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1. polrok 2016

Tóny ľudovej piesne „Sadíme my máje...“ za hudobného sprievodu Romana
Jurščáka, Stanislava Obrciana a Miloša Harmana zneli v sobotu 14. mája už pri
zraze účastníkov stavania mája pri ihrisku. Občanov všetkých vekových kategórií, z ktorých väčšina bola oblečená v krojoch pre umocnenie tradície stavania
mája, na úvod privítala predsedníčka miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Jozefína Slavkovská a vysvetlila tiež dôvody, prečo naši predkovia v Ľubeli stavali máje na Ducha (t. j. predvečer Sviatku Zoslania Ducha Svätého).
Pokračovanie na str. 12.

Na margo...
O veciach
verejných

Prvé tohtoročné číslo Ľubeľských novín bolo vydané v novom termíne – na začiatku letného obdobia. Na upravenej frekvencii vydávania
obecných novín – pred letom a pred Vianocami – sa dohodli členovia
Kultúrno-školskej a sociálno-zdravotnej komisie pri OZ v Ľubeli a zároveň členovia redakčnej rady Ľubeľských novín, a to z dôvodu vyrovnanosti časového obdobia, za ktoré sú jednotlivé čísla novín vydávané.
Od posledného – vianočného čísla sa v živote obce neustále niečo deje,
preto ku aktuálnemu dianiu v našej obci prinášame rozhovor so starostom obce Ing. Erikom Gemzickým, PhD.

V obci sa realizuje úprava niektorých častí- zdanlivo maličkostí, ktoré však prispievajú ku výraznému skrášleniu prostredia obce. Ide napríklad o rekonštrukciu autobusovej zastávky na Váhe, kde
bola predtým farebne upravená zvonica, upravený park, osadený erb obce, vypílené stromy a vysadené nové.
Áno, momentálne prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky „na Váhe“ a presne tomuto miestu,
ktoré nesie istú historickú hodnotu, chceme dať krajší vzhľad a riešiť tento takpovediac vstup do obce
komplexnejšie. Zástavku sme spoločne s poslancami
chceli riešiť trošku netradične – zachovať historický
odkaz „Váhy“, ktorý bude popísaný na osadenej tabuľke a zároveň vpasovať do tohto priestoru autobusovú zastávku, na ktorú sme získali dotáciu z Úradu
vlády SR. Chceme ešte nasvietiť erb obce, zvoničku
a tiež samotnú autobusovú zastávku, z hľadiska estetického, ale aj bezpečnosti.
Úprava ktorých častí obce bude nasledovať po
Váhe?
Okrem prebiehajúcej rekonštrukcie
zastávky
na
Váhe sa realizujú aj menej
viditeľné vecivzhľadom na
technický stav
sme vymenili
ústredňu obecného rozhlasu.
V budúcnosti
sa plánuje prekládka miestneho rozhlasu
na stĺpy verejného osvetlenia. Pravidelne
musíme vykonávať kosenie
verejnej zelene
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a údržbu cintorínov. Tu ale musím priznať, že nám
chýba výpomoc aktivačných pracovníkov, ktorých
sme vlani v našej obci mali evidovaných, ale mnohí
z nich sa už zapojili do riadneho pracovného zaradenia. Po jarných výkyvoch počasia sme urobili najnutnejšie vysprávky miestnych komunikácií a je pred
nami výzva, ako komplexne riešiť stav ciest v obci aj
v súvislosti s možnosťou odkanalizovania obce, pokiaľ by sme boli v získaní prefinancovania úspešní.
V tomto roku ešte chceme dať zrenovovať (natrieť)
zvoničku na Chríbe,
čo sa už realizuje, a vykonať údržbu obecných budov – natretie
drevených častí na
tribúne v športovom
areáli a Dome smútku, taktiež drobné stavebné rekonštrukcie
v rámci Kultúrneho
domu. S poslancami
obecného
zastupiteľstva chceme brigádnicky vykonať terénne úpravy okolia multifunkčného ihriska.
V spolupráci so Správou ciest ŽSK bude nasledovať osadenie zvodidiel na jednej strane na vjazde do
našej obce a tiež dopravné značenie na pomerne neprehľadnej križovatke „na Rázcestí“. Zimné obdobie
využijeme na prípravu projektu na revitalizáciu parku
pri zdravotnom stredisku a tiež rekonštrukciu ďalších
autobusových zastávok, ktorá by začala v budúcom
roku. Všetko ale závisí od finančných možností obce.
Taktiež chceme urobiť kroky k vykúpeniu pozemkov
v Trstici.
Medzi občanmi rezonujú aj témy ako vybudovanie zberného dvora na separovaný zber odpadu,
rekonštrukcia budovy kultúrneho domu, odvodnenie miestnej časti Hôrka, vykúpenie pozemkov
v Trstici či výstavba hasičskej zbrojnice. Do akej
miery ich vidí reálne starosta obce?
Na všetkých vymenovaných témach sa postupne
pracuje a robia sa kroky, aby sme v budúcom obdo-

bí boli úspešní. Snažíme sa na spomínané projekty
získať dotácie alebo ich prefinancovať zo zdrojov EÚ.
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov v Trstici sme začali, len je to zdĺhavejší proces ako sa na prvý pohľad
môže zdať, tu musíme prejsť celým administratívno-právnym procesom vykúpenia pozemkov.
Obec má vypracovaný Územný plán obce Ľubeľa, ktoré je v súčasnosti prerokúvané. Aké sú
hlavné dôvody pre obstaranie územného plánu
a akým spôsobom bude financované jeho vyhotovenie?
Cieľom nášho územného plánovania je prostredníctvom komplexného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja našej obce a je
veľmi pravdepodobné, že na určité možnosti získania
prostriedkov z fondov EÚ bude nutné mať spracovaný územný plán. Podarilo sa nám získať dotáciu
vo výške 70% (toľko získali všetky obce, ktorým bola
schválená dotácia) na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, čím sme opäť odľahčili rozpočet
našej obce.

S Územným plánom obce Ľubeľa úzko súvisí aj
výstavba nájomných bytov. V akej fáze realizácie
je táto investičná aktivita obce?
Momentálne prebieha územné konanie a pokračovať bude stavebným konaním. Chceme začať výstavbou jedného bytového objektu a uvidíme, ako sa to
uchytí a aký bude záujem. Investorom je firma TREOS
a.s. a celá stavba bude následne prefinancovaná cez
Štátny fond rozvoja bývania. Pokiaľ by bol záujem od
obyvateľov, pokračovali by sme ďalšou výstavbou.
Chcem len pripomenúť, že sa nejedná o sociálne
byty, ale o nájomné byty pre občanov, ktorí pracujú
a sú schopní platiť nájom. Umiestnenie stavby je na
okraji obce v lokalite „Ravne“.

Záujem o rozvoj našej obce je zreteľný aj v súvislosti so schváleným dokumentom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“. Na aké obdobie bol program vypracovaný a aký je jeho
zmysel?
Obec má povinnosť mať vypracovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. A s tým súvisia aj ďalšie povinnosti. V zmysle § 12 písm. b) zákona
vzniká obciam povinnosť pravidelne monitorovať
plnenie programu rozvoja obce a v termíne do 31.
mája príslušného kalendárneho roku zasielať vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí.
Náš Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Ľubeľa na roky 2016 – 2023 je zverejnený na webovom sídle našej obce www.lubela.sk
Obec má veľmi dobrú infraštruktúru v oblasti školstva a zdravotníctva, a to základnú školu
s materskou školou, všeobecnú lekárku pre dospelých, všeobecnú lekárku pre deti a dorast,
zubnú lekárku, dokonca aj lekáreň. Najdiskutovanejšou z uvedených je však detská lekárka. Všetci
vieme, že v súvislosti s detskou ambulanciou je
plánovaná zmena. Môžete nám ju konkretizovať?
Áno, aj osobne sa často stretávam s touto otázkou.
Je to dlhodobejšia záležitosť a snažíme sa s poslancami obecného zastupiteľstva ako aj komisiou kultúrno
– školskou a sociálno – zdravotnou nájsť riešenia, aby
sa detská ambulancia v našej obci zachovala. Ešte
vlani sme mali prísľub od novej detskej lekárky, ktorá
ale nastúpila na materskú dovolenku. Teraz hľadáme
ďalej, ale problém nových detských lekárov je problémom celospoločenským. Verím však, že sa nám podarí zachovať detskú ambulanciu v našej obci.
Začína leto a v obci Ľubeľa sú počas neho organizované viaceré tradičné kultúrne a športové aktivity. Môžeme sa na ne tešiť aj v tomto roku?
Po krásnej májovej akcii stavania mája, ktorú zorganizovala naša Jednota dôchodcov nás čakajú podujatia ĽubeľaFest – divadelný festival, športový deň,
súťaž vo varení gulášu, ale aj pripomenutie si 72. výročia Slovenského národného povstania. Presné dátumy sú uvedené na 14. strane a na všetky kultúrno
– športové aktivity vás v mene obce Ľubeľa pozývam.
-red-

3

ČO SA STALO

VIANOČNÉ
DIVADELNÉ
PREDSTAVENIE

Vianoce bez divadelného predstavenia by snáď
v Ľubeli ani neboli Vianocami. Aj 25. december 2015
sa naši divadelní ochotníci predstavili početnému
publiku - tentoraz v komédii „Prišla tetka z Ameriky“,
ktorej autorom je Karol Balák.
Skôr, než začali odznievať repliky divadelnej hry
z úst našich hercov, sa predstavili krásne a vitálne
tanečnice v najlepších rokoch, ktoré svojím tancom
navodili v sále kultúrneho domu tú správnu náladu a atmosféru. Pod vedením Janky Mlynarčíkovej
nacvičili už druhú originálnu tanečnú choreografiu. Snáď sa ich vystúpenia stanú v Ľubeli tradíciou podobne ako divadlo či iné aktivity a podujatia.
Verejné tanečné vystúpenia našich dôchodkýň sú
dôkazom toho, že v každom veku môže byť človek
aktívny a užitočný, pričom môže zaujať a zabaviť aj
ostatných. Dokonca aj kostýmy si navrhujú samé tanečnice a zhotovuje ich Ľudka Macíková, ktorá je tiež
súčasťou tanečného kolektívu. Veríme, že sa čoskoro
dočkáme aj umeleckého mena nášho nového tanečného telesa, ktoré snáď v okrese Liptovský Mikuláš
ani nemá konkurenciu.
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Roztlieskané publikum sa po ukončení tanca zapozeralo do komédie, ktorej režírovania sa aj napriek
svojej vyťaženosti a povinnostiam ujal starosta obce
Erik Gemzický. Vianočné divadlo v našej obci nebolo
iba v znamení tradície, ale aj originality, a to nielen
v súvislosti s výberom hry, ktorá bola na našom javisku odohraná po prvýkrát, ale predovšetkým tým,
že sa na doskách, ktoré znamenajú svet, stretli rôzne
kategórie ochotníkov - nielen starší alebo skúsenejší herci, ktorých účinkovanie poznáme z minulých
divadelných predstavení (Oľga Guothová, Lucia
Kanderová, Peter Slavkovský), ale aj nové tváre v Ľubeľskom ochotníckom divadle K. O. Urbana (Roman
Jurščák, Slavomíra Bencúrová a tiež asistentka réžie
Jana Mlynarčíková). Zastúpenie mala aj najmladšia
generácia ochotníkov (Petra Čepelová, Sofia Karmen
Magerčiaková, Kristína Turčiaková a šepkárka Nina
Slavkovská), ktorá dáva záruku toho, že tradícia divadla v Ľubeli nevymrie.
Spokojní diváci sa určite už teraz tešia na ďalšie
skvelé „plody“ tímovej práce divadelníkov v podobe
blížiaceho sa pochovávania basy, ale aj letného festivalu ochotníckych divadiel „Ľubeľafest 2016“. -mm-
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O JEDEN GÓL ŠVÁBKOVÁ MEDAILA PRE ĽUBEĽCOV

Už tradične sa mužstvo našej obce zúčastnilo hokejbalového turnaja v Liptovských Kľačanoch, ktorý sa konal v sobotu 2.1.2016. Farby obce, v reprezentačných
dresoch, ktoré doniesol Juraj Halaj, kapitán mužstva,
reprezentovali Marek Oško, Vladko Oško, Marián Bubniak, Ľubomír Turčiak, Andrej Suchý, Peter Slavkovský
a Erik Gemzický. V turnaji šiestich mužstiev sme obsadili 4. miesto, kde bronzovú medailu získalo mužstvo
Šakaly Lipt. Kľačany, ktoré malo lepšie skóre od nás
o jeden gól. Víťazmi turnaja bolo mužstvo z Dúbravy
pred tímom LM Fans z Lipt. Mikuláša. Turnaj prišli podporiť aj primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč
a viceprimátor Rudolf Urbanovič.
-red-

VIANOČNÝ
STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ

Tak ako po iné roky, aj tohto roku
sme usporiadali tradičný Vianočný
turnaj pre hráčov nášho klubu. Tentokrát sme sa stretli trošku netradične až 2.1.2016, aby sme si zmerali svoje sily a tí najlepší odniesli
aj pekné poháre. Aj keď turnaj je
určený výhradne pre našich hráčov,
jednu výnimku má. Je to Janko Kandera z B.Bystrice, ktorý začínal so
stolným tenisom práve u nás, bol
dlhé roky našim hráčom a vypracoval sa na vysokú športovú úroveň.
Jeho prístup k nášmu klubu bol
skutočne obdivuhodný a aj preto je
jeho účasť na našom turnaji vždy vítaná. Celkove sa tohtoročného turnaja zúčastnilo 19 hráčov, ktorí boli
rozdelení do štyroch 4-5 členných
skupín. Prví dvaja z každej skupiny
postúpili do finálovej časti a ostatní hráči si zahrali v turnaji útechy.
Všetky časti turnaja sa hrali systé-
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mom každý s každým, takže hráči odohrali v rýchlom
slede 9-12 zápasov, čo im dalo riadne zabrať. Následne sme ešte odohrali aj súťaž vo štvorhrách, tam však
už vyraďovacím spôsobom. Popri zápasoch si však
každý našiel čas prehodiť zopár slov o veciach osobných aj klubových, takže turnaj sa niesol v príjemnej
vianočnej pohode.
Tohtoročný turnaj mal vysokú športovú úroveň,
keď z prvej desiatky sa ho nezúčastnili len dvaja
hráči a navyše ho obohatila aj účasť Janka Kanderu,
dlhoročného hráča 3.ligy. Do finálovej časti sa dostali
všetci nasadení hráči, čo býva skôr zriedkavosťou ako
pravidlom. Tu sa potom rozbehli neľútostné súboje
o víťazné vavríny, pričom v jednotlivých zápasoch nebolo o prekvapenie núdza. Turnaj nakoniec najlepšie
zvládol Mário Humený, ktorý ako jediný vo dvojhre
zvíťazil vo všetkých zápasoch a tým potvrdil aj dlhoročnú stabilnú vysokú úroveň svojej hry. Na druhom

mieste sa umiestnil Dušan Hrnčiar a tretí skončil Štefan Oravec. V turnaji útechy sa najlepšie prezentoval
Branko Kubík, o jeho víťazstve však rozhodol až vzájomný zápas s Lacom Kanderom, keď obaja mali po
jednej prehre. Po dvojhrách ešte nasledoval turnaj vo
štvorhrách, ktorý sa však už hral vyraďovacím spôsobom. Tu sa do finále dostali dvojice nášho A-čka:
Mário Humený/Štefan Oravec a Dušan Hrnčiar/Branislav Oravec. Súboj o prvenstvo mal výbornú športovú úroveň a hoci druhá dvojica už viedla 2:0 na sety
a v treťom sete mala aj zopár mečbalov, prvej dvojici
sa podarilo otočiť vývoj stretnutia a nakoniec zvíťazili
3:2, čím sa stali víťazmi tejto súťaže. Prví traja vo dvojhre a víťazi turnaja útechy a štvorhry dostali ako odmenu za svoje športové výkony poháre, všetci si však
z turnaja odnášajú aj príjemný pocit spolupatričnosti
k nášmu klubu.
-Ing. Branislav Oravec-

OBEC ĽUBEĽA UVÍTALA DETI DO ŽIVOTA

V Ľubeli bolo opäť uvítavanie detí do života. Starosta obce privítal nových občanov Ľubele narodených v roku
2015, kedy sa narodilo v našej obci desať detí.
V Ľubeli, tak ako tomu bolo v minulom roku, starosta obce Erik Gemzický, symbolicky uvítal do života
nové prírastky, ktoré sa narodili v roku 2015. V sobášnej miestnosti obecného úradu sa stretlo spolu osem
detí v sprievode svojich rodičov. Uvítanie do života bolo sprevádzané aj recitáciou Helenky Hollej a s organizovaním popoludnia pomohli pracovníčky obecného úradu spoločne s poslankyňou OZ Erikou Miklášovou. Rodičom boli odovzdané darčekové balíčky, ku ktorým prispela aj majiteľka miestnej lekárne.
-red-
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V ĽUBELI SA PLESALO DVAKRÁT
V plesovej sezóne je naša obec známa svojim reprezentačným plesom, a tento rok k nemu pribudol
aj 1. školský ples. Ten
prvý bol Reprezentačný
ples obce Ľubeľa, ktorý
zorganizovala už po tretíkrát 3F EVENT SERVICES
(Ján Urban, Rudolf Krajči
a Michal Gonda) a druhý,
1. školský ples, sa podujali zorganizovať učitelia
a priatelia našej školy.
Na
reprezentačnom
plese obce Ľubeľa sa
o neuveriteľnú atmosféru a dobrú zábavu počas
celého večera sa postarala kapela SONUS a hlavný hosť večera kapela
DRIŠĽAK, ktorá prispela
obrovskou dávkou vtipu
a dobrej nálady.
Prvotný nápad zorganizovať 1. školský ples
pochádzal od Mariana
Krúpu a pani riaditeľka
Iveta Kališová sa tejto
myšlienky hneď chopila.
Predstavu o nádhernej
sále pomohla zrealizovať Zdenka Kubányiová, módna návrhárka, z Liptovského Mikuláša, k dokonalej
výzdobe patrilo aj osvetlenie v réžii Miroslava Krúpu.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Iveta Kališová prítomných privítala
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška zima mu bude.

slovami: „V rozprávkach sa občas dejú také zázračné
veci, že z káčatka sa stane nádherná labuť, z Popoluš-

ky princezná, ale v tom našom bežnom živote to nie
je také časté. Občas sa to predsa stane, a tak sa zo staručkej sály KD stane nádherná tanečná sieň.“

-red-

FAŠIANGOVÁ BURSOVAČKA

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nak sa popasiem.
Spieva sa v najznámejšej fašiangovej piesni. A táto pieseň, spolu s ostatnými zaznievala
v sobotu 6. februára v Ľubeli na každom rohu.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
v snahe uchovávať a naďalej rozvíjať ľudové
tradície zorganizoval tradičnú bursovačku.
Pestrý sprievod masiek o ktoré sa postarali
Dáša Antolová, Zdenka Budveselová, Helena
Budveselová, Martin Cebecaver, Martina Červeňová, Drahuška Gemzická, Miloš Harman,
Eliška Jurisová, Renáta Kanderová, Stázka
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Kanderová, Milka Kubíková, Danka Mihalovičová,
Hedka Obrcianová, Mária Ošková, Marta Švecová, Marta Turčiaková, Marta Vyšňanová, spolu za
doprovodu muzikantov Romana Jurščáka, Stana
Obrciana a Paľa Štrbu. K vydarenej akcii do značnej
miery prispelo i pekné počasie.
Veríme, že sprievod pobavil a vtiahol do víru fašiangovej zábavy našich spoluobčanov, ktorí mali
možnosť si zaspievať, tí odvážnejší aj zatancovať
-Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK v Ľubeli-

ŠKÔLKÁRI
SA TEŠIA Z NOVÉHO
TELEVÍZORA

Nakoľko sa sponzorom do školstva veľmi
nechce, milo nás prekvapila iniciatíva
majiteľa Šport baru, Jána Urbana, ktorý
sa rozhodol venovať našej materskej
škole televízor. Verejný prísľub, ktorý dal
pri výhre televízneho prijímača v tombole na Reprezentačnom plese v Ľubeli, tak
splnil do bodky. LCD televízor Panasonics, bol odovzdaný pani riaditeľke Ivete
Kališovej v prítomnosti starostu obce
Erika Gemzického.
-red-
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POSLEDNÝ FAŠIANG OPÄŤ
V ZNAMENÍ POCHOVÁVANIA BASY
Tohtoročný posledný fašiang pripadol na utorok 9. februára 2016 a v našej obci bol opäť v znamení pochovávania
basy Estery. Program bol situovaný do zábavného programu odovzdávania ceny „Ľubeľskô onô“ v kategóriách kultúra, šport, školstvo a zdravotníctvo, pričom v každej z nich
bola okrem iných nominovaná aj Estera Všadevsunutá. Zrejme by bola vyhlásená za víťazku, ale tesne pred oznámením
výsledkov hlasovania poštová doručovateľka odovzdala
moderátorke programu list, v ktorom bola správa o tom, že
Estera zomrela v nedožitom veku. A tak namiesto udelenia
ceny „Ľubeľskô onô“ bola vyvrcholením programu posledná rozlúčka s basou Esterou, ktorá zosnula na najbližších 40
pôstnych dní. Program, na ktorého scenári sa autorsky podieľali Janka Mlynarčíková, Dáška Oravcová a Marika Nováková, bol zmesou tanca, hudby, spevu a scénok v podaní 3
generácií účinkujúcich z rôznych inštitúcií a zložiek v obci:
Divadlo K. O. Urbana, Základná škola s materskou školou,
Jednota dôchodcov, Dobrovoľný hasičský zbor, a tiež miestny spevokol. Po pohrebe nasledovalo tradičné karové posedenie pri hudbe, o ktorú sa staral DJ Goliaš a s občerstvením
v podobe fašiangových šišiek, ktoré daroval majiteľ miestnej pekárne p. Šmitala. Pod organizačnou záštitou našich
ochotníkov sa v tomto roku môžeme tešiť ešte na letný divadelný festival a vianočné divadelné predstavenie.
-mm-
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Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Narodenie 
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Prisťahovanie22
Odsťahovanie18
Úmrtie15
K 31.12.2015. 1169
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu alebo koalíciu:
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO - NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokratia
Szövetség
VZDOR - strana práce
MOST - HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovensko
Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
Kresťansko demokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
#SIEŤ
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita

a zložiek v obci: Divadlo K. O. Urbana, Základná škola
s materskou školou, Jednota dôchodcov, Dobrovoľný
hasičský zbor, a tiež miestny spevokol. Po pohrebe
nasledovalo tradičné karové posedenie pri hudbe,
o ktorú sa staral DJ Goliaš a s občerstvením v podobe fašiangových šišiek, ktoré daroval majiteľ miestnej
pekárne p. Šmitala. Pod organizačnou záštitou našich
ochotníkov sa v tomto roku môžeme tešiť ešte na letný divadelný festival a vianočné divadelné predstavenie.
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STOLNOTENISOVÁ SEZÓNA 2015/2016
Je to už dlhoročný jav, že pred príchodom Veľkonočných sviatkov končia v Liptove majstrovské stolnotenisové súťaže. V tomto článku vám prinášame krátky
pohľad na účinkovanie našich družstiev v nich, ako
aj na činnosť nášho klubu v práve skončenej sezóne.
Sezónu už pravidelne začíname v júli posedením
s rodinnými príslušníkmi pri guláši, kde sa v dobrej
a priateľskej atmosfére vedú prvé neformálne rozho-

vory o plánoch do nasledujúcej sezóny. Do tej nastávajúcej navyše získal náš klub dve posily. Prvou bol
príchod nášho odchovanca Dušana Hrnčiara, ktorý
sa vrátil po siedmich sezónach strávených v rôznych
súťažiach ako hráč Hlohovca. Tou druhou posilou bol
Branko Kubík, ktorému komplikovali predchádzajúce
sezóny najmä zdravotné problémy. S takýmito dobrými správami sa koncom augusta začal aj tréningo-
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vý proces, kde sme si na základe dosiahnutej úspešnosti v predchádzajúcej sezóne sformovali jednotlivé
družstvá. V sezóne 2015/16 reprezentovali náš klub
a obec opäť štyri družstvá, ktoré účinkovali vo všetkých súťažných triedach nášho okresu: v 5.lige A-čko,
v 6.lige B-čko, v 1.triede C-čko a v 2.triede D-čko. Na
základe výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcej
sezóne a s ohľadom na získané posily sme si do novej
sezóny postavili celkom smelé, ale reálne ciele – a to
zisk minimálne jedného medailového umiestnenia
ktoréhokoľvek z prvých troch družstiev. Pri poslednom družstve bolo aj naďalej prioritou to, aby mladíci
nabrali ďalšie skúsenosti a pokúsili sa v zápasoch čo
najviac aplikovať zručnosti získané v tréningu. Zároveň stála pred celým klubom úloha neustále podporovať nových potenciálnych záujemcov o tento šport
a prípadne ich aj zapojiť do aktívnej činnosti.
Hoci bol tento článok písaný ešte pred ukončením
súťaží, doterajší priebeh sezóny takmer do bodky potvrdili naše predpoklady. Skvelú sezónu malo opäť
A-čko, ktoré už tretiu sezónu po sebe skončilo na
medailovej pozícii. Po 2. a 3. mieste v minulých ročníkoch to tentokrát vyšlo a prvýkrát v histórii klubu
sme vybojovali 1. miesto v najvyššej Liptovskej súťaži. Zároveň to znamená aj postup do krajských súťaží, kde sme už aj niekoľko sezón pôsobili, naposledy
pred štyrmi rokmi. Výborné výsledky dosiahlo v tejto
sezóne aj B-čko, ktoré stabilizovalo svoje výsledky
a do poslednej chvíle bojovalo o 3. miesto. Či sa mu
to nakoniec podarilo, zistíte na našej webovej stránke www.ostk.lubela.sk. Taktiež C-čko sa počas celej
sezóny pohybovalo v hornej polovici tabuľky a nebyť
niektorých nečakaných zaváhaní, mohlo skončiť minimálne o jeden stupienok vyššie. Pravdou však je, že
v tomto družstve bola rotácia hráčov najväčšia a nie

vždy mohlo nastúpiť v najsilnejšom zložení. D-čko
striedalo lepšie chvíle s horšími a dlho to vyzeralo, že
aj táto sezóna bude bez víťazstva. Vhodným doplnením skúsenejších hráčov na niektoré zápasy sa však aj
hráči tohto družstva dočkali svojho prvého víťazstva,
ktoré im dúfajme pridá chuť do ďalších zápasov.
Okrem majstrovských súťaží družstiev sa naši členovia počas sezóny zúčastňovali aj na rôznych individuálnych turnajoch. Už tradične v nich dosahuje popredné umiestnenia naša jednotka – Mário Humený.
Pred sezónou obhájil víťazstvá na turnaji v Závažnej
Porube a vo Východnej, na ktorých sa zúčastňujú aj
hráči krajských súťaží. Podľa predstáv mu nevyšli len
Majstrovstvá okresu; tam sa dostal až medzi poslednú
osmičku, kde však trošku nešťastne prehral s neskorším víťazom.
Celý priebeh sezóny, výsledky jednotlivých družstiev a úspešnosť hráčov, ako aj aktuálne informácie
o dianí v klube môžete sledovať aj na našej webovej
stránke www.ostk.lubela.sk.
Úspechy, ktoré naše družstvá a jednotlivci dosiahli,
sú najmä výsledkom kvalitného dlhodobého tréningu, pre ktorý máme vytvorené takmer dokonalé podmienky. Za to patrí naša vďaka vedeniu obce
a základnej školy, ktoré aj takouto formou podporujú
tento šport v našej obci. Snažíme sa odvďačiť im za
to aspoň dobrými výkonmi a vzornou reprezentáciou
obce na rôznych úrovniach stolnotenisového diania.
Veríme, že nielen dosiahnuté výsledky, ale aj rastúci
záujem mládeže o stolný tenis potvrdzujú správnosť
filozofie podpory športu v obci a že to nie sú nadarmo vynaložené prostriedky. Ešte raz ďakujeme!
Bc. Ján Oško
Predseda OSTK Ľubeľa

Spracoval :
Ing. Branislav Oravec

STRETNUTIE ČLENOV MIESTNEHO SPOLKU SČK
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Dňa 30.apríla 2016 zišli sa
v Kultúrnom dome v Ľubeli členovia MS SČK aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok.
Na úvod v krátkom programe
vystúpili deti z MŠ pod vedením
p. učiteľky N. Bukovinskej Po ich
vystúpení sa ujala slova predsedníčka MS SČK p. Mária Kubíková.
Na začiatku svojho vystúpenia
ospravedlnila neúčasť p. starostu
Erika Gemzického, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť stretnutia.
V hodnotiacej správe konštato-
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vala, že činnosť organizácie za minulý rok bol čo do
počtu aktivít bohatší ako v minulosti. Pripomenula
úspešné 2 poznávacie zájazdy do Krakova a Prahy,
ktorých sa zúčastnilo 62 záujemcov, návštevu detí
v MŠ pri príležitosti MDD, účasť členiek na pietnom
akte kladenia vencov pri Pamätníku padlých pri výročí SNP, návštevu divadelných predstavení v rámci festivalu Ľubeľa FEST, zápis do Pamätnej knihy MS SČK
dobrovoľných darcov krvi, ktorých bolo v roku 2015
31, z toho 26 priamo z obce Ľubeľa, 2 z L. Kľačian, 2
z L. Mikuláša a 1 zo Sv. Kríža, poskytnutie potravinových balíčkov v rámci charitatívnej akcie „Pomáhame
potravinami“ , ktorú organizuje obchodný reťazec
Kaufland spolu so Slovenským červeným krížom,
dvom našim spoluobčanov p. Gejdošovi a p. Jančiovej, návštevu dlhoročnej členky a funkcionárky ČK p.
A. Švecovej, prijatie 2 nových členiek do svojich radov
– Jaroslavu Oškovú a Lenku Oškovú.
V druhej časti svojho vystúpenia načrtla niekoľko
námetov k činnosti organizácie pre rok 2016: - už zorganizovanú tradičnú bursovačku v mesiaci februári;
- návštevu divadelného predstavenia v Martine v mesiaci máji; návštevu detí v MŠ z príležitosti MDD v mesiaci júni, účasť na festivale Ľubeľa FEST, prípravu spoločného podujatia pre starých rodičov, rodičov a deti
„Deň prvej pomoci“ s praktickými ukážkami, druhú

septembrovú sobotu, kedy si každoročne národné
spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomínajú Svetový deň prvej pomoci. V rámci vzdelávacej činnosti v zimnom období tematické
prednášky na tému: Vysoký krvný tlak – civilizačná
choroba dneška, Ako predchádzať chorobám.
Rokovanie pozdravila viceprezidentka SČK pani
MUDr. Elena Hrbčová. Vo svojom vystúpení pripomenula význam ČK v našej spoločnosti ako aj
v medzinárodnom hnutí, význam darcovstva krvi
pri záchrane ľudských životov, poďakovaním sa našim dobrovoľným darcom, spomenula si na začiatky svojho pôsobenia v Ľubeli, ako obvodná lekárka
v pracuje v obci už 26 rokov, poďakovala za aktivitu
členom MS SČK a zaželala organizácii do ďalšej práce
veľa úspechov.
V závere p. Kubíková poďakovala za spoluprácu
i finančnú podporu (upomienkové darčeky pre darcov krvi) obci a starostovi p. Gemzickému, pani doktorke Hrbčovej za starostlivosť o pacientov a ochotu
pomôcť všade tak, kde je to potrebné, i keď jej život
v našej obci často znepríjemňujú istí spoluobčania,
ale predovšetkým členkám organizácie za podporu
a pomoc, bez ktorej by spolok nemohol existovať.
Mgr. Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK

ČLENKY MS SČK V MARTINE

„Výkriky bez ozveny“ – nová divadelná hra v repertoári
Slovenského komorného divadla, ktorú uviedlo martinské divadlo v slovenskej premiére 22.januára 2016. Ide
o divadelnú adaptáciu noviel Mila Urbana - prozaika,
prekladateľa, novinára, autora románu Živý bič. Patril
medzi najvýraznejšie slovenské literárne talenty 20. storočia.
V zbierke poviedok a noviel Výkriky bez ozveny autor
odhaľuje vzťahové problémy slovenskej dediny a falošnú morálku (ne)kresťanských hodnôt.
Túto hru sme sa rozhodli ponúknuť našim členkám MS
SČK a pripravili sme na 11.mája 2016 spoločnú návštevu
divadelného predstavenia v Martine.
Našu ponuku prijalo 25 záujemcov, v podstatnej miere členky nášho spolku. Návšteva divadelného predstavenia skutočne stála za to. Tí, ktorí sa ho zúčastnili mali
len slová chváli.
Príjemná atmosféra v hľadisku, vynikajúce herecké výkony, aktuálne morálne posolstvo a hlboké myšlienky
platné aj v dnešnej dobe len umocnili neopakovateľný
umelecký zážitok. Z divadla sme odchádzali spokojní
a odhodlaní zopakovať si spoločnú návštevu divadelného predstavenia, prípadne iných kultúrnych podujatí
i v budúcnosti.
M. Kubíková, predsedníčka MS SČK

FOTO: SKD Martin
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VÝROČNÁ SCHÔDZA ÚNIE ŽIEN V ĽUBELI
V sobotu, 7. mája 2016, Únia žien v Ľubeli pripravila vyhodnocovaciu schôdzu pri príležitosti sviatku všetkých matiek. Predsedníčka, Vierka Bubniaková, začala toto príjemné
posedenie nasledujúcimi slovami:“Všetkým maminkám na
svete, ktoré vymenili spánok za kruhy pod očami, účesy zo
salóna za vlasy v gumičke, dlhé ležanie vo vani za krátke sprchovanie, neskoré noci za včasné rána, kabelky od módnych
návrhárov za tašky na plienky - a nič by na tom nemenili,
maminkám, ktorým nezáleží na tom, čoho sa vzdali a miesto toho milujú to, čo dostali...Život to je matka a matka to
je obeta. Viem, byť dobrou matkou neučia v žiadnej škole.
Na to netreba veľké knihy, ale VEĽKÉ SRDCE , pri príležitosti
Dňa matiek popriala ženám, matkám všetko len to najlepšie, veľa zdravíčka a lásku ich najbližších.“ Po jej slovách vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Ľubeľa s pásmom básničiek, pesničiek
a tančekov, tieto chvíle spríjemnil aj Matúš Hrnčiar so svojou
hudobnou skupinou a atmosféru dotvorila Lucia Bencúrová
hrou na flaute. Priblížili sme si akcie, ktoré nás čakajú v nasledujúcom roku a nie je ich málo, veríme, že sa nám ich podarí
zrealizovať čo najviac.
Mgr. Erika Miklášová

NAŠU OBEC
ZDOBIL MÁJ
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Potom sa už sprievod, na čele ktorého išli miestni
hasiči a hasičky s ozdobeným májom, vybral hornou
časťou obce až ku kultúrnemu domu. Po úspešnom
vztýčení mája, na ktorom sa podieľalo viac než 10
mocných chlapov z radov hasičov, nasledoval spev
a tanec spojený s malým občerstvením pre všetkých prítomných.
Stavanie mája bolo organizované pod záštitou
Obecného úradu. Starosta obce Erik Gemzický hodnotil aktivitu veľmi pozitívne: „To, čo dokázali naši
občania združení v Jednote dôchodcov Slovenska
v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a ďalšími aktívnymi občanmi, sa len tak nevidí. Ďakujem, vážim
si to a verím, že sa z tohtoročného sadenia mája
stane pokračujúca tradícia“. Ani Jozefína Slavkovská
nešetrila prejavmi spokojnosti a radosti: „Za najkvetnatejší a pestrofarebný mesiac sa pokladá máj
– mesiac lásky, čistoty, hojnosti, zdravia. My – Jednotadôchodcov Ľubeľa – spolu s občanmi sme sa
tento rok rozhodli postaviť mája uprostred dediny
a pripomenuli sme si tradície našich predkov. Hlavní hrdinovia tejto akcie boli naši hasiči a hasičky.
Zvlášť chcem poďakovať zástupcovi starostu Petrovi Slavkovskému, že všetko prebehlo v najlepšom
poriadku, pretože to bola naša prvá – hoci ťažká
a zodpovedná akcia, ale aj veľmi krásna. Ďakujem
všetkým: starostovi, pani doktorke, deťom z MŠ a ZŠ
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Ľubeľa, muzikantom, dievčatám z Fit klubu, občanom
a všetkým mojim členkám JD Ľubeľa za ich prítomnosť a podporu“.
Naposledy bol máj pri kultúrnom dome v našej obci
dievčatám postavený v 80.-tych rokoch minulého
storočia členmi vtedajšieho klubu SZM. Pre tých, ktorí

sa z rôznych dôvodov tejto milej akcie nezúčastnili,
ponúkame fotodokumentáciu, ktorej sa ochotne ujal
Ivan Kohút a zdokumentoval už viaceré aktivity organizované v našej obci.
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

DOBROVOĽNÍ DARCOVIA KRVI ZA OBEC ĽUBEĽA V ROKU 2015
Svetový deň darcov krvi, ktorý si pripomíname vždy
14.júna, je príležitosťou poďakovať sa a vzdať úctu a obdiv
ľudom, ktorí sú nápomocní pri záchrane ľudských životov.
Miestny spolok SČK v Ľubeli nezabúda na týchto vzácnych
ľudí a každoročne ich pozýva na hodnotiace stretnutie členov, aby sa im poďakoval za ich záslužný čin, odovzdal malý
upomienkový darček a ich meno zapísal do Pamätnej knihy
MS SČK v Ľubeli. Prostredníctvom obecných novín, či webovej stránky obce zas oboznámil širokú verejnosť s tými, ktorí
sú ochotní vždy nezištne pomôcť. Veď známy slogan „Daruj
krv – zachrániš život“ nie je fráza ale vysoká morálna hodnota hodná povšimnutia verejnosti.A preto naše poďakovanie
patrí dobrovoľným darcom, ktorí v roku 2015 darovali krv za
našu obec. Sú to:
Vladimír Bruňo, L. Mikuláš Erika Čomová, Ľubeľa Michal
Forgáč, Ľubeľa Radovan Grečner, Ľubeľa Peter G. Hrbatý,
Ľubeľa Dušan Hrnčiar, ml., Ľubeľa Veronika Hrnčiarová, Ľubeľa Miroslava Hrnčiarová, Ľubeľa Róbert Hric, Ľubeľa Veronika Jašková, Ľubeľa Juraj Jaško, Ľubeľa Patrik Jaško, Ľubeľa
Tomáš Jurčo, L. Mikuláš Petra Jurigová, Ľubeľa Eliška Jurisová, Ľubeľa Roman Jurščák, Ľubeľa Ján Kubík, Ľubeľa Stanislav Kubín, Ľubeľa Frederika Kubíková, Ľubeľa Michal Kubo,
Ľubeľa Zuzana Lúčanová, Ľubeľa Mojmír Magerčiak, Ľubeľa
Martin Oravec, L. Kľačany Štefan Oravec, L. Kľačany Ján Oško,
Ľubeľa Robert Sikora, Ľubeľa Alino Švec, Ľubeľa Dita Štěchová, Ľubeľa Peter Tomčík, Sv. Kríž Ľubomír Vyšňan, Ľubeľa Štefan Vrbenský, Ľubeľa.

ČLENKY JDS V ĽUBELI
V RÁMCI BRIGÁDY VYSADILI
STROMČEKY NA CINTORÍNE.

Mnohonásobné darovanie krvi oceňuje Slovenský Červený kríž
plaketou profesora Jánského. Sme hrdí, že i mnohí naši dobrovoľní
darcovia sú nositeľmi tohto ocenenia. V roku 2015 zlatú Jánskeho
plaketu za 40 bezpríspevkových odberov získal Radovan Grečner a
bronzovú Jánskeho plaketu za 10 bezplatných odberov Štefan Vrbenský. Všetkým srdečne blahoželáme. Vám patrí naša vďaka

a obdiv za to čo robíte.
Mgr. Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK
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PLÁNOVANÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ AKTIVITY V ĽUBELI
ROK 2016
8. – 10. 7. 2016
10. 7. 2016
6. 8. 2016
28. 8. 2016
Október 2016
4. 12. 2016
25. 12. 2016

„Ľubeľafest 2016“ – festival ochotníckych divadiel
Športový deň obce Ľubeľa
Súťaž vo varení gulášu- „O putovnú varechu starostu obce“
Pietny akt kladenia vencov ku pamätníku SNP
Stretnutie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Vianočné trhy
Vianočné divadelné predstavenie

POVEDZME TO PO ĽUBEĽSKY

Rozdrapiť- roztrhnúť
Rupsak- ruksak, batoh na chrbát
Rúšať (sa)- pohýnať, hýbať (sa)
Ruvať sa- trhať sa, biť sa
Rysky, ryska- rezne, rezeň
Sečka- seno porezané (posekané) na malé kúsky
Septik- žumpa
Serpentína- zákruta
Skapať- zmiznúť, stratiť sa
Skonať sa- zunovať sa, prestať baviť
Skubať- ťahať, trhať
Skydnúť- spadnúť
Sladkáň- druh pečeného múčnika
Sľnce- slnko

Sňať- zložiť, odobrať
Socať, strcať- strkať, motať sa (napr. pod vplyvom alkoholu)
Sotva- asi nie
Spara- veľmi teplo, dusno
Sporiadka- vykonávanie niečoho podľa poradia (napr.
kopanie hrobov)
Spucuvať- pokarhať
Srabúch- motýľ, mola
Sračka- hnačka
Srd- hnev, zlosť
Srdovatý- hnevlivý
Srebať- piť
Starosvetský- starodávny

NAŠE ZDRAVIE
Iba málokto z nás by jednoznačne a s plným sebavedomím na túto otázku odpovedal: „Áno“. Keď pred niekoľkými rokmi organizoval náš Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža bezplatný kurz laickej prvej pomoci, táto
iniciatíva sa stretla s absolútnym nezáujmom zo strany
občanov. Zrejme zabúdame na skutočnosť, že náhle situácie a život ohrozujúce stavy vyžadujúce rýchle poskytnutie život zachraňujúcich úkonov prvej pomoci nás môžu
stretnúť kdekoľvek, a žiaľ, najväčšia pravdepodobnosť je,
že prvú pomoc budeme musieť poskytnúť niekomu z našich najbližších, s ktorými trávime najviac času.
Okrem ľudského hľadiska poskytnutia pomoci je však
rovnako dôležité legislatívne hľadisko. V podmienkach
Slovenskej republiky upravuje sankcie za neposkytnutie
prvej pomoci Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. v §177: „Kto
osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky
ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci
tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky.“ Uvedený
zákon v §178 upravuje aj povinnosť vodičov nasledovne:
„Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť,
neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.“
Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení,
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VIEME
POSKYTNÚŤ
PRVÚ
POMOC?
ktoré je možné poskytnúť kýmkoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek ako bezprostrednú pomoc pri poranení alebo náhlom ochorení. Ak je súčasťou takéhoto postihnutia zdravia i ohrozenie života, potom je súčasťou prvej pomoci
aj neodkladná resuscitácia (oživovanie). Každý človek by
mal ovládať poskytovanie laickej prvej pomoci, a to nielen teoreticky, ale aj prakticky a práve kurzy laickej prvej
pomoci sú veľkou príležitosťou na praktické precvičovanie
jednotlivých úkonov prvej pomoci na špeciálnych modeloch a pomôckach. Množstvo ľudí si poskytovanie prvej
pomoci vysvetľuje po svojom, a to tak, že pre záchranu
života je postačujúce privolať rýchlu zdravotnícku pomoc,

resp. záchrannú zdravotnú službu. Aj to je dôležité, ale
nie jediné. Najdôležitejšie je však využiť na poskytnutie
prvej pomoci najcennejšie prvé minúty po vzniku život
ohrozujúcej situácie a využiť práve čas do príchodu profesionálnych záchranárov. Ak napríklad neposkytneme
prvú pomoc človeku, ktorý nedýcha – to znamená, že
do organizmu sa mu nedostáva životne dôležitý kyslík,
tak už po 5 minútach bez kyslíka nastávajú v mozgu nezvratné zmeny, pretože mozog je na nedostatok kyslíka
najcitlivejší. Alebo keď človeku, ktorý krváca, nezastavíme
život ohrozujúce krvácanie s tým, že nech to urobia profesionálni záchranári, tak v priebehu minút do príchodu
záchranky môže postihnutý zomrieť v dôsledku vykrvácania, resp. nadmerných krvných strát. O kardiopulmonálnej
resuscitácii a prvej pomoci pri rôznych náhlych stavoch si
budeme písať v budúcich vydaniach Ľubeľských novín,
dnes sa zameriame na to, ako správne privolať záchrannú
zdravotnú službu. Veľmi dôležité je pamätať na to, že nie
každý stav a situácia, v ktorej dôjde k úrazu alebo náhlemu
zhoršeniu zdravotného stavu, je dôvodom na privolanie
záchranky.
Záchranná zdravotná služba (ZZS) je určená na poskytovanie zdravotníckej a lekárskej pomoci mimo priestorov zdravotníckeho zariadenia (ambulancia, poliklinika,
nemocnica) a prevádzkuje dva druhy posádok. Posádka
Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP) je tvorená dvomi zdravotníckymi záchranármi, ktorí majú stredoškolské alebo
vysokoškolské zdravotnícke vzdelanie, v posádke Rýchlej
lekárskej pomoci je naviac aj lekár. ZZS zasahuje pri náhle
vzniknutých stavoch spojených s ohrozením života, ako
napr. bezvedomie, zlyhávanie dýchania, srdca, pri väčších
úrazoch alebo pri náhlom a prudkom zhoršení chronického ochorenia. Náplňou ZZS nie je poskytovať pomoc
namiesto pohotovostnej služby tam, kde sa chorý človek
kvôli pohodliu nechce vybrať z domu a je pre neho jednoduchšie zdramatizovať príznaky a počkať na príchod zdravotníkov k ochoreniu, ktoré trvá už niekoľko dní a nijakým
spôsobom neohrozuje na živote (bolesti brucha a vracanie po diétnej chybe, bolesti hlavy pri vysokom krvnom
tlaku, zvýšená telesná teplota pri prechladnutí a pod.).
Ak je však pomoc záchranárov nevyhnutná, je dôležité
dodržať niekoľko zásad správneho volania na tiesňovú
linku 155 alebo 112. Treba však pamätať na to, že privolanie pomoci nenahradí poskytnutie prvej pomoci. Je veľa
náhlych stavov, kde poskytnutie laickej pomoci svedkom
môže zachrániť život postihnutého. Naopak, odchod
k najbližšiemu telefónu na privolanie záchrannej služby
bez poskytnutej pomoci môže znamenať stratu pár minút,
ktoré už život nevrátia.
Tak ako sú nevyhnutné určité vedomosti a zručnosti
k poskytnutiu prvej pomoci, treba tiež vedieť ako privolať špecializovanú pomoc, t. j. záchrannú zdravotnú službu (ZZS). Telefonovať sa dá aj bez rozmýšľania, ale potom
operátorovi / operátorke na dispečingu, čiže operačnom
stredisku ZZS, dlhšie trvá zisťovanie údajov, čím sa zdržiava aj výjazd sanitného vozidla k pacientovi.
Pri telefonáte na tiesňovú linku 112 alebo 155 je nevyhnutné oznámiť:

1. Meno volajúceho a číslo telefónu – aj keď sa číslo
vášho telefónu zobrazí v dispečingu na obrazovke, je dobré vedieť, kto volá. V prípade prerušenia vám môže operátor zavolať, podobne aj v prípade, že zvonček pri bráne
nefunguje a vy aj záchranári netrpezlivo čakáte, každý
z inej strany dverí. Nahlásenie telefónneho čísla, z ktorého
voláte, slúži tiež na overenie, či nejde o zneužitie záchrannej zdravotnej služby („falošné“ telefonáty na linku tiesňového volania).
2. Čo sa stalo, aké sú príznaky u postihnutého – ešte
pred zavolaním na tiesňovú linku sa treba zamyslieť nad
ťažkosťami postihnutého: sú naozaj také, že sa nezmiernia
za pár minút aj samé od seba?, vyskytli sa tieto príznaky
prvýkrát v živote?, vyzerá postihnutý človek naozaj ako
chorý?. Pracovníci ZZS sa často stretávajú so zneužívaním, udávaním neskutočných príznakov a preháňaním
ťažkostí. Môžete si byť istí, že ak oznámite len skutočné
príznaky, ktoré postihnutý pociťuje, a zdravotníci na dispečingu budú mať pochybnosti o vašom ochorení, radšej
budú postupovať ako pri závažnejšom stave, aby sa niečo
nezanedbalo.
3. Presná adresa pacienta, miesto nehody, orientačné
body – dôležitý je nielen názov ulice, ale aj názov mesta či
obce (napr. v rámci každého kraja sú rovnaké niektoré názvy ulíc v rôznych mestách a sídlach). Samozrejmosťou je
číslo domu, poschodie, údaje o najbližšom výraznom orientačnom bode, pri dlhých uliciach najbližšia križovatka
ciest. Niekedy sú v rámci vchodu dve schodištia, a tak údaj
vpravo či vľavo tiež môže zachrániť život, alebo aspoň
skrátiť netrpezlivé čakanie. V rámci priemyselných zón
alebo budov zastrčených ďalej od hlavnej cesty pomôže,
ak bude niekto čakať na hlavnej komunikácii, pri hlavnom
vchode a podobne. Pri nehodách medzi dvomi obcami
je dobré vedieť, ku ktorej je bližšie a v akom smere. Ak je
meno pacienta iné, ako menovka na domovom zvončeku a meno na dverách, nezabudnite to povedať. Ušetríte
niekoľko minút pátrania. Ak to operátor chce podrobne
vedieť, nemajte mu to za zlé. Za tridsať sekúnd „zdržania“
pri upresňovaní adresy ušetrí posádke 5 minút hľadania
a pacient dostane pomoc rýchlejšie. V menších obciach
a pri rodinných domoch pomôže v noci rozsvietenie svetiel v oknách do ulice a pred vchodom.
4. Počet, pohlavie a približný vek postihnutých, druh
poranení – tieto údaje sú dôležité hlavne vtedy, ak sa
vyskytne, napr. pri autonehode niekoľko zranených a dispečing tak podľa predbežného odhadu situácie môže poslať naraz viac sanitných vozidiel „Ambulancia“. Pacienta
v bezvedomí môže ambulancia záchrannej služby prevážať len jedného, ale pacientov s poranením hornej končatiny dvoch až troch. Podľa veku a pohlavia sa záchranári
orientujú pri ochoreniach, ktoré sa nevyskytujú od narodenia až do vysokého veku. Napr. bezvedomie u malého
dieťaťa je najpravdepodobnejšie pri kŕčoch z horúčky,
u mladých ľudí pri predávkovaní drogou. Inak sa postupuje pri bolestiach na hrudníku u mladého muža a inak
u staršej ženy. Na základe veku a pohlavia sa posádka
môže už cestou k vám pripraviť na najpravdepodobnejšiu
alternatívu.
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5. Podrobnosti, špeciality alebo zvláštnosti – dispečing
vysiela posádku nielen na základe príznakov, ale orientuje
sa aj podľa liekov, ktoré postihnutý užíva, a podľa prekonaných chorôb liečených v nemocnici. Ale urgentnou situáciou môže byť aj postihnutý, ktorý má určité príznaky
a zatiaľ žiadne lieky neužíva. Práca na zdravotníckom dispečingu je veľmi náročná a zodpovedná, vyžaduje rýchlu
orientáciu vo veľmi krátkom čase. Vaše presné a pravdivé
informácie pomôžu k správnemu rozhodnutiu profesionálnych záchranárov. Zdravotníci, hasiči a polícia sú navzájom v neustálom spojení, takže ak nahlásite autonehodu s požiarom, automaticky sa na mieste stretnú všetky tri
zložky na základe jedného telefonátu (nemusíte telefonovať do každej zložky osobitne). Dôležité je nahlásiť druh
nehody alebo špeciálnej situácie, aby bola komplexná
pomoc na mieste čo najskôr, a to najmä vtedy, ak ide o nezvyčajné situácie (osoby vo výškach, zvláštne autonehody, zaklinenie, zasypanie a podobne).
6. Čakajte na otázky – nikdy neviete, či všetky vaše informácie boli zrozumiteľné, či dispečing nepotrebuje
niektorý údaj upresniť alebo overiť. Po zreferovaní situácie neprerušte spojenie, ale počkajte na otázky operátora,
prípadne na oznámenie, že pomoc je na ceste. Je možné,
že vám budú chcieť dať radu, čo robiť do príchodu záchrannej služby. V žiadnom prípade to nie je zdržiavanie,
pretože posádka môže byť na ceste už po oznámení adresy (ešte predtým ako skončíte telefonát) a ostatné údaje
sa dozvie cestou. Preberanie hovorov a vydávanie adries
vykonávajú v súčinnosti najmenej dvaja zdravotníci.
Ešte pár dôležitých poznámok
Zdravotníci na operačnom stredisku nie sú na to, aby Vám
robili problémy. Nekričte do telefónu, lebo tým znížite
zrozumiteľnosť vašej reči. Nechajte na skúsených profesionálov v dispečingu, aby rozhodli, či potrebujete leká-

ra-záchranára, návštevnú lekársku službu alebo dvoch
záchranárov. Na dispečingu sa síce môžu občas mýliť, ale
určite menej často, ako ich mýlia volajúci s vymyslenými
príznakmi a falošnými ťažkosťami. Skúste sa pozrieť na svoj
dom z pohľadu človeka, ktorý tam nechodí denne: či je na
rohu názov ulice, či nie je číslo domu zakryté stromom, či
máte čitateľné meno na vchodovom a dverovom zvončeku, či niekto neparkuje na jedinom príjazde ku vchodu
domu, či je okolie osvetlené,... Hlavne v menších obciach
a menej husto obývaných uliciach pomôže, ak niekto čaká
a zamáva, odomkne
vchodové dvere, prípadne privolá výťah.
Opíšeme druh a závažnosť situácie.
Uvedieme počet postihnutých, vek, pohlavie a ich stav.
Uvedieme podrobnosti o prípadnom hroziacom nebezpečenstve.
Počkáme, kým hovor
neukončí pracovník záchrannej služby.
Riadime sa pokynmi a radami pracovníka záchrannej služby.
Zdroje:
Základy prvej pomoci. In: http://referaty.aktuality.sk/zaklady-prvej-pomoci/referat-17273.
Dobiáš, V.: Privolanie záchrannej zdravotnej služby. In:
www.dobiasovci.sk/privolanie-zachrannej-sluzby.doc. Köpl,
J.: Všeobecné zásady prvej pomoci a fyziologické poznámky.
Bratislava: Slovenský Červený kríž, 2004.

ADRIAN KALIŠ SA VENUJE (AJ) KYNOLÓGII

-mm-

Náš spoluobčan a zároveň poslanec OZ v Ľubeli MUDr. Adrian Kališ, PhD. sa aktívne venuje kynológii a od apríla 2014 je
predsedom Klubu chovateľov slovenských kopovov pri Slovenskom poľovníckom zväze (SPZ). Táto aktivita určite stojí za
zmienku, preto sme ho požiadali o priblíženie toho, čomu sa v oblasti kynológie venuje.
Kynológii sa aktívne venujem 38
rokov. Moje „psíčkarske“ začiatky sú
spojené s už neexistujúcou organizáciou Zväzarm. Práve v Kynologickom
klube ZO Zväzarmu v Turanoch je začiatok mojej kariéry kynológa. Mojim
prvým psíkom bola dlhosrstá kólia,
s ktorou som vnikal ako začiatočník do
tajov kynológie. Po nazbieraní skúseností bola mojím druhým štvornohým
priateľom sučka nemeckého ovčiaka
Iris z Grajnára. O nej môžem povedať,
že bola mojim „psím učiteľom“. S ňou
som zažil atmosféru vrcholnej kynológie, čo sa týka vykonaných skúšok
a účastí na súťažiach. Pri systematickej príprave a tréningoch sme boli
niekoľkonásobní majstri okresu a kra-
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ja. Po jej odchode na zaslúžený odpočinok sa jej nástupkyňou stala sučka
Chanel Terno plemena erdelteriér,
ktorú som si doviezol z Čiech, z vtedy
najlepšej chovateľskej stanice MUDr.
Phillipovej. Toto na Slovensku aj dnes
pomerne zriedkavé plemeno ma očarilo svojou eleganciou a inteligenciou. V roku 1988 som s touto sučkou
založil chov tohto plemena na Slovensku. Po pracovnej stránke išlo o výnimočnú sučku, s ktorou som úspešne
absolvoval 13 skúšok a nespočetné
množstvo súťaží. Tu si najviac cením
naše víťazstvo na Majstrovstvách Českej republiky určených pre plemeno
erdelteriér. Chanel bola zakladateľkou
chovu erdeletriérov na Slovensku.

Z jej prvého vrhu šteniat pochádzala sučka Angie, ktorá
sa stala v histórii chovu prvým Šampiónom Slovenska
odchovaným na Slovensku. Teší ma to o to viac, že ostala
doma a bola pokračovateľkou chovu v mojej chovateľskej
stanici „Big Comfort“ registrovanej v medzinárodnej kynologickej organizácii FCI. Ďalším mojím osobným úspechom bola účasť na majstrovstvách sveta záchranárskych
psov v Rakúsku so psíkom Enricom z môjho chovu. V tom
období som bol jedným zo zakladajúcich členov Asociácie cvičiteľov záchranárskych psov na Slovensku. Týmto
krokom sme s priateľmi na Slovensku položili základy výcviku záchranárskych a lavínových psov. V oblasti chovu
sú mojím úspechom viacerí jedinci, ktorí dosiahli vynikajúce pracovné a výstavné úspechy nielen na Slovensku,
ale aj v mnohých štátoch Európy. Postupom času ma lákalo skúsiť plemeno belgický ovčiak – krátkosrstá varieta
malinois. Do mojej „psej rodiny“ tak pribudla sučka Anny
Honest „Ajka“, ktorej otcom bol majster sveta vo výkone.
S ňou sme sa venovali športovej kynológii a tiež chovu.
Ajka bola matkou dvoch vrhov šteniatok tohto plemena
odchovaných v mojej chovateľskej stanici. Okrem toho
nám doma spoločníčku už 14,5 roka robí sučka whipeta
Debie, ktorá je našim domácim maznáčikom.
Od roku 1998 pôsobím ako rozhodca pre posudzovanie
exteriéru psov na výstavách. V júni 2015 som mal česť posudzovať plemeno slovenský kopov na Svetovej výstave
národných plemien v Nitre.
Vzhľadom aj k môjmu vzťahu k prírode som hľadal nejaký kompromis a skĺbenie s kynológiou. Tak pribudla v roku
2008 sučka slovenského kopova Gera spod Vysokej. S Gerou som absolvoval všetky skúšky, ktoré môže absolvovať
slovenský kopov. Po splnení všetkých určených podmienok sa stala aj chovnou sučkou, ktorá mala 3 vrhy šteniatok. Sučka Iwa robí dobré meno plemenu a Slovensku
v Južnej Afrike u profesionálneho lovca. Teší ma to o to
viac, že ide o úplne prvého slovenského kopova v Afrike.
Od apríla 2014 som v pozícii predsedu Klubu chovateľov
slovenských kopovov pri Slovenskom poľovníckom zväze.
Slovenský kopov je predovšetkým pracovné plemeno duriča, ktorého začiatky siahajú do obdobia 17. - 18. storočia.
Prvé písomné zmienky o kopovoch z roku 1770 uvádzajú zákaz kríženia slovenských duričov s inými plemenami
z dôvodu zachovania čistoty plemena. Postupnou selekciou sa menili aj exteriérové znaky plemena a ustálili sa
v dnešnej podobe. S kľudom preto môžeme hovoriť o slovenskom kopovovi, ako o kultúrnom dedičstve našich
predkov.
Klub chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) vznikol
30. januára 1988, kedy ÚV SPZ uznal potrebu rozčlenenia Klubu chovateľov duričov a vytvorenie samostatného
Klubu chovateľov slovenských kopovov schválením návrhu na zriadenie samostatného KCHSK pri SPZ so sídlom
v Bratislave. Bol to výsledok úsilia najmä p. Ondreja Kanku,
podporený ostatnými chovateľmi a priaznivcami plemena slovenský kopov. Ustanovujúca konferencia KCHSK sa
konala v Bratislave 24. apríla 1988, kde bol zvolený prvý
výbor klubu. Predsedom klubu sa stal Ing. Dan Michalovič, podpredsedom Vlastimil Fencl, tajomníkom Ondrej

Bartoš, hlavným poradcom chovu Ing. Stanislav Moravčík,
ekonómom Štefan Matta, výcvikárom Ján Pilát a matrikárom Ľubomír Renčo. Do výboru boli ešte zvolení: Pavel
Urblík, Ondrej Kanka, Ing. Milan Černok, Libor Beníček,
Jozef Havelka, Alojz Riško, Ing. Cyril Boldiš, Ervín Šumjáci
a Ján Orečný. Klub za celé obdobie fungovania postupne
prešiel rôznymi obdobiami vývoja, riešil problémy spojené
s chovateľskou a výcvikovou činnosťou. Cieľom činnosti
klubu je ustálenie ušľachtilých vonkajších (exteriérových)
znakov plemena, pri zachovaní vynikajúcich pracovných
vlastností slovenského kopova. V súčasnom období ma
klub 397 členov.
Klub taktiež spolupracuje s chovateľmi a klubmi chovateľov slovenského kopova v zahraničí (Čechy, Nemecko,
Švédsko, Poľsko, Kanada, Maďarsko, Bosna a Hercegovina)
a v súčasnom období pracujeme aj na obnovení činnosti
Medzinárodného združenia chovateľov slovenských kopovov (MZCHSK). To bolo založené 17.11.2000 v rámci kona-

nia 11. ročníka Memoriálu Andreja Renču za účasti predstaviteľov klubov zo Slovenska, Nemecka a Čiech. V roku
2004 bol za člena MZCHSK prijatý švédsky klub. KCHSK má
záujem o udržanie a rozšírenie medzinárodnej spolupráce
vzhľadom na pomaly celosvetové rozšírenie slovenského
kopova.
Kynológia a psi sú súčasťou viac ako polovice môjho života. Obohatili môj život množstvo zážitkov a priateľov po
celom svete. To sú momenty, ktoré sú určitým zmyslom
môjho života a životnou filozofiou.
„Zvieratá majú niečo, čo mnohým ľuďom chýba. Vernosť, vďačnosť a charakter“.
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
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VYSŤAHOVALECTVO Z OBCE ĽUBEĽA DO USA V ROKOCH
1892 – 1924 (2. ČASŤ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

18

Priezvisko
Bubniak
Bubniak
Bubniak
Bubniak
Bubniaková
Bubniaková
Bubniaková
Bubniaková
Bubniaková
Budvesel
Budvesel
Budvesel
Budvesel
Budvesel
Budveselová
Budveselová
Čajka
Čajka
Gajdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gejdoš
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
Gregorová
Gregorová
Gregorová
Gregorová
Habarka
Habarka
Habarka

V origináli
Bubuink
Bubnyak
Bubniak
Bubniak
Bubnyak
Bubniak
Bubniak
Bubniak
Bubniak
Budvesel
Budvexel
Budvesel
Budvesel
Budvesel
Budvesel
Budvesel
Csafka
Cajka
Gajdos
Gejdos
Gejdos
Gejdas
Gejdos
Gejdos
Gejdos
Gejdos
Gejdos
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
Gregor
Haabarka
Habarka
Habarka

Meno
Andrej
Matej
Andrej
Juraj
Eva
Marie
Eva
Margit
Maria
Adam
Jan
Adam
Ludvik
Adam
Eva
Eva
Janos
Jan
Adam
Adam
Jan
Matyas
Andrej
Juraj
Jan
Adam
Jan
Adam
Adam
Jan
Adam
Anna
Sofia
Gisela
Ella
Georg
Johann
Gyorgy

Vek

Príchod do
USA
21.10.1903
28.08.1906
29.10.1908
17.11.1908
28.08.1906
12.01.1911
12.01.1911
12.01.1911
08.07.1913
15.01.1902
21.10.1903
14.06.1905
27.02.1906
09.10.1906
27.02.1906
27.02.1906
03.03.1905
28.08.1906
17.11.1908
31.01.1906
28.08.1906
09.10.1906
09.02.1907
17.11.1908
11.10.1910
08.11.1910
14.01.1921
29.11.1900
31.01.1906
09.02.1907
23.09.1907
09.10.1906
28.06.1910
28.06.1910
28.06.1910
09.10.1906
24.01.1907
26.12.1908

Stav

V tabuľke je uvedený prehľad vysťahovalcov z obce Ľubeľa do USA v rokoch 1892 – 1924.

30
23
36
28
20
27
4
3
21
36
36
39
3
31
25
0
24
29
24
32
26
35
26
26
24
34
30
29
33
16
34
24
28
5
3
33
17
25

ž
ž
ž
ž
v
v
s
s
v
ž
ž
ž
s
ž
v
s
s
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
s
ž
v
v
s
s
ž
s
ž

Povolanie
miner
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
none
housewife
none
none
housewife
labourer
miner
farmer
child
farm. lab.
wife
child
...
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
workman
labourer
farm. lab.
farm. lab.
...
none
housewife
none
none
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.

Posledné bydlisko
Kr. Lubela
Kir. Lubella
Kiralylubella
Kiralylubella
Kir. Lubella
Kiralylubella
Kiralylubella
Kiralylubella
Kiralylubella
K. Lubella
Kr. Lubela
Kir. Lubella
Lubela
K. Lubella
Lubela
Lubela
Lubella
Kir. Lubella
Nemeslubella
Kr Lubela
Kir. Lubella
K. Lubella
K. Lubella
Kiralylubella
Nameslubella
Kiralylubella
Lubella
Nemeslubella
N. Lubela
K. Lubella
N. Lubella
N. Lubella
Nemeslubella
Nemeslubella
Nemeslubella
K. Lubella
Nemeslubella
N. Lubella

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

17.06.1914
26.10.1910
15.01.1902
15.01.1902
16.06.1903
28.10.1908
12.10.1920
31.01.1906
01.10.1907
01.10.1907
01.10.1907
08.11.1910
06.05.1903
28.08.1906
28.08.1906
08.08.1905
09.10.1906
09.10.1906
29.10.1908
28.10.1908
08.08.1905
21.10.1903
25.02.1905
09.10.1906
24.09.1905
28.08.1906
26.11.1907
29.10.1908
04.03.1914
04.03.1914
26.11.1907
26.11.1907
03.03.1905
27.02.1906
01.10.1907
26.11.1907
23.10.1907
14.01.1921
04.03.1914
03.03.1905
11.10.1910
07.11.1912
07.05.1913
04.08.1920

Habarka
Habarková
Hazucha
Hazucha
Hazucha
Hazucha
Hazuchová
Holbus
Holbus
Holbus
Holbus
Holbus
Hrbatý
Hrbatý
Hrbatý
Hrnčiar
Hrnčiar
Hrnčiar
Hrnčiar
Húlek
Humený
Chvoj
Chvoj
Chvojová
Janči
Janči
Janči
Janči
Janči
Janči
Jančiová
Jančiová
Jaško
Jaško
Jaško
Jaško
Kandera
Kochláň
Kostplný
Krajči
Krajči
Krajči
Krajči
Krajči

Habarka
Habarka
Hazucha
Hazucha
Hazucha
Hazucha
Hazucha
Holbus
Holbusz
Hobusz
Holbusz
Holbus
Hrbaty
Harbaty
Harbaty
Hruciar
Harnciar
Harnciar
Hruciar
Hulek
Humeny
Chvoj
Chvoj
Chvoj
Janczi
Franci
Janci
...anci
Jancsi
Jancsi
Janci
Janci
Jasko
Jasko
Jasko
Jasko
Kangyera
Kochlan
Kosztolni
Krajesi
Krajci
Krajcsi
Krajcsi
Krajci

Andras
Zsofia
Jan
Mike
Janos
Matej
Arana
Adam
Jan
Andrej
Andrej
Adam
Andras
Andy
Jan
John
Georg
Adam
Matej
Juraj
Andy
Jan
Jan
Maria
Adam
Adam
Andrej
Andrej
Gyorgy
Andras
Eva
Eva
Tamas
Jan
Tomas
Georg
Adam
Andre
Janos
Andras
Tomas
Janos
Rezso
Jan

17
18
31
41
18
25
20
25
26
28
48
30
24
26
33
26
43
26
16
29
24
36
36
28
31
32
8
28
43
32
29
2
24
35
27
24
26
41
40
25
30
31
8
6

s
v
s
s
s
ž
s
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
s
ž
ž
ž
ž
v
ž
ž
s
ž
ž
ž
v
s
s
ž
ž
ž
ž
ž
ž
s
ž
ž
s
s

farm. lab.
labourer
labourer
farmer
farm. lab.
houseg.
farm. lab.
...
...
...
farm. lab.
farmer
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
miner
mason
none
...
farm. lab.
child
farm. lab.
farm. lab.
farm. lab.
wife
child
labourer
farm. lab.
...
farm. lab.
farm. lab.
workman
farm. lab.
...
farm. lab.
...
none

N. Lubella
Nemeslubele
K. Lubella
K. Lubella
Kiralylubella
Kiralylubella
Lubella
N. Lubela
...
...
...
Nemeslubella
Kiralylubela
Kir. Lubella
Kir. Lubella
Kiralylubela
K. Lubella
K. Lubella
Kiralylubella
Kiralylubella
Kiralylubela
Kr. Lubela
K. Lubela
K. Lubella
...
Kir. Lubella
Nemes Lubella
Nemeslubella
Nemeslubella
Nemeshubela
Nemes Lubella
Nemes Lubella
N. Lubella
N. Lubela
...
Nemes Lubella
Király Lubella
Lubella
Nemeslubella
Lubella
Nameslubella
Nemeslubella
Nemeslubella
Zem. Lubella

(pokračovanie v budúcom čísle Ľubeľských novín) -mm-
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ZMENY V TJ ĽUBEĽA POČAS
ZIMNEJ PRESTÁVKY
Počas zimnej prestávky nastali zmeny vo výbore TJ,
ktorý v súčasnosti pracuje v zložení: predseda: Marian
Matejovie, tajomník: Vladimír Tholt, členovia výboru:
Radovan Grečner, Erik Gemzický, Jozef Oško st.
Malí aj veľkí žiaci pokračovali pod vedením Petra
Droppu a Vladimíra Tholta. Na svoje tréningy využívali novopostavené multifunkčné ihrisko, na ktorom
trénovali celú zimnú prípravu. Žiaci dosiahli úctyhodné výsledky aj v súťažiach.
Dorastenci pod vedením Ľudovíta Šmiguru postúpili spomedzi 16 mužstiev do súbojov o Majstra Liptova. V tejto súťaži sú momentálne na 4. priečke, čo
je vo veľkej konkurencii veľmi dobrý výsledok. Zimná
príprava žiakov aj dorastu začala 15.1.2016.
Po „zbabranej“ jeseni 2015 A mužstva sme pristúpili k radikálnym zmenám v mužstve, pričom zimná
príprava A mužstva začala 30.1.2016 v Ružomberku.
A mužstvo opustil tréner Miroslav Jacko, hráči Michal

Kúkoľ, Dušan Moravčík, Vladimír Pačan a Ján Timko.
Napriek týmto oslabeniam sa do A mužstva vrátil tréner Jozef Madliak. Káder posilnili Peter Chorvat z Likavky, Michal Palacka a Viktor Švidroň z Bešeňovej.
Do mužstva sa vrátili Jozef Oško ml., Vladimír Oško,
hokejista Tomáš Janči, dorastenci Tomáš Šmigura, Tomáš Gejdoš a Peter Oško ml. Vo viacerých zápasoch
sa menila zostava, čo bolo podmienené podmienkami (alebo hráčmi, ktorých sme mali). Napriek veľmi
ťažkej záchrane, kedy vypadávajú z našej skupiny tri –
štyri mužstvá, si dovolím povedať, že Ľubeľa je v najvyššej okresnej súťaži zachránená.
Počas súťaže nás sprevádzalo aj veľa zranení. Vypadli hráči ako Štefan Chudoba, Radovan Grečner,
Andrej Suchý, Martin Kúkoľ. Veľmi si cením výkony
dorastencov, ktorí odohrali v sobotu celý zápas za
dorast a v nedeľu za A mužstvo predviedli svoj ďalší
úctyhodný, niekedy až famózny výkon.
Chcem poďakovať všetkým zúčastneným – od toho
najmladšieho žiačika až po najstaršieho „harcovníka“
A mužstva. Pred nami je nová sezóna a ďalšie nové
výzvy.
Marian Matejovie

Foto: I. Kohút

ČLENKY MS SČK NAVŠTÍVILI
DETI V MATERSKEJ ŠKOLE
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Už tradične 1. júna navštevujú členky MS SČK deti v Materskej škole, aby
si spolu pripomenuli Medzinárodný
deň detí. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Predsedníčka MS SČK Mária
Kubíková spolu s členkou výboru
Emíliou Kubíkovou zavítali medzi
deti. Priniesli sme so sebou výkresy
spolu s pastelkami ktorých nie je nikdy dosť a sú to dobrí pomocníci pri
rozvoji detskej kreativity, tvorivosti
a fantázie.
Nezabudli sme ani na malú sladkosť, ktorá poteší každého drobca.

Deti nám na oplátku predviedli malú ukážku z toho čo všetko sa v škôlke učia, niektoré zarecitovali básničku,
iné zaspievali a všetci spolu i zatancovali.
A tak sme spolu s deťmi i s pani učiteľkami strávili nádherné predpoludnie v príjemnej atmosfére. Už sa tešíme čo si pre nás šikovní škôlkari pripravia budúci rok.

Mária Kubíková, predsedníčka MS SČK-

HASIČSKÚ TECHNIKU DOPLNIL PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK

Vo štvrtok 9. júna 2016 si na nádvorí Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline naši
dobrovoľní hasiči spoločne so starostom obce Erikom
Gemzickým prevzali nový protipovodňový vozík z rúk
prezidenta HaZZ gen. Alexandra Nejedlého a generálneho sekretára DPO Vendelína Horvátha. „Je to ďalší

doplnok výbavy nášho hasičského zboru, ktorý veríme, že nebudeme potrebovať použiť, ale v prípade
neočakávaných výkyvov počasia, napríklad povodní, je to nutná súčasť pri záchranných akciách. Požiadavku na doplnenie našej techniky o protipovodňový
vozík sme adresovali štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra Rudolfovi Urbanovičovi, ktorému za to
ďakujeme, „ uviedol starosta obce.
-red-

VENOVALA SA MODELINGU

V dnešnom čísle Ľubeľských novín Vám predstavíme príbeh ženy, ktorá pred 60 rokmi začínala svoj život v Odevných závodoch Viliama Širokého v Trenčíne. Návšteva
Stázky Kanderovej (ako ju v Ľubeli volajú) bola niečím
zaujímavým, čo sa nedá ani opísať. Kuchyňa nadýchnutá
spomienkami a niečím krásnym, čo sa stalo v minulom
storočí. A práve tu sa začína rozprávanie a jeden neobyčajný príbeh...
„Po skončení ZŠ v Ľubeli v roku 1954 som nebola rozhodnutá, čo mám vlastne ďalej robiť. Moji rodičia boli veľmi
prísni, ale zároveň chceli, aby som sa niečomu vyučila.
V tom období, keď dievčatá skončili ZŠ, ostali doma, robili
na poli, pomáhali v domácnosti alebo robili na štátnych

majetkoch v poľnohospodárstve. Ako som spomenula,
moja mama chcela, aby som sa niečomu vyučila. V našom
okrese neboli možnosti, aby sa dievča vyučilo nejakému
remeslu. Chlapci v tom období mali lepšie možnosti. Stala
sa však zaujímavá vec a to, že sa moja mama stretla s mamou Valiky Janči a tie sa dohodli, že nás pošlú na štúdiá do
Trenčína, kde boli odbory pre dievčatá: kožušníčka a krajčírka.
A tak ma otec zaviezol na koňoch na stanicu a v roku
1954 som prvý raz vstúpila do priestorov učilišťa. Boli to
zaujímavé časy na tú dobu. Ubytovali ma v izbe, kde bývalo 8 dievčat. Náš čas bol vyplnený naozaj pestrým programom, a predovšetkým sa líšil od programu, ktorý som
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prežívala do tých čias v mojej rodnej dedine. Štúdium ma
veľmi bavilo a v popoludňajších hodinách som navštevovala volejbalový a basketbalový záujmový útvar a spevácky súbor. V roku 1955 som sa dostala na Spartakiádu do
Prahy, kde som bola 3 týždne.
Školské roky ubehli ako voda a v roku 1956 som ukončila štúdium, po ktorom ma hneď zaradili do pracovného
pomeru, kde som pracovala do roku 1958. Zaradili ma do
modelárne. Prichádzala som do styku s navrhnutými modelmi, ktoré potom posielali do výroby. Spolupracovala
som s výtvarníčkami, ktoré modely navrhovali. Preto, že
som sa motala v týchto dielňach, všimli si ma ľudia, ktorí
pripravovali módne prehliadky po celom Slovensku, ale
aj v Čechách. Oslovili ma, či nechcem predvádzať modely, ktoré sa vyrábali nielen v Trenčíne, ale aj v pobočkách.
A tak sa začala moja kariéra modelky. Začala som predvádzať na Slovensku a v Čechách konfekčné veľkosti. Pred-

vádzala som rôzne kostýmy, sukne, šaty, kabáty či pletené
pulóvre. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť.
V roku 1958 som sa vrátila na Liptov. Nebolo jednoduché zanechať pohodlnejší a modernejší život na tú dobu
v Trenčíne. Vydala som sa a zamestnala som sa v Kožiarskych závodoch v Liptovskom Mikuláši. Všetky nadobudnuté skúsenosti som využila v mojej novej práci. Nikdy
som nebanovala, že som sa vrátila, veď som tu mala rodičov, priateľov a dedinku, ktorú nesmierne dodnes milujem.
A do Trenčína ma samozrejme stále ťahajú spomienky,
krásne roky mladosti...“

ENVIRO OKIENKO

ďalším generáciám bez toho, aby sme sa museli červenať.
Pre existenciu človeka sú všetky prírodné zdroje svojím
spôsobom existenčného charakteru. Dávať im preto nejaké priority znamená asi toľko, ako rozhodovať sa o sebazničení v intenciách výberu troch alebo štyroch dní. Napriek
tomu v aktuálnom čísle novín sme sa rozhodli pre analýzu
širších, národných a miestnych podmienok pri hospodárení s pitnou vodou.
Pitná voda – náš poklad a prekliatie
Slovensko patrí svojimi zásobami pitnej vody hneď po
Rakúsku na druhé miesto vo svete. Disponuje strategickou
surovinou, ktorá na rozdiel od ropy nemá alternatívu, a to
ani v budúcnosti. Žiadny technologický pokrok nedokáže
priniesť primeranú náhradu pitnej vody pre ľudstvo.
Očakáva sa, že v roku 2025 bude na svete žiť osem miliárd obyvateľov a priemerná spotreba vody na osobu na
rok bude predstavovať 4800 m³. Podľa vedeckých štúdií
bude mať viac ako 75 % ľudskej populácie v roku 2025
vážny nedostatok pitnej vody. Za nedostatok vody sa považuje objem vody nižší ako 1000 m³ vody na osobu a rok.
Vážnym nedostatkom vody rozumieme spotrebu menej
ako 500 m³ vody na osobu a rok.
Na jednej strane je pre Slovensko šťastím, že v súvislosti
so zásobovaním pitnou vodou nehrozia obyvateľstvu riziká jej nedostatku v bližšej ani vzdialenejšej budúcnosti.
Jej dostatok, či podľa niektorých biznismenov dokonca
prebytok tvorí hodnoty, ktoré sú pre tento národ skutočným pokladom. Z histórie je známe, že poklady vždy boli
zároveň prekliatím, pretože lákali rôzne skupiny „nenechavcov“, ktorí sa ich túžili zmocniť potajme alebo verejne
– hrubou silou. Za ostatných 50 rokov vzniklo v súvislosti
s touto strategickou surovinou vo svete 507 tzv. „vodných
kríz“, z ktorých niektoré prerástli do vojenských konfliktov.
Ako sa staráme o tento poklad na úrovni štátu, regiónov,
obcí a samotných spotrebiteľov? Sme si vôbec vedomí bohatstva, ktorým disponujeme?!
Oproti niektorým iným oblastiam spojeným s využitím
strategických surovín môžeme prekvapivo konštatovať, že
v prípade zásob pitnej vody a jej strategického významu
si tento problém na úrovni štátu uvedomujeme. To po-

„Keď bude vyrúbaný posledný strom, otrávená posledná rieka, ulovená posledná ryba, vtedy zistíme, že
peniaze sa jesť nedajú!“
Indiáni kmeňa Creekov
Čitateľ obecných novín si môže klásť otázku, či v dnešnom globalizovanom svete, v ktorom o všetkých pre ľudstvo zásadných otázkach rozhodujú nadnárodné korporácie a vlády tzv. priemyselne vyspelých štátov, má význam
zaoberať sa na miestnej úrovni kvalitou a perspektívou
životného prostredia. Je takýto postoj oprávnený v čase,
keď jednotlivec nemôže radikálne zvrátiť trendy vo využívaní prírodných zdrojov, v hospodárskom vývoji stále viac
prepojených ekonomík jednotlivých štátov, keď jedinou
permanentne opakovanou podmienkou kvality nášho života je tzv. hospodársky rast?
Áno, jednotlivec a miestne komunity sú stále viac len pozorovateľmi procesov, ktoré v mene zvyšovania aktuálneho životného štandardu vytvárajú paradoxne predpoklady jeho možného prepadu v budúcnosti na úroveň, ktorá
sa z dnešného pohľadu môže zdať pre ďalšie generácie
neprijateľná. Máme na tomto vývoji podiel aj my osobne
alebo môžeme jednoznačne alibisticky ukázať prstom na
tých, ktorí sa cítia byť „riaditeľmi zemegule“ a sú v mene
prosperity niekoľkých tisícov schopní obetovať perspektívu niekoľkých miliárd obyvateľov toho, čo tak hrdo zvykneme nazývať modrou planétou?! Sme skutočne na mikroúrovni rodiny, miest a obcí len obeťou alebo prvkom,
ktorý sa aktívne podieľa na devastácii životného prostredia?!
Tak ako životné prostredie je svojimi dopadmi na život
jediné a nemožno ho rozdeliť na miestne a globálne, tak
všetky aktivity jednotlivca nemožno povedať, že postihujú
iba jeho bezprostredné okolie. Práve preto sa Vám v aktuálnom čísle a sérii článkov v ďalších vydaniach Ľubeľských
novín chceme prihovárať s témami, ktoré budú nielen
hodnotiť správanie nás všetkých, ale hlavne iniciovať diskusiu a hádam aj iniciovať pozitívne zmeny v našom vzťahu k životnému prostrediu. K tomu, aby sme svoje bezprostredné a vzdialenejšie okolie a prírodné zákutia odovzdali
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V kuchyni ostalo ticho, ktoré prerušovalo len listovanie
v albume a spomienky na minulé storočie.
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tvrdzuje skutočnosť, že čl. IV Ústavy SR zakazuje prepravu
dopravnými prostriedkami alebo potrubím cez hranice SR
s výnimkou vody v spotrebiteľskom balení.
Pretože Európska únia je založená prioritne na princípe
spoločného a voľného trhu, práve takáto novelizácia Ústavy SR v roku 2014 vyvolala v radoch vedenia EÚ veľkú nevôľu.
Paradoxne veľkú nevôľu by sme vyvolali na regionálnej
a miestnej úrovni u našich starých a prastarých rodičov,
keby videli ako devastujeme dedičstvo, ktoré oni bez akéhokoľvek vyššieho vzdelania, len na základe elementárnych zásad fungovania prírodných procesov dokázali chápať a robiť vo vzťahu k vode v obci a jej okolí. Rozhodne by
sa nikdy nedopustili tak vážnych deliktov voči vode, ktoré
dnes úmyselne alebo mimovoľne páchame na jej kvalite
a dostupnosti.
Medzi prehrešky, za ktoré by nás už dnes trestne stíhali
vo vyspelých krajinách západnej Európy, kde už niekoľko
rokov pijú recyklovanú a upravenú vodu z verenej kanalizácie alebo v krajinách, kde získanie niečoho, čo sa len
so sebazaprením dá nazvať pitnou vodou, znamená minimálne poldennú výpravu k najbližšiemu zdroju vody,
možno zaradiť:
1. Prepadové alebo priame vyústenie žúmp domácností a žiaľ, v niektorých prípadoch aj verejných budov do
povrchových vodných tokov (1 liter splaškových vôd znečistí 8 litrov kvalitnej vody).
2. Vývoz (vysypávanie) nebezpečného alebo komunálneho odpadu na divoké skládky, resp. priamo do vodných tokov (pritom poplatky za odvoz a spracovanie odpadu nie sú závislé od jeho objemu).
3. Holorubný systém ťažby v lesoch bez rozdielu ich
vlastníctva priamo znehodnocujúci, resp. likvidujúci pramene pitnej vody (stačí len porovnať prietoky miestnych
potokov, napr. Kľačianky spred niekoľkých desaťročí
a v súčasnosti).
4. Zanedbávanie údržby a čistenia vodných tokov
a prameňov zabezpečujúcich pravidelný prietok a okysličovanie (nemýliť si drancovanie pobrežných porastov na
štiepku, ktoré skôr podporuje odparovanie a znehodnocovanie vody, s údržbou).
Príčinou stavu v bode 1. je zle nastavená dotačná politika na environmentálne projekty EÚ a štátu. Príkladom je
podpora budovania kanalizačných systémov miest a obcí.
Finančné prostriedky nie sú logicky previazané aj so zdrojmi potrebnými na následnú rekonštrukciu cestnej a inej
infraštruktúry miest a obcí, ktorá je nevyhnutná po dobudovaní kanalizačnej siete. Už samotné stočné za odvod
odpadových a zrážkových vôd znamená pre primátorov

a starostov realizujúcich zodpovednú environmentálnu
politiku riziko straty voličov. Zničené komunikácie, chodníky a iná infraštruktúra po takýchto environmentálnych
projektoch sa stali osudnými už viacerým predstaviteľom
obcí.
V záujme objektívnosti je nutné konštatovať, že napr.
drancovanie lesov na úrovni rozvojových krajín, resp. krajín
tretieho sveta, nie je ani tak problémom nízkeho environmentálneho povedomia (veľakrát by bol adekvátnejší pojem environmentálnej negramotnosti), ako ekonomickou
nevyhnutnosťou prameniacou z neutešenej situácie v zamestnanosti, ktorú so sebou do podhorských obcí priniesol divoký kapitalizmus. Ten na rozdiel od krajín západnej
Európy zlikvidoval takmer všetky možnosti zamestnávania
na komunálnej úrovni. Nedostatok finančných prostriedkov na obživu rodín zákonite iniciuje tlak na urbárske a iné
spoločenstvá, aby na úkor ďalších generácií boli získané
zdroje z nadmernej ťažby v lesoch, ktoré aspoň minimálne
kompenzujú príjmy značnej časti rodín na vidieku.
Opačným extrémom je nenásytnosť niektorých pseudopodnikateľov, majiteľov súkromných lesov, keď arogancia
majetku a pocitu moci, prepojením s politickými elitami
umožňuje takú devastáciu lesov, a tým aj zásob povrchových, ale aj podzemných zásob vody, akej sa na našom
území nedopúšťali ani dočasní cudzozemskí mocipáni počas svetových vojnových konfliktov.
Niektoré z uvedených problémov skutočne nedokážeme
zvrátiť v ich negatívnom vývoji, ale veľa môžeme urobiť
v rodinách a v škole tým, že naučíme naše deti pochopiť,
že svet okolo nás nie je spotrebným tovarom, obalom na
jedno použitie. Že napiť sa z prameňa a z potokov je rovnako samozrejmé, ako odhodiť žuvačku a obaly z cukroviniek do košov. Pretože tu žijeme a budeme žiť, a hromžiť
na neporiadok vôkol nás znamená nasadzovať samým
sebe somárske uši, pretože vzhľad miest a obcí a krajina
vypovedá o ľuďoch, ktorí v nej žijú.
Z cudziny, hlavne z anglosaských krajín sa pravidelne
vraciame uveličení nešetriacimi superlatívmi nad poriadkom a čistotou v intraviláne aj extraviláne obcí. Pýtame sa,
čím to je, a pritom veľmi dobre poznáme odpoveď. Správajú sa k verejným priestorom rovnako ako k svojej domácnosti, lebo krajina je tiež ich domovom, ktorý si vážia
a budujú na svoj obraz.
Mimochodom, videli ste už Nemca vysypávajúceho
smetný kôš do potoka za domom, alebo rakúskeho školáka odhodiť obal zmrzliny do jazera, švajčiarskeho tínedžera odhodiaceho nedopalok (špak) do fontány?!

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Jeden deň sme sa príjemne osviežili kúpaním v Aqua Paradise v Hoteli Permon. Počasie nám bolo naklonené a celý
týždeň mohli deti plniť rôzne tvorivé a športové zadania.
Jedno dopoludnie prišli medzi nás členovia horskej záchrannej služby a oboznámili deti s ich činnosťou. Najviac upútala ukážka zlaňovania záchranára so „zraneným
turistom“ na nosidlách zo strechy budovy a vyskúšanie
hľadania predmetov v teréne pomocou lavínových vyhľadávacích prístrojov. Pobyt sme doplnili výletom na Štrbské

Jarné obdobie sa v našej škole vyznačuje pestrosťou
aktivít ako školských, tak aj mimoškolských. Žiaci sa pod
vedením pedagógov zapojili do kultúrnych, športových
a tvorivých akcií v rámci školy, okresu, ale aj regiónu.
V dňoch 9. až 13. mája 2016 sa 57 žiakov základnej školy zúčastnilo školy v prírode v Račkovej doline v Hoteli
Akademik. Na päť dní sa škola presťahovala do prírody.

-sm-

23

pleso, kde sme prešli náučný chodník, počas ktorého sa žiaci oboznámili s faunou a flórou tejto oblasti. Deti počas
pobytu prežili neopakovateľné chvíle v kruhu svojich rovesníkov, ktoré v priebehu školského roka v budove školy
určite nezažijú.
Prehľad aktivít a akcií školy:
MAREC/APRÍL
*
„Večer s literárnou tvorbou Milana Rúfusa“ – podujatie na podporu čítania s porozumením pre žiakov prvého stupňa
*
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
*
Vynášanie Murieny – žiaci z folklórneho krúžku
a ŠKD
*
Návšteva Liptovskej knižnice G.F. Belopotockého
– žiaci 3. ročníka mali možnosť dozvedieť sa rôzne zaujímavosti o zvieratách, ľudskom tele, autách, strojoch, o Slovensku
*
Tretiaci sa zapojili na OR PZ v Liptovskom Mikuláši
do preventívneho projektu – „Tvoja správna voľba“
*
Žiaci školy sa stretli so záhradkármi v ovocinárskej
záhrade v Ľubeli – pomohli záhradkárom s jarným rezom
ovocných stromov, ošetrovaním ríbezľových kríkov a čistením trávnatých plôch
*
Žiak 6.A triedy Pavol Humený sa zúčastnil okresného kola v Pytagoriáde, kde získal 3. miesto, následne sa
zúčastnil okresného kola v Matematickej olympiáde, kde
tiež uspel na krásnom 3. mieste
*
Beseda s poľovníkmi – pre žiakov 5. až 8. ročníka
*
Slávik Slovenska 2016 – školské kolo
*
Premiéra vystúpenia Divadelného krúžku pri ZŠ
s MŠ Ľubeľa s predstavením „Ľudovít Štúr“
*
„Veľká chemická show“ – predvádzanie rôznych
chemických reakcií sprevádzaných úžasnými vizuálnymi
efektmi
*
Deň Zeme v MŠ – naši škôlkari maľovali, vyrábali
„zemegule“, kreslili na papier či asfalt; zhotovovaním „EKO
vláčika“ sa učili triediť odpad, ktorý vyniesli do farebných
kontajnerov
*
Deň Zeme v ZŠ – žiaci školy sa zúčastnili čistenia
obcí od odpadkov podľa miesta bydliska
*
Exkurzia do Košíc - žiaci 6. a 7. ročníka
*
Štvrtáci sa zúčastnili hodiny ekológie v Múzeu
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
MÁJ/JÚN
*
Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ
*
Deň matiek v materskej škole
*
Okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 1.
+ 2. stupeň
*
Hodina finančnej gramotnosti s konzultantom
banky pre žiakov 8. a 9. ročníka
*
V rámci prevencie pred nežiaducimi javmi spoloč-

nosti sa uskutočnili dve prednášky s MUDr. Benkovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom
Mikuláši pre žiakov 6. a 9. ročníka
*
Pri príležitosti Dňa detí sme pozvali do školy „Mobilné planetárium“ – išlo o sférické premietanie vzdelávacích filmov (nielen) o hviezdach a vesmíre na planetárnej
kupole
*
Výchovný koncert „Ujo Etos“ pre deti MŠ a žiakov
1. – 4. ročníka
*
Výchovný koncert „Zábrany bez zábran“ – pre žiakov 5. – 9. ročníka
*
Liptovská Kinderiáda – okresná športová súťaž
*
Okresná prehliadka v prednese poézie a prózy liptovských autorov „Rázusovie Vrbica“
*
Beseda „Bulímia a anorexia“ pre žiakov 9. ročníka –
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, oddelenie podpory zdravia
V tomto školskom roku sa uskutočnilo prvýkrát celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Testovanie bolo realizované Národným
ústavom certifikovaných meraní. Žiaci vypracovali dva testy –
z matematiky (30 úloh), zo slovenského jazyka a literatúry
(30 úloh). Veľmi nás teší, že naši piataci dosiahli v oboch
predmetoch lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer. Uvádzame aj porovnanie s celoslovenským priemerom:
Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ s MŠ Ľubeľa
Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
69,61 %
77,84 %
Priemerná úspešnosť žiakov SR
Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
61,99 %
66,62 %
Veríme, že úspešnosť našich žiakov sa bude ešte zvyšovať, a to nielen v týchto predmetoch, ale v celkovom rozvoji každého jedného žiaka.
30. júnom 2016 sme slávnostne ukončili školský rok
2015/2016. V tento deň si zo školy za svoju prácu vyobliekaní žiaci odniesli vysvedčenia. Nastala chvíľa, na ktorú
čakali desať mesiacov. Prišiel čas, keď školské aktovky
budú oddychovať niekde v kúte, a zároveň aj detské hlavičky nebudú musieť myslieť na úlohy a učenie, ktoré ich
počas školského roka neustále prenasledovali.
Mgr. Iveta Kališová
riaditeľka školy
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