kácie na ul. Sládkovičovej. V rámci 
stavby bola opravená cesta, dopl-
nený chodník, vybudovaných 9 no-
vých a opravených 7 existujúcich 
provizórnych parkovacích miest. 
Práce sa skončili na moste spája-
júcom Sládkovičovu ul. s ul. Jozefa 
Smreka. V budúcom roku predpo-
kladáme rekonštrukciu mostné-
ho objektu a priľahlej križovatky. 
Náklady na stavebné práce boli 
na úrovni 95 000 €.
 Oprášením skoršieho projektu 
došlo k zakúpeniu kolumbária 
a úpravy plochy pri dome smút-
ku. Tým vzniklo dôstojné miesto 
odpočinku aj pre ľudí, ktorí boli 
po smrti spopolnení. Náklady 

na projekt boli na úrovni 8 000 €.
 Dlhodobo zanedbávanou oblas-
ťou bola starostlivosť o nehnuteľ-
ný majetok mesta. Aj tu sme sa 
snažili o zlepšenie situácie, ako 
pre nájomníkov, tak aj pre obyva-
teľov mesta. Prvou akciou bola 
výmena okien a dverí, úprava 
prestrešenia a fasády budovy 
domu služieb. Práce nepochybne 
prispejú k zníženiu energetickej 
náročnosti budovy, zároveň k pod-
statnej zmene vzhľadu budovy, 
ktorá spolu s budovou mestského 
úradu víta na Mariánskom námestí 
všetkých prechádzajúcich i pri-

chádzajúcich v smere od Popradu 
a Kežmarku. Náklady na vykonané 
práce boli na úrovni 26 000 €.
 V priebehu roka 2020 pokračo-
vala aj rekonštrukcia vnútorných 
priestorov domu smútku, v rám-
ci ktorých boli vykonané práce 
na kúrení, elektroinštalácii, staveb-
né práce na sociálnych zariade-
niach a rekonštrukcia chladiaceho 
zariadenia. Náklady na vykonané 
práce (vrátane prác z jesene 2019) 
boli na úrovni 30 000 €.
 Dlhodobo bol nevyhovujúci aj 
stav strešnej krytiny na budove 
na ul. Sv. Anny (oproti základnej 
škole), v ktorej sídlia prevádzky 
potravín, papiernictva, či predaj-
ňa stavebnín. Situácia sa neustá-
le zhoršovala a v priebehu leta 
bolo rozhodnuté, že je nevyhnutná 
výmena krytiny, ku ktorej došlo 
na jeseň. Náklady na vykonané 
práce boli na úrovni 20 000 €.

investičné Akcie A údržbA mAjetku 
mestA v roku 2020



8 9

 Pravdepodobne najväčšou in-
vestíciou, ktorá sa v súčasnosti 
v našom meste pripravuje, je 
vybudovanie protipovodňových 
opatrení. Tie pozostávajú z vy-
budovania ochranných múrov a 
hrádzí na rieke Poprad a poldra 
na Hladkom potoku. Aj keď túto 
investíciu pripravuje Slovenský 
vodohospodársky podnik, orgány 
a zamestnanci mesta sa snažia 

investorovi poskytnúť maximálnu 
súčinnosť. Koniec koncov, táto 
stavba bude chrániť obyvateľov 
mesta a ich majetok pred vrtoch-
mi počasia.
 Príprava výstavby ochrannej 
hrádze však nesmie byť v rozpore 
s inými dôležitými záujmami 
mesta a jeho obyvateľov. Po-
čas minulého volebného obdo-
bia bola spracovaná projektová 

tovej dokumentácie na rozšírenie 
kapacity materskej školy o ďalšie 
dve triedy. Po vydaní stavebné-
ho povolenia budeme pripravení 
na ďalšie očakávané kolá výziev 
na rozšírenie kapacít materských 
škôl, ktoré súvisia práve so zave-
dením povinnej návštevy mater-
skej školy pre predškolákov. Ná-
klady na prípravu dokumentácie 
sú na úrovni 12 000 €.
 Zadané bolo taktiež dodanie 
projektovej dokumentácie na vý-
stavbu novej telocvične v areáli zá-
kladnej školy v hodnote 24 000 € 
a projektovej dokumentácie 
na výstavbu inžinierskych sietí 
pre 14 pozemkov v lokalite Krížava 
v hodnote 25 000 €. Tieto majú 
byť dodané v priebehu roka 2021.

Lukáš Antoni
zástupca primátora

aj zavedenie povinnej predškol-
skej dochádzky od 1.9.2021 mesto 
pristúpilo k spracovaniu projek-

rekonštrukciA šAtní 
nA futbAlovom ihrisku

dokumentácia na celú stavbu. 
V nej sa počítalo so zbúraním šatní 
na futbalovom ihrisku bez náhra-
dy a odrezaním východnej časti 
ihriska, čo by viedlo k ďalším vy-
volaným investíciám. Mesto ako 
vlastník nehnuteľností nijakým 
spôsobom nenamietalo.
 Keďže v čase výkonu funkcie 
aktuálneho primátora a zastupi-
teľstva už bolo začaté stavebné 
konanie, snažili sme sa pripraviť 
možnosti výstavby šatní na inom 
mieste v areáli alebo úpravou čas-
ti kultúrneho strediska na tento 
účel. Oslovený projektant mestu 
predložil návrh stavby, ktorá by 
spĺňala normy na veľkosť a hy-
gienické zariadenie nových šatní. 

Spracovaných bolo niekoľko al-
ternatív. Najlacnejšia z nich, ktorá 
by bola dokonca ešte menšia ako 
súčasná stavba, mala predpokla-
daný stavebný náklad 167 000 €. 
Vzhľadom na finančné možnosti 
mesta musela byť výstavba novej 
budovy zamietnutá.
 Po rozhodnutí nestavať šatne 
na inom mieste, sme oslovili vo-
dohospodárov s požiadavkou 
na zmenu projektu, ktorá by 
spočívala v úprave hrádze okolo 
futbalového ihriska tak, aby bola 
zachovaná jej ochranná funkcie, 
a zároveň bola zúžená tak, aby 
nebolo potrebné zbúrať budovu 
a zasiahnuť do ihriska. Investor 
s touto požiadavkou súhlasil 
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za podmienky, že všetky náklady 
na tieto zmeny bude znášať mesto. 
Tak nám vznikli náklady vo výške 
cca 6 000 € na úpravu dokumen-
tácie. Tieto náklady nemuseli vô-
bec vzniknúť, ak by mesto vznies-
lo túto požiadavku už v procese 
prípravy pôvodnej dokumentácie, 
keďže už vtedy muselo byť jasné, 
že výstavba novej budovy šatní 
z vlastných prostriedkov mesta 
je nereálna.
 Ako sme informovali v prvom 
tohtoročnom čísle spravodaja, 
mesto bolo úspešné so žiados-
ťou na Slovenský futbalový zväz 
o poskytnutie dotácie na rozvoj 
futbalovej infraštruktúry a bola 
nám poskytnutá dotácia vo výš-
ke 10 000 €, pričom spoluúčasť 
je minimálne 3 334 €. Po vyššie 
popísanom vývoji sme sa pusti-
li do prípravy rekonštrukcie bu-

dovy. Vzhľadom na vek stavby 
a obmedzený rozpočet bolo ne-
vyhnutné určiť priority, do kto-
rých je potrebné sa pustiť najskôr. 
V rámci rekonštrukcie bola opra-
vená kanalizačná prípojka, vy-
menený nepostačujúci hliníkový 
elektrický prívodný kábel. Do bu-
dovy bolo nainštalované kúrenie, 
ktoré doteraz absentovalo, opra-
vené boli priestory spŕch a toaliet. 
V rámci zníženia energetickej ná-
ročnosti budovy sme pristúpili aj 
k výmene starých drevených 
okien a dverí za nové plastové 
výrobky. V neposlednom rade bol 
zateplený obvodový plášť. Čle-
novia futbalového klubu brigád-
nicky vykonali obrúsenie a náter 
plechovej strešnej krytiny. Vďaka 
sponzorským darom, zníženým 
cenám dodávateľov a brigád-
nickej práci na budove sa všetky 

uvedené práce podarilo zreali-
zovať pri celkových nákladoch 
do 20 000 €, ak teda nepočítame 
vyššie uvedenú zmenu projekto-
vej dokumentácie hrádze.
 Touto cestou by som sa chcel 
poďakovať všetkým uvedeným 
subjektom za ich pomoc pri re-
konštrukcii budovy, ktorá slúži 

Aby sme počuli plAč dieťAťA 
v jAsliAch
 Neodmysliteľnou súčasťou kaž-
dej kresťanskej domácnosti vo via-
nočnom čase okrem stromčeka 
je aj betlehem. Prvý betlehem vy-
tvoril v talianskom meste Greccio 
svätý František z Assisi, ktorý mal 
mimoriadne rád sviatky Božieho 
narodenia. Na námestí vytvoril živý 
betlehem, ktorým chcel všetkým 
okoloidúcim priblížiť tieto najkrajšie 
sviatky v roku. Pri tej príležitosti 
vyrozprával spolubratom príhodu 
z detstva: „Keď som bol malým 
chlapcom, prišiel do Assisi na Via-
noce veľmi učený teológ. Vystú-
pil na kazateľnicu a spustil neko-
nečne dlhú, odbornú a zložitú reč 
o nesmiernom a nepochopiteľnom 
tajomstve vtelenia večného Bo-
žieho Slova. Všetko sa mi v duchu 
zahmlievalo. Ničomu z toho, čo 
hovoril, som nerozumel. Až nako-
niec som to už nevydržal a zakričal 
som do ticha kostola: Majstre, mlč 
už konečne, nech počujeme plakať 

Ježiška v jasliach! Keď sme sa vrátili 
domov, otec mi uštedril zopár fa-
ciek. No mama mi dala potajomky 
svoje požehnanie.“ 
 Už o pár chvíľ budeme prežívať 
najkrajšie a najradostnejšie sviatky 
v roku. Aj nám sa však môže stať, 
že v zhone príprav a pod tlakom 
komerčného sveta nebudeme 
počuť „plakať Ježiška v jasliach“. 
V modernej dobe sa Vianoce stali 
sviatkami zhonu, hojnosti a marke-
tingovej súťaživosti. Kto viac stihne, 
kto viac dostane, kto viac získa. 
A pri tom všetkom sa zabúda na to 
najpodstatnejšie, kvôli čomu slávi-
me tieto dni. 
 Prežime počas dní sviatkov skú-
senosť, že Vianoce sú časom, keď 
máme rozmýšľať, pozerať a po-
čúvať viac srdcom. Na to sa treba 
stíšiť a aspoň na pár chvíľ odpútať 
od každodenných starostí a hlu-
ku všedných dní. Antoine de Sa-
int-Exupéry v útlej knižočke Malý 

pre šesť mládežníckych družstiev 
a mužstvo dospelých. I keď táto 
prestavba má ďaleko od komplex-
nosti, veríme, že výrazne zlepší 
podmienky na prípravu aj zápasy 
všetkých kategórií. 
     

Lukáš Antoni
zástupca primátora
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princ vkladá do úst múdrej líšky 
krásne slová: „Len srdcom vidí člo-
vek správne, to podstatné je očiam 
neviditeľné.“ Vianoce sú sviatkami 
srdca. Srdca, ktoré je sídlom toho 
najkrajšieho citu – lásky. Práve 
z lásky sa Boh stáva človekom 
a prichádza medzi nás ako malé 
dieťa a v tichu betlehemskej via-
nočnej noci srdce hovorí k srdcu. 
Srdce Boha sa prihovára srdcu člo-
veka, srdcu každého z nás a opäť 
nám rozpráva o nekonečnej láske, 
ktorou nás miluje. V tejto láske sa 
nečakaným a nepochopiteľným 
spôsobom dotkol nášho sveta. 
Boží Syn sa stal jedným z nás, aby 
sa človek mohol stať účastným 
na Božej sláve. 
 Drahí bratia a sestry, milí priatelia, 

prajem vám i sebe, aby sme sa cez 
nastávajúce sviatky dokázali stíšiť 
a v kruhu svojej rodiny – i tej farskej 
rodiny – vo svojom srdci dokáza-
li zachytiť plač betlehemského 
Dieťaťa. Pamätajme, že to nie je 
plač bolesti a smútku, ale ten naj-
krajší zvuk - výkrik nekonečnej 
Božej lásky voči každému jedné-
mu z nás. Urobme všetko, čo je 
v našich silách a roznášajme toto 
posolstvo o nekonečnej láske 
Boha všade, kam nás povedú 
naše kroky. Aby sa zvesť Vianoc, 
že nás KTOSI miluje, niesla celým 
Podolíncom i celým svetom. 
 Udalosti, ktoré prežívame tento 
rok, nás pripravili o veľa. Nemô-
žeme sa stretávať s priateľmi, ne-
môžeme sa zabaviť, posedieť si 
so známymi a iste každý z nás by 
vedel dlho vymenúvať, o čo sme 
v tomto „covidovom“ roku prišli. 
Ale buďme si istí, že to nebol len 
rok strát, ale aj ziskov. Veď dostá-
vame ten najväčší dar – stráviť viac 
času s tými, ktorí sú nášmu srdcu 
najbližší – prežiť Vianoce doma 
so svojou rodinou. Prajem vám 
všetkým, aby Vianoce, ktoré pre-
žívame boli Vianocami rodiny, Via-
nocami domova, Vianocami sŕdc, 
ktorým sa prihovára srdce Boha 
a prináša pokoj a záchranu. 
 Požehnané, milostiplné a láskou 
naplnené Vianoce i pevný krok 
a odvahu v nastávajúcom roku vám 
zo srdca praje a v modlitbách vy-
prosuje váš duchovný otec Štefan 
Hudáček.

 V posledných mesiacoch si viac 
ako inokedy uvedomujeme, že 
škola hrá v živote školopovinných 
detí zásadnú úlohu. Jej úlohou 
je pripraviť deti na život v rýchlo 
meniacej sa spoločnosti, vyzbro-
jiť ich potrebnými vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami. To, 
čo im však teraz najviac chýba, 
je sociálny kontakt. S kamarátmi, 
spolužiakmi, učiteľmi...
 Minulý školský rok nám ukázal, že 
dištančné vzdelávanie prostred-
níctvom zadávania pracovných 
listov a strán v učebnici, s ktorými 
sa museli popasovať žiaci aj rodičia 

sami, prezenčné vyučovanie nik-
dy nenahradí. Pripravovali sme sa 
na možnosť, opätovného zavretia 
školy a učeniu na diaľku. Celý čas 
sme si však vraveli, že je to len 
príprava, keby niečo. Verili sme, že 
tento školský rok budeme už opäť 
spolu a od septembra sme naše 
úsilie zamerali na to, aby sa žiaci 
vrátili k svojim pracovným návy-
kom, systematickosti, samostatnej 
zodpovednosti za svoje výsledky, 
aby jednoducho mali pocit, že sú 
opäť v škole. 
 Žiaľbohu, situácia sa opaku-
je a my sme momentálne opäť 
so žiakmi druhého stupňa len 
v online spojení. Scenáre otvorenia 
a zatvorenia tried na prvom aj dru-
hom sa menia každým týždňom 
podľa aktuálnych nariadení, ale aj 
podľa počtu nakazených a podo-
zrivých zamestnancov školy, ale 
aj samotných žiakov v škole a detí 
v materskej škole. Logistické za-
bezpečenia chodu školy aj samot-
ná práca je o to náročnejšia. Pou-
čení minulým rokom sme nastavili 
rozvrh tried tak, že všetky hlavné 
predmety sa vyučujú online cez 
platformu ZOOM, výchovy sa pod-
ľa usmernení ministerstva škol-
stva nevyučujú. A tak namiesto 
toho, aby bola počas hodiny plná 
trieda žiakov, sa všetci pripája-

všetci netrpezlivo čAkáme 
nA návrAt žiAkov do školy...



jú na ZOOM. Samozrejme, že to 
so sebou prináša aj problémy 
a nedostatky. A to nielen pre deti, 
ktoré nemajú prístup k internetu
 a na online hodinu sa pripojiť ne-
môžu, ale aj pre deti z bežných ro-
dín, ktoré majú k dispozícii všetky 
výdobytky modernej doby.
 Hoci robíme všetko pre to, aby 
sme zabezpečili vzdelávanie všet-
kým našim žiakom, online vzde-
lávanie jednoducho nie je také 
isté, ako keď prebieha prezenčne 
v škole. Stotožňujeme sa s ná-
zorom, že vyučovanie v triede je 
lepšie, pretože fyzická prítomnosť 
spolužiakov a učiteľov prispievajú 
k motivácii študentov. Zároveň uči-
teľ môže počas hodiny v triede 
zareagovať okamžite, ak vidí, že 
žiak stráca pozornosť a koncen-
tráciu. V online priestore to však 
možné nie je. Určite sa nájdu aj 
žiaci, ktorým online hodiny vyho-
vujú, a darí sa im na nich lepšie, 
avšak je ich podstatne menej ako 
žiakov, ktorí by v škole byť chceli. 
Žiaci, ktorí majú problémy s uče-
ním sa v triede, majú často ešte 
väčší problém s vyučovaním on-
line. Tento typ vzdelávania si to-
tiž vyžaduje od žiakov vnútornú 
motiváciu, vytrvalosť, samostat-
nosť, zodpovednosť, či plánovanie. 
A to sú vlastnosti, ktoré deti majú 
rozvinuté rozdielne. Na to, aby sa 
rozvíjali, je potrebné vedenie rodi-
ča – čím je dieťa mladšie, tým je 
vedenie rodiča dôležitejšie... Po-
čas online vyučovania majú totiž 

deti oveľa menej dozoru a omnoho 
viac vecí, ktoré ich môžu pri uče-
ní vyrušiť, a ktoré môžu znížiť ich 
motiváciu učiť sa. Avšak v čase, 
keď sú školy uzatvorené, sú online 
hodiny určite lepšou voľbou, ako 
posielanie pracovných listov.
 V minulom školskom roku sme 
tlačili pracovné listy pre 93 žiakov, 
počet žiakov, ktorí ich potrebu-
jú teraz je oveľa nižší – 19. Je to 
spôsobené aj tým, že prvý stu-
peň je na prezenčnom vzdeláva-
ní. Zároveň ministerstvo školstva 
od 16. novembra umožnilo pre-
zenčne vyučovať žiakov zo soci-
álne znevýhodneného prostredia 
priamo v škole. My sme túto mož-
nosť aj využili a 20 žiakov rozde-
lených v štyroch skupinách sa tak 
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 Skončil rok 2019 a my sme mali 
podrobne vypracovaný plán akcií 
na rok 2020. Kultúrne podujatia aj 
športové aktivity. Plánovali sme, 
objednávali, spisovali si detaily 
a rozdeľovali úlohy. Človek mie-
ni... a „korona“ mení. V záujme 
ochrany života a zdravia nás všet-
kých, sme boli nútení urobiť veľ-
ký škrt v kalendári akcií mesta 
Podolínec. 
 Členovia komisie kultúry a špor- 
tu neboli jediní, ktorí čakali 
na uvoľnenie opatrení. Chceli 
sme pracovať, tvoriť, stretávať sa 
s ľuďmi. Nedalo sa. Tento zvlášt-
ny rok sa chýli ku koncu. Mrzí nás, 
že sme pre vás nemohli urobiť 
viac. Máme pripravený plán aj 
na nasledujúci rok, rok 2021. In-
tenzívne pracujeme na tom, aby 

sme zrealizovali všetko, čo sme 
si predsavzali. Nevieme však 
ovplyvniť vývoj epidemiologickej 
situácie. Preto vám dnes nebude-
me sľubovať niečo, čo nevieme 
splniť.  
 Hneď, ako vám budeme môcť 
priniesť nove zážitky, tak tak 
urobíme. Budeme vás dopredu 
informovať o reálnych termí-
noch, aby sme sa mohli stretnúť 
a žiť spolu.  Dnes vám v mene 
všetkých členov komisie kultúry 
a športu pri mestskom zastupi-
teľstve v Podolínci chcem popriať 
pokojné prežívanie adventného 
obdobia, v plnom zdraví, spokoj-
nosti a lásky. 

Mgr. Dominika Skybová

prácA komisie kultúry A športu

vidí a vzdeláva spolu so svojou 
triedou priamo zo školy. Zlepšila 
sa tak ich dochádzka, plnenie po-
vinností a zadávaných úloh.
Škola zakúpila pätnásť nových 
tabletov, využívame nové note-
booky získané z projektu – ne-
dostatkom je však ešte stále sila 
signálu, ktorá nie je dostačujúca. 
S operátom však pracujeme aj 
na odstránení tohto nedostatku. 
 Veríme, že onedlho budeme 
v škole opäť všetci spolu, že sa 
školskými chodbami bude rozlie-

hať vrava, smiech a ruch... Dovtedy 
sa budeme snažiť odovzdať cez 
plochu obrazovky našim žiakom, 
ktorí sú doma, čo najviac. Držať 
sa pritom budeme zásady, že 
„kľúčom k dobrému dištančnému 
vzdelávaniu nie je len technické 
vybavenie, aj dobrý vzťah me-
dzi žiakom a učiteľom a kvalitné, 
spravodlivé hodnotenie prispôso-
bené online vzdelávaniu.“

Silvia Reľovská
riaditeľka školy
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 Stretnúť sa s Mikulášom je 
snom nejedného dieťaťa. Celý 
rok počúvajú, len aby im do čiž-
mičky priniesol nejakú sladkosť. 
Realizovať oslavu jeho príchodu 
nebolo v našich silách. 
 Preto sme sa rozhodli, že neo-
chudobníme žiadne dieťa o to, 
aby ho videlo. Mikuláš prišiel 
do Podolínca od Tatier so svojím 
sprievodom prešiel každú ulicu 
v našom meste, zakýval každé-
mu dieťatku či dospelákovi. An-
jelik prihodil pár cukríčkov a čerti 
trošku postrašili tých, ktorým sa 
nie vždy podarí byť poslušní pod-
ľa predstáv rodičov. Keď som ja 

bola ešte dieťa, pamätám si, ako 
som na Mikuláša stála pri okne 
a so zatajeným dychom pozerala 
von, či ho náhodou nezazriem. 
Bolo to kúzelné. Verím, že aj toh-
toročný pozdrav sv. Mikuláša mal 
pre vaše deti svoje čaro a trošku 
vás vianočne navnadil. Ďakujem 
každému, kto s realizáciou tejto 
akcie pomáhal. 
 Za každou „srandou“ je poriad-
ny kus práce. Buďme vďační aj 
za to málo čo máme, lebo by sme 
nemuseli mať ani to.

Mgr. Dominika Skybová

pozdrAv sv. mikulášA viAnočné zvyky

 Vianoce. Čo všetko sa v tom slo-
ve skrýva... očakávanie, spoznanie 
tajomna, ale predovšetkým dni 
plné hojnosti, krásy, lásky, pokoja, 
prekvapení.
 Vianoce sú kresťanským sviat-
kom narodenia Božieho syna – Je-
žiška. Vie to každý človek. Oslavuje 
ich mnoho ľudí na celom svete.
 Poďme spolu trošku pospomí-
nať. Keď zima zaklopala na dvere 
a bielou perinou zasypala príro-
du, začali sa deti a i dospelí tešiť 
na Vianoce. Mamy varili salónky, 
čokolády, spolu s deťmi ich balili 
do farebných papierikov a stanio-
lu. Kysnuté koláče a iné dobroty 
rozvoniavali vanilkou a škoricou 
po celom dome. Stromček ozdo-
bovali rodičia väčšinou v noci, keď 
deti spali a ráno sa všetci tešili, že 
ho priniesol Ježiško. Deti sa snažili 
byť dobré, aby pod stromčekom 
našli darčeky. Mamy deťom hovori-
li: „Buď dobrý, lebo hovorí sa – Vilija 
– rada deti pobíja.“ To znamenalo, 
že ak na štedrý deň dostanú, budú 
bité celý rok... a toho sa deti báli 
a boli dobré.
 Na štedrý deň sa jedlo len raz, 
do večera bol pôst, aby ostalo 
miesto na štedrú večeru. Kapust-
nica s hríbmi rozvoniavala a spolu 
s ňou aj iné dobroty – pirohy, ryba, 
bobaľky s makom či orechmi...

Oči žiarili, všetci sa usmieva-
li a čakali. Vyobliekaní zasadli 
k slávnostnému prestretému sto-
lu a otcovou modlitbou sa začalo 
večerať. Najprv rozrezané jabĺč-
ko či rozlúsknutý oriešok veštiaci 
zdravie na ďalší rok, oblátka s me-
dom a cesnakom a potom ostatné 
dobroty – kapustnica, pirohy, ryba, 
slivky, bobaľky. Nik nesmel vstať 
od stola (len mama) – to aby rodina 
ostala spolu. A potom nastala tá 
dlho očakávaná chvíľa – darčeky 
pod stromčekom. Otec šikovne 
potajomky zazvonil zvončekom 
a to bolo znamenie, že Ježiško 
prišiel. To bolo  radosti! Deti zväč-
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ša dostali potrebné oblečenie 
a obuv, ale aj vytúžené hračky, 
sánky, korčule, lyže. Potom sa 
spievali koledy a šlo sa do kos-
tola na polnočnú omšu. Na prvý 
sviatok vianočný sa rodiny navšte-
vovali a vinšovali si na Božie naro-
denie. Po domoch chodili kolední-
ci, jasličkári – betlehemci a hrdo 
predvádzali vianočný zázrak – na-
rodenie Ježiška. Bolo to krásne 
a poučné. Posvätiť príbytok (dom) 
a stromček chodil aj pán farár s kan-
torom, kostolníkom a miništrant-
mi. Až potom si deti mohli zobrať 
zo stromčeka salónku či čokoládku.

 Dnes sú Vianoce iné, ale to pod-
statné sa nevytratilo, ostáva stále 
v nás. Nezabúdajme, že nie sú len 
o hojnosti materiálnych darov, pre-
dovšetkým sú o viere, láske, úcte, 
pokore, pokoji, radosti, dobrote, 
o zachovávaní tradícií... V každom 
z nás je dobro, ale i zlo... a každý 
má na výber. Vyberte si dobro, milí 
priatelia. A to dobro nech nás spre-
vádza nielen počas Vianoc, ale 
každý deň nášho života.
KRÁSNE A POŽEHNANÉ VIANOCE 
VŠETKÝM!

Anna Kaletová

 Daň z nehnuteľnosti upravuje 
§ 4 až 18 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov.
PReDMeToM Dane Z neHnU-
TeĽnoSTi Je :
 - daň z pozemkov, daň zo stavieb, 
daň z bytov
VZniK  a ZániK  DaŇoVeJ PoVin-
noSTi K Dani Z neHnUTeĽnoSTi
 Daňová povinnosť k dani z ne-
hnuteľnosti vzniká daňovníkovi 
1. januára 2021, ak sa od 1.1.2021 
do 31.12.2021 stal vlastníkom (po 
zápise do katastra nehnuteľnos-

tí), správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá 
je predmetom dane. Priznanie 
k dani z nehnuteľnosti sa podá-
va aj z dôvodu vydania povolenia 
na stavbu, vydania kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu, prístavbu, 
nadstavbu alebo ho daňovník, kto-
rému sa zmenila výmera parcely, 
druhu pozemku, alebo sa zmenil 
podiel na liste vlastníctva.
 Daňová povinnosť zaniká daňov-
níkovi 31. decembra 2020, ak v tom 
roku zaniklo vlastníctvo,   správa, 
nájom, alebo užívanie nehnuteľ-
nosti, ktorá je predmetom dane.  
Pri zániku dane je taktiež potrebné  

MiLÉ DeTi!
 Aj tohto roku sme si pre Vás 
pripravili Vianočnú súťaž. Vašou 
úlohou bude vytvoriť čo najori-
ginálnejšiu vianočnú ozdôbku 
na vianočný stromček. Zdobenie, 
vytváranie niečoho originálneho 
a hravého milujú takmer všetky 
deti. Fantázii sa medze nekladú. 
Ozdôbka môže byť tradičná, mo-
derná, dizajnová aj klasická, jedno 
i viacfarebná.
 Vaše výtvory nám môže-
te priniesť v pracovných dňoch 
na mestský úrad k sl. Bialkovej 
do kancelárie správy majetku 
do 23.12.2020. Žrebovanie sa 
uskutoční dňa 29.12.2020. Hráme 
o zaujímavé ceny!
Sledujte aj našu FB stránku Mesto 

Podolínec - oficiálna stránka mes-
ta, kde budú zverejnené výsledky 
zo žrebovania. 

podať priznanie k zániku vlastníc-
tva ku nehnuteľnosti.
PoDanie DaŇoVÉHo PRiZnania 
Z neHnUTeĽnoSTi, VÝPočeT, 
ÚHRaDa
 Daňové priznanie podáva daňov-
ník na predpísanom tlačive, ktoré 
je jednotné pre fyzické ako aj pre 
právnické osoby do 31.1.2021.  Na 
základe údajov na podanom daňo-
vom priznaní k dani z nehnuteľnos-
ti, ktoré daňovník uvedie, správca 
dane vypočíta výšku dane, ktorú 
oznámi daňovníkovi v príslušnom 

rozhodnutí. Daň z nehnuteľnosti sa 
platí vo výške a v lehote určenej na 
rozhodnutí v pokladni mestského 
úradu alebo bezhotovostným  pre-
vodom na účet mesta. 
PoZoR: Fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá nadobudne nehnu-
teľnosť v priebehu zdaňovacieho 
obdobia vydražením, je povinná 
podať daňové priznanie k dani 
z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti.
    

Mgr. Ivana Barlíková

súťAž

dAŇ z nehnuteľností
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