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Zuzka, aké sú tvoje prvé dojmy z Poproča?
Veľmi pekné to tu máte. Keď sme tu vchádza-
li, tak sme si s bratom vraveli, že to vyzerá ako 
u nás. Aj ja pochádzam z dediny. Je tu príjemne, 
takže si myslím, že sa budeme cítiť ako doma.
Podľa čoho si vyberáš, kam pôjdeš na kon-
cert? 
Nemáme miesta, kde by sme si povedali, že tu ur-
čite nejdeme, to sa ani nestalo. Rozhodujúce je, či 
organizátor dokáže zabezpečiť také podmienky, 
aké my potrebujeme. 
Máš nejaké špeciálne požiadavky na organi-
zátorov?
Požiadavky sú iba v rámci technických vecí (pó-
dium, technika a priestor). Ja osobne nemám 
žiadne maniere, maximálne ak nejakú šatňu, kde 
sa môžem prezliecť, vodu, a to je celé.
Čo nového chystáš?
Keďže sa leto skončilo a s ním aj festivaly, máme 
pred sebou ešte rôzne obecné slávnosti a dohrá-
me kvantum koncertov. Po lete si dávame vždy 
malý oddych a potom chceme určite nasadiť ne-
jaký singel. Teraz som robila jednu novú pesnič-
ku, ktorá je aj titulnou  skladbou k  pripravova-
nému filmu, ktorého premiéra je naplánovaná na 
február. Film sa volá  Miluj ma, alebo odíď a reží-
rovala ho Mariana Č.Solčanská, s ktorou som už 
predtým spolupracovala na filme Lietajúci Cyp-

rián. Skladbu momentálne v štúdiu dorábame. 
A tým pádom to bude aj ďalší singel.
O čom ten film je?
Viem, ale nemôžem povedať (smiech)..... Je to 
dráma, sú tam vzťahy, vypäté situácie. Myslím, 
že ľudia sa majú na čo tešiť.
Kto ti píše texty?
Všetky texty si robím sama.
Čo ťa inšpiruje? 
Keď robím album, vtedy je to skutočne len 
na mne. Vždy čerpám z nejakých skúseností.  
Zo svojich, alebo pozorujem okolie. Život sám 
je jedna veľká inšpirácia. Stačí len pozorovať. 
Niekedy sa  stačí zamyslieť sám nad sebou, vy-
jadriť vlastné pocity. Keď som písala tento po-
sledný album, mala som strašne veľa inšpirácie,  
pretože som mala ťažké obdobie. Zomrel mi 
otec , tak sa to nejako všetko nabalilo. Myslím, 
že to bolo jedno z najťažších období v rámci pí-
sania albumu. Vždy sa niečo nájde na písanie 
textov.  Záleží hlavne od môjho rozpoloženia, 
ako sa cítim, ako sa mám. 
Aká si ty osôbka? Veselá alebo vážna?
Ja som dvojitá, pretože ja som blíženec. Mám 
samozrejme aj veselé dni, veselú náladu, ale po-
tom príde nejaký strih, keď musím byť sama.
 

(viac na strane 3)

„Nie som človek, ktorého 
pohltila sláva a popularita“,
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povedala o sebe viacnásobná držiteľka titulu Zlatý slávik Zuzana Smatanová. V roku 1998 
ju prijali na Pedagogickú a sociálnu akadémiu do Turčianskych Teplíc, kde získala pedago-
gické minimum, ale viac ako učiteľské povolanie ju lákala hudba. Učila sa hrať na klavíri  
a flaute, hrá na gitare. Po skončení školy sa prihlásila na autorskú súťaž Coca-Cola Popstar  
v Bratislave a nahrala svoj debutový album. Od roku 2003 sa neustále venuje hudbe. 8.septe-
mbra 2012 prijala pozvanie na oslavy Dňa obce Poproč. Našim novinám poskytla rozhovor, 
z ktorého pre vás vyberáme.

Starosta obce Poproč 
Ing. Štefan Jaklovský

ďakuje
všetkým sponzorom, reklamným 

partnerom, zamestnancom 
obce, občianskym združeniam, 

kultúrnym organizáciám a aktívnym 
spoluobčanom, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľali na príprave a 
realizácii osláv Dňa obce Poproč 2012.

Ako sme oslavovali...
(viac na strane 4)
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Kríza. Možno v posledných rokoch najviac 
skloňované  slovo v médiách i medzi ľuďmi. 
Doľahla na  nás všade, vo všetkých oblastiach 
života. Tohto roku zasiahla aj obyvateľov a za-
mestnancov Domova dôchodcov Poproč. Nie 
je však dôsledkom „rozšafného„ hospodárenia 
alebo nesprávnych rozhodnutí vedenia zariade-
nia, alebo obce ako sa mylne niektorí ľudia do-
mnievajú. Celý proces začiatku úpadku exis-
tencie Domova dôchodcov sa začal zmenou 
zákona č. 448/2008  Z.z o sociálnych službách. 

Kríza v jubilejnom roku sa nás veľmi dotkla

Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči  
dňa 17. 8. 2012

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľ-
stva v Poproči č. 6/2012

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1.  B e r  i e    n a     v e d o m i e

a/  Kontrolu plnenia záverov z predchádzajú-
ceho  zasadnutia OZ dňa 25. mája 2012

b/  Informáciu starostu obce o čerpaní rozpoč-
tu obce ku dňu 30.6.2012

c/  Monitorovaciu správu Programového 
rozpočtu obce k 30.06.2012
               
d/ Správu hlavného kontrolóra obce  o kon-
trolnej činnosti za I. polrok r. 2012                            

e/ Informáciu starostu obce o  projekte „Revi-
talizácia centrálnej zóny v obci Poproč“

f/ Informáciu starostu obce o projekte „Areál 
športu a hier“  realizovaného v rámci progra-
mu LEADER

g/ Informáciu starostu obce o  projekte spoloč-
nosti VSD, a.s. „Rekonštrukcia TS č. 5 VN a 
NN, Horská ulica“

h/ Informáciu starostu obce o príprave 
programu  68. výročia SNP v obci Poproč, 
ktoré sa budú konať dňa 28.augusta 2012

i/  Informáciu starostu obce o príprave 
programu osláv Dňa obce Poproč, ktoré sa 
budú konať dňa 8. septembra 2012

j/ Informáciu starostu obce  o príprave a 
vypracovaní diela „Územného plánu obce 
Poproč, Zmeny a doplnky č. 1“

k/ Informáciu starostu obce  o personálnom  
a organizačnom zabezpečení nového školské-
ho roka 2012/2013 v ZŠ s MŠ Poproč.

l/  Interpelácie poslancov: Ing. Viliam Komo-
ru,  Petra Heinza 

m/ Interpelácie občanov:  Martina Jasaňa

2.  S c h v a ľ u j e

a/   Zámer predaja majetku obce, konkrétne 
časť parcely. č. 2514 zapísanej na LV č. 1190 v 
k. ú. Poproč vo výmere 70 m2 

3.  N e s c h v a ľ u j e

a/ Podpísanie zmluvy o dielo č.05/2012 uzav-
retú podľa § 536 a následne Obchodného zá-
konníka č. 513/1991 Zb. s Ing. arch. Viktorom 
Malinovským, autorizovaným architektom 
SKA,  predmetom ktorej je vypracovanie diela 
„Územný plán obce Poproč, Zmeny a doplnky 
č. 1“ 

4.  P o v e r u j e 

a/  Starostu obce Ing. Štefana Jaklovského, aby 

spracoval všetky potrebné právne, ekonomické 
a organizačné opatrenia k zabezpečeniu reali-
zácie odpredaja časti parc. č. 2514 zapísanej na 
LV č. 1190 k. ú. Poproč

b/  Starostu obce Ing. Štefana Jaklovského 
vykonať nový prieskum trhu na spracovateľa 
dokumentu  „Územný plán obce Poproč, Zme-
ny a doplnky č. 1,“ a to zverejnením  na web 
stránke obce

Z á v e r y   z rokovania OZ v Poproči  
dňa 14. 9. 2012

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľ-
stva v Poproči č. 7/2012

Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1.  B e r  i e    n a     v e d o m i e

a/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ná-
vrhu 2. úpravy Programového rozpočtu obce 
Poproč na rok 2012

2.  S c h v a ľ u j e

a/  2. úpravu Programového rozpočtu obce 
Poproč na rok 2012

b/ Prevádzkový poriadok verejného detského 
ihriska v obci Poproč

Dňa 1.marca 2012 vstúpila do platnosti novela 
tohto zákona, v dôsledku ktorej sa zmenil cel-
kový doterajší spôsob financovania sociálnych 
služieb.. Zákon č. 50/2012 presunul doterajšie 
kompetencie štátu a vlastne aj otázku financií 
na obce. Kým do konca roka 2012 štát alebo 
ministerstvo dotovalo prevádzku sociálnych 
zariadení, ktorých zriaďovateľom boli obce 
vo výške cca 75% ekonomicky oprávnených 
nákladov,  tohto roku určil jednotný finančný  
príspevok pre všetky zariadenia  aj neziskové 

(pokračovanie z titulnej strany)

Čo by si chcela dosiahnuť v živote? 
Hlavne osobnú spokojnosť so všetkým čo mám. 
Nemusí to byť ani bohatstvo, nemusí to byť ani 
sláva, je to len o niečom vnútornom. Chcela by 
som robiť muziku, to ma tak nejako silno za-
siahlo v živote a nechcela by som to pustiť. To 
umenie ma bude sprevádzať do konca života, 
či už budem kresliť, písať básničky, alebo písať 
texty pre niekoho iného, myslím, že toto ma 
neopustí. Mám pocit, že muziku potrebujem 
do svojho života, 
Máš nejaký hudobný vzor?
Ja už som asi z tých vzorov vyrástla. Ale keď 
som bola mladšia, tak to bola Whitney Hous-
ton, neskôr som začala počúvať Red Hot Chili 
Peppers, Nirvanu. A potom ma to tak nejako 
prirodzene opustilo a začala som si určovať 
svoj vlastný smer. Začala som hrať na gitare, 
tým pádom to bola Alanis Morissete, Sheryl 
Crow. A to ma v podstate doteraz neopusti-
lo, je mi to dosť blízke, lebo aj ja som pesnič-
kárka. Je to muzika, ktorá ma baví a ktorá ma 
obklopuje. Ale tým nechcem povedať, že mám 
nejaké vzory v muzike, skôr by som povedala, 
že mám vzory v osobnostiach, ale to nebudem 
konkretizovať. Dôležité je mať stále nejaký ten 
nadhľad nad všetkým a mať v sebe pokoru. A 
to niektoré svetové hviezdy majú. Ja nie som 
človek, ktorého pohltila sláva a popularita, a to 
si chcem uchovať.
S ktorou zahraničnou hviezdou si sa stretla?
Stretla som sa s Natashou Bedingfield, robila 
som jej predskokana. Boli aj mnohí slávni gita-
risti, ale nemala som také možnosti stretnúť sa 
s takými hviezdami, ako by som ja chcela.
S kým by si sa chcela stretnúť na spoločnom 
pódiu, pri spoločnej práci?
Teraz som bola na koncerte Fu Faiters, baví ma 
Front Men, s nimi by som sa chcela stretnúť. 
Chcela by som sa stretnúť so Stingom, D.Crol, 
byť chvíľu okolo nich, vidieť ich,  akí sú naozaj.

A čo ty a škola? Ako to bolo?
Aj keď niekto hovorí, že je rád, že tam už necho-
dí, pre mňa to  bolo jedno z mojich najkrajších 
období. Základná škola bolo niečo také povin-
né. Vlastne škola je povinnosť, ale dôležité je, 
ako to človek vníma. Stredná škola bola povin-
nosť, ale aj zábava. Tým, že som bývala na in-
ternáte, chodila som na pedagogickú sociálnu 
akadémiu, pre mňa to boli najkrajšie štyri roky 
v rámci dospievania. Teraz máme stretávku po 
10 rokoch a strašne sa na to teším. Zas budeme 
spať na internáte, zažijeme dva dni niečoho, čo 
sme spolu zažívali. Moje spolužiačky sú už väč-
šinou vydaté, majú deti. Teším sa na to celé, že 
sa to vráti aspoň na okamih. Veľakrát sa mi 
o škole aj sníva.
Mala si aj nejakého obľúbeného učiteľa?
Obľúbeného učiteľa som mala, bohužiaľ zo-
mrel asi pred štyrmi rokmi. Učil nás hudobnú 
výchovu, chodila som k nemu do zboru, 
bol to náš dirigent. Ja som vyslovene ne-
šla na školu s tým, že budem učiteľkou, 
šla som tam hlavne kvôli muzike, kvôli 
umeniu. A tým pádom všetci učitelia, 
ktorí ma k tomu viedli, boli moji ob-
ľúbení.
Ktoré predmety si mala rada?
Strašne rada som mala biológiu. Do-
konca som chcela študovať bioché-
miu. Aj som si dala prihlášku na prí-
rodné vedy. Chcela som ísť aj na vysokú školu 
výtvarných umení, aj na filozofickú fakultu. Ale 
potom prišla Coca-Cola Popstar a celé to pre-
strihla a začala som robiť niečo úplne iné.
A ako je to s tvojím výtvarným umením? 
Teraz chystám výstavu, ale nebudem konkreti-
zovať, že čo. Budú to kresby, do ktorých sa ešte 
len pustím, veľmi sa na to teším. Budú to kres-
by z muziky, z koncertov, ktoré som toho roku 
odohrala. Chcem urobiť taký strih, urobiť si 
vákuum a budem kresliť. Kreslenie je pre mňa 
intímna práca.
Netužíš ešte po rodine?

Zatiaľ nie. Nepočujem žiadne svoje biolo-
gické hodiny a mám pocit, že na to mám 
ešte veľa času. Aj keď mám už 28 rokov. Keď 
raz na mňa príde ten pocit, že chcem mať 
rodinu, tak to urobím. Ale nechcem, aby to 
bolo náhodou. Musím byť na to pripravená 
psychicky.
Bola si cez prázdniny niekde v zahraničí?
Po šiestich rokoch som bola konečne na 
dovolenke. Zobrala som mamu a odišli sme 
na týždeň do Španielska. A to boli vlastne 
moje jediné prázdniny.
A kde si bola zatiaľ najďalej?
V Afrike spolu s kapelou na ostrove Djerba. 

jednotnou sumou 320,- €. na 1 obyvateľa na 
jeden mesiac, čo  predstavuje cca 1/3 nákladov 
na jedného  obyvateľa. Klienti zariadenia, ktorí 
za uplynulé roky zaplatili za služby poskytova-
né v našom zariadení cca 200- 250 €,  sú nútení 
v zmysle nového zákona si platiť dvojnásobok. 
Ak nepostačuje výška ich dôchodku, rozdiel 
musia doplácať ich rodinní príslušníci.  Zmena 
vo financovaní zariadení sociálnych služieb má 
negatívny dopad predovšetkým na malé zaria-
denia rodinného typu do 20 obyvateľov ako je 
aj naše, pretože výška nákladov v prepočte na 
1 klienta je veľmi vysoká. A tak klienti, ktorí sú 
ešte sebestační, sa vracajú naspäť do rodinného 
prostredia  alebo niektorí odchádzajú do iných 
novovznikajúcich zariadení bližšie k bydlisku 
ich detí. V snahe zachovať existenciu domova 
dôchodcov , ktorý svojou pôsobnosťou podlie-
ha obci aj do budúcna, sme museli prijať  via-
cero úsporných opatrení. Medzi tie najmenej 
populárne patrí aj zníženie stavu zamestnan-
cov. Veríme však, že tohtoročné problémy sa 
nám podarí úspešne zvládnuť a v novom roku 
začneme poskytovať tieto služby za nižšie úhra-
dy k úplnej spokojnosti klientov zariadenia tak, 
ako to bolo za uplynulých 15 rokov.                    

MP,  riaditeľka DD

Nemôžem o sebe povedať, že som cestovateľský 
typ. Aj keď cestujem dosť často, ale len v rámci 
Slovenska. Mám permanentne zbalený kufor. 
Keď som sa balila na dovolenku, špinavé veci 
som vymenila za čisté a šla som. Nemávam vô-
bec cestovnú horúčku, ale tá preprava z miesta 
na miesto mi zoberie strašne veľa energie.
Nebojíš sa lietania?
Vôbec nie.
Máme tu začínajúce kapely. Čo majú robiť, 
aby sa dostali aspoň na našu domácu scénu? 
Takúto otázku dostávam často, ale bohužiaľ 
recept na to nie je. Pretože každý ma vlastnú 
cestu, každý ma niečo napísané. Ja som naprí-
klad vôbec nechcela byt speváčka, vôbec som 
nechcela vystupovať na javisku, bola som dosť 
hanblivý človek. A ono si ma to povolanie 
prosto našlo. Našlo si ma to umenie, našlo si 
ma to skladanie pesničiek. Verím tomu, že keď 
má niekto raz v živote niečo napísané, tak to 
bude robiť, ono si ho to nájde. Možno stačí sa 
len ukázať, aby ľudia o nich vedeli. Treba využiť 
všetky možnosti, ktoré sa núkajú, myslím tým 
rôzne súťaže, hľadanie talentov. Ale dôležité 
je mať hlavne zdravé sebavedomie. Držím pal-
ce všetkým, ktorí sa venujú muzike.
Ďakujeme za rozhovor        DŠ

MKS Poproč v spolupráci s Miestnym odborom MATICE SLOVENSKEJ v Poproči
Vás srdečne pozýva na tradičné

„PEČENIE ONDREJOVSKÉHO CUKRU“,
- jedinečnej pochúťky príznačnej práve pre našu obec

 KDE: vo veľkej sále kultúrneho domu KEDY: 1. decembra 2012 o 15:00 hod

Základné ingrediencie (mlieko, cukor a tuk) budú v primeranom množstve k dispozícií. Ostatné 
prísady (kakao, rum, citrón, orechy a hrniec, varešku i nôž) si prineste so sebou.
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do zrekonštruované parku pod kostolom, aby 
spoločne oprášili banícku tradíciu našej obce. 
Tu po poďakovaní a ocenení všetkých žijúcich 
baníkov nasledovalo slávnostné odhalenie po-
zláteného dreveného reliéfu  sv. Barbory – pat-
rónky všetkých baníkov. 

Na hornom futbalovom ihrisku sa už medzi-
tým pripravoval na svoje vystúpenie folklórny 

súbor Zemplín, ktorý  to o 18:00 hod. roztočil 
na plné obrátky. Oficiálnu časť galaprogramu 
otvorili o 19:00 hod. tóny štátnej a baníckej 

Na tohtoročnej pomyselnej narodeninovej tor-
te žiarilo spolu 822 sviečok - 757 patrilo obci  
a zvyšných 65 dychovej hudbe Popročanka.
Aj tento rok čakal na návštevníkov pestrý 
program od skorých ranných hodín. Keďže  ku 
dňom obce tradične patria aj športové súťaže, 
nebolo tomu inak ani tento rok. Dopoludnie 
patrilo všetkým deťom zo ZŠ a MŠ v Poproči, 
pre ktoré boli v areáli školského dvora pripra-
vené rôzne súťaže.

Aj keď nám počasie zo začiatku veľmi nepria-
lo, športovcom to neprekážalo a od 10:00 hod. 
sa na hornom futbalovom ihrisku odohrávali 
úvodné zápasy XIII. ročníka popročského mi-
nifutbalového turnaja O putovný banícky ka-
hanec starostu obce Poproč. Víťazný kahanec 
skončil v rukách kapitána družstva Torpédo 
Poproč a cenu pre najlepšieho strelca si obhájil 
minuloročný víťaz Robo Bitto s počtom gólov 8. 
V priebehu predchádzajúceho týždňa sa na 
hornom viacúčelovom ihrisku odohrali aj jed-
notlivé zápasy III. ročníka tenisového turnaja 
T-CUP . Súťažilo sa v troch kategóriách, takže 
máme aj troch víťazov. V kategórii žien si prvé 
miesto udržala pani Eva Petrášová, v kategórii 

mužov si svoje prvenstvo obhájil minuloročný 
víťaz Roman Benko a  v kategórii štvorhra zví-
ťazili páni Janíčko a Sanislo .
Popoludní, keď sa aj počasie umúdrilo a vy-
kuklo slniečko, začali kostolné zvony pozývať 
veriacich na slávnostnú svätú omšu do kos-
tola, po ktorej sa všetci prítomní presunuli 

hymny v podaní dychovej hudby Popročan-
ka. Po príhovore starostu obce, vyhodnotení 
športových súťaží nasledovalo poďakovanie 
spolu-oslávencom večera, a to dychovej hudbe 
Popročanka. Aj oslávenci sa predstavili v krát-
kom koncerte, po ktorom nasledovalo vystúpe-
nie speváckej skupiny Fortuna, „predskokana“ 
hlavnej hviezdy večera - Zuzany Smatanovej. 

Tým sa zábava nekončila. Po tombole, ktorá 
bola  pestrá a bohatá, sa šantilo s DJ Jančim 
Spišákom až do skorých ranných  hodín.  

Prestávka bola len o polnoci. Vtedy väčšina  
z prítomných v nemom úžase pozorovala noč-
nú oblohu osvetlenú nádherným ohňostrojom. 

Nezabudli sme ani na našich najmenších. Troš-
ku oddychu od rodičov im umožnili zábavné 
atrakcie -  retiazkový kolotoč, vláčik, nafuko-
vací hrad, trampolína, ktoré  im boli k dispo-
zícii už od poludnia. Samozrejmosťou boli aj 
stánky s občerstvením, bez ktorých si oslavy 

už nevieme predstaviť.
Veríme, že ako organizátori sme vás ani tento 
rok nesklamali a svojou návštevou nás podpo-
ríte aj na obecných oslavách v roku 2013.                                              

ZH, vedúca MKS

Najmladší oslavovali 
športom už od rána

Pri príležitostí  Dňa obce Poproč sa uskutočni-
lo športovo - zábavné dopoludnie pre deti zá-
kladnej a materskej školy a ich rodičov, starých 
rodičov 8. septembra v školskom areáli. Čakalo 
ich tu 7 zaujímavých disciplín – banícky skok 
( alebo skok vo vreci ), banícka pavučina a iné 
nástrahy, banícka cesta, kniha na hlave, beh na 
60m, prekážkový beh a kolky. Deti sa úspešne, 
ale hlavne  s úmyslom súťažiť fair – play,  za-
pájali do všetkých súťaží. Malú sladkú odmenu  
si odniesli všetci súťažiaci, ale na popredných 
miestach sa mohli umiestniť len niektorí

Dopoludnie bolo ukončené hromadným skáka-
ním všetkých dospelých cez švihadlo, v zmysle:  
Kto vydrží najdlhšie a neodpadne.        LJ

Kolky Skok vo vreci 
1. Ferko Vinca 1. Jožko Harčarik 
2. Alexej Veselý 2. Ferko Vinca 
3. Patrik Juhár 3. Chiara 
 Debnárová
Banícka cesta Kniha na hlave 
1. Adam Horváth 1. Richard Benko 
2. Patrik Juhár 2. Samko Harčarik 
3. Ivana Novosadová 3. Sandra Bartkoová
Beh na 60m  Banícka pavučina a iné  
1. Patrik Schmiedl 1. Erik Hadbavný 
2. Jožko Harčarik 2. Jakub Brada 
3. Dárius Ján Michalko 3. Samuel Harčarik

Ako a čo sme oslavovali
Deň obce Poproč 2012

Posledné minúty rozhodli
XIII. ročník minifutbalového turnaja O putovný banícky kahanec starostu obce Poproč

Najmasovejšie podujatie Dňa obce 
Poproč začalo v ranných hodinách. 

Už tradične osem mužstiev rozbehlo  kolotoč 
zápasov v dobrej kondícii a aj divácky záujem 
potešil účinkujúcich. Pozvané mužstvá mali 
na prípravu dosť času, a tak možno len kon-
štatovať, že na to šli rôznymi spôsobmi. Pokiaľ 
viacerí boli v tradičnom zložení, ďalší budovali 
káder do budúcna, iní dopĺňali mužstvo skú-
senými hráčmi pre vyššie ambície. Nováčik 
turnaja – Hunyadi Team Moldava n/B len svoje 
mužstvo testoval.O vyrovnanosti zápasov však 
svedčí fakt, že nebolo mužstva , ktoré by aspoň 
raz neprehralo. Nakoniec do semifinále postú-
pili už tradične dobre hrajúce obe Viničky-Hal-

dy, Rádio Hornet a Torpédo, ktoré sa na tento 
ročník posilnili kvalitným hráčom do útoku 
(Michal Hiľovský bol zároveň najlepším hrá-
čom turnaja) a najskúsenejším dirigentom tejto 
hry (Martin Komora st.).Súboj o tretie miesto 
lepšie zvládli košické Rádio Hornet proti star-
ším Viničky-Haldy, kde zároveň ich hráč Robo 
Bitto sa stal najlepším strelcom turnaja s ôsmi-
mi gólmi. Viničky-Haldy dostali cenu Fair Play. 
O dramatické finále sa postarali Viničky-Haldy 
juniori s Torpédom, kde o víťazstve nebolo jas-
né do poslednej minúty. Viničky-Haldy hrou 
nesklamali, veď prehrali jediný zápas po troch 
rokoch. Finálová porážka ich zosadila na druhé 
miesto turnaja. Víťazom 13.ročníka turnaja  sa 
stal dobre poskladaný tím okolo Tomáša Krí-
žeka, ktorého hráči už poznali chuť víťazstva na 
tomto turnaji. Za bojovnosť a vysokú taktickú 
vyspelosť im banícky kahanec právom patrí, čo 
si aj patrične vychutnali na tribúne. Víťazstvá 
aj všetkých predošlých ročníkov sú už zazna-
menané v novovytvorenej kronike, ktorá bude 
sprevádzať turnaj každoročne. Chceme tým 
podporiť záujem o správnu vec, dobrú tradíciu, 
ale i s úsmevom zaspomínať po rokoch na nad-
šené futbalové tváre.

KH, vedúci turnaja

Kto by mal ukázať múdrosť 
veku a radosť zo života

Pekné letné počasie nás láka na výlety, návšte-
vy a pobyty v prírode. Výnimkou neboli ani 
členovia ZO SZZP v Poproči. Hneď ako nám 
to dovolili slnečné dni vybrali sme sa na svoje 
obľúbené kúpalisko do Čížu. Pre veľký záujem 
členov nielen z našej obce, ale aj širokého oko-
lia, kde sa rozniesol chýr o našej dobrej práci, 
sme zorganizovali až tri zájazdy. Jubilanti, ktorí 
si tento rok pripomínajú okrúhle životné jubi-
leá, sa v auguste stretli pri slávnostne prestre-
tom stole. Dobrá nálada a vďačnosť jubilujú-
cich boli pre nás najväčším zadosťučinením. 1. 
septembra na hornom futbalovom ihrisku na 
členskej schôdzi v prírode a pri varení guľáša sa 
stretla naozaj veselá chasa ako jedna veľká rodi-
na, ktorá si nielen pochutnala na dobrom jedle 
, ale aj veselo vyspevovala a ukázala, ako sa vie-

me zabávať. V polovici septembra sa v priesto-
roch kultúrneho domu uskutočnila konferen-
cia Okresnej rady  SZZP. Je potešiteľné, že naše 
aktivity neunikli pozornosti predstaviteľov 
obce a pán starosta pozvania na naše posledné 
spomenuté akcie  prijal. Chceme  sa poďakovať 
našim členom, ktorí si nenechali ujsť priprave-
né akcie, ktorých latka je z minulých rokov na-
stavená veľmi vysoko. Je však potrebné si uve-
domiť, že všetci sme členovia organizácie, ktorá 
zastrešuje ľudí so zdravotnými problémami. Pri 
každej práci sa vyskytnú nedostatky a len ten 
môže niečo pokaziť, kto niečo robí. Nemalo by 
byť našou snahou očakávať stopercentné vý-
sledky, ale ochota stretávať sa. Veď kto by mal 
ukázať múdrosť veku a radosť zo života, ak nie 
my?                                                                                                                

výbor ZO SZZP

DETSKÉ IHRISKO otvorené
(Brezová 20, Poproč 044 24)

Prevádzková doba:
1.3. až 30.4. od 9.00 do 17.00 hod.
1.5. až 31.8. od 9:00 do 19:00 hod.
1.9.  až 31.10. od 9:00 do 19:00 hod.
1.11. až 30.11. od 9:00 do 17:00 hod.
Otvorené každý deň  okrem stredy.
Zodpovedný: Ingrid Spišáková

Čas nášho života je obmedzený, nemožno ho zastaviť a tak každá príleži-
tosť na stretnutie s ľuďmi je neopakovateľná. Druhá septembrová sobota, 
narodeninový deň našej obce, bol určite výbornou príležitosťou ponoriť 
sa do tejto slávnostnej atmosféry. 
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Pomohli ste dobrej 
veci. Ďakujeme
Škola je vstupnou bránou do života každého 
dieťaťa.  Je tu pre žiakov a vďaka pedagógom 
a za pomoci rodičov je v nej vytvárané kvalitné 
prostredie pre výchovu a vzdelávanie. Nesmiernu 
zásluhu v tomto  procese majú všetci tí, ktorí sa 
rozhodli poukázať 2% z dane v prospech Rodičov-
ského združenia pri ZŠ s MŠ Poproč. Ďakujeme 
všetkým rodičom a priateľom našej školy. Vaše 
2% majú pre nás veľký zmysel. Aj zdanlivo malá 
čiastka je dôležitá. Pomohli ste dobrej veci a spra-
vili dobrý skutok pre deti tejto školy, aby sa v nej 
cítili príjemne. Získané prostriedky plánujeme 
využiť na  vybavenie školy modernou didaktickou 
technikou, aby sa zlepšovali podmienky výučby 
detí zavádzaním inovatívnych metód vo vyučova-
ní, využívaním nových technológií a skvalitnením 
školského prostredia. Špeciálna vďaka patrí pani 
Ing. Kyliánovej, ktorá každoročne zasiela na účet 
nášho združenia štedrý finančný príspevok.
                       KH
Za Vašu podporu a pomoc v tomto našom úsilí 
Vám srdečne ďakujeme!                                                                                             

Bohatá žatva mladých hasičov

Po úspešnom úvode Ligy mladých hasičov po-
kračovali naši chlapci a dievčatá súťažou Pla-
meň v Rešici 4. mája 2012. Súťaž pozostávala 
z 2 disciplín – útok CTIF a štafety na 400 m. 
Z 9 dievčenských družstiev sa naše dievčatá 
umiestnili na peknom 4. mieste a z 22 chlap-
čenských družstiev naše družstvo chlapcov 
vyhralo 1. miesto, vďaka ktorému postúpili do 
krajského kola hry Plameň. Krajské kolo sa 
konalo 30.júna 2012 v Spišských Vlachoch, 
kde naši chlapci vyhrali 2.miesto, čo považu-

jeme za obrovský úspech. Ďalšou súťažou Ligy 
mladých hasičov bol Kecerovský pohár, ktorý 
sa konal v Kecerovciach 14. júla 2012. Súťažili 
v nasledovných disciplínach – uzlová štafeta, 
štafeta 530 m a útok požiarnych dvojíc. Obe 
naše družstvá sa umiestnili na 2. mieste. V do-
plnkovej disciplíne uzlovej štafety sa Gabriela 
Baníková umiestnila na 2.mieste a Ľudovít 
Hiľovský na 1.mieste. Vyvrcholením Ligy mla-
dých hasičov bola súťaž Jesenný zraz mladých 
hasičov v Slančíku 15. septembra 2012. Súťa-
žilo sa v disciplínach - požiarne dvojice, poľný 
beh a určovanie hasiacich prístrojov. Na tejto 
súťaži nás reprezentovali 3 družstvá. Z toho 
miešané družstvo B (chlapci a dievčatá) sa 
umiestnilo na 6. mieste. Družstvo dievčat na 
2.mieste a  chlapci obsadili 1.miesto. Prekva-
pením a veľkým úspechom bolo celkové víťaz-
stvo nášho družstva chlapcov v tohtoročnej 
Lige mladých hasičov. A tak si z tejto súťaže 
odniesli domov okrem 4 víťazných pohárov aj 
veľký putovný pohár Ligy mladých hasičov, 
ktorým sa môžu pýšiť až do začiatku budúco-
ročnej Ligy mladých hasičov.          BH

Bol to veľký deň v našej farnosti
9. august 2012 bol pre veriacich našej farnosti 
veľkým dňom. Prvýkrát v histórii obce sme mohli 
reálne pocítiť prítomnosť jedného významného 
svätca. Reč je o relikvii sv. Cyrila, ktorú naša far-
nosť prevzala z farnosti Hrhov. Táto významná 
udalosť sa udiala na počesť 1150. výročia prícho-
du sv. Cyrila a Metoda na naše územie. O presun 
relikvie, bezpečnosť a dôstojnosť celej slávnosti 
sa postarali členovia DHZ Poproč. Sväté omše 
pri tejto príležitosti celebroval dekan Vdp. Vác-
lav Galo z Medzeva spolu s naším duchovným 
otcom Jánom Budzákom. Slávnostná rozlúčka 
s relikviou sv. Cyrila sa konala 11.septembra 
2012, po ktorej ju členovia DHZ odprevadili do 
kostola v Rudníku.

Keď v škole (ne) vypukol požiar

V škole vypukol požiar. Takýto telefonát nás 
zburcoval 25.júna o 9.00 hod. ráno. Ešteže to 
bolo iba cvičenie. O pomoc sme požiadali pro-
fesionálov z Moldavy n/B a U.S.Steel. 
Do ich príjazdu sme preskúmali budovu školy. 
Na jednom z poschodí sme našli dvoch zrane-
ných žiakov, ktorých chlapi vyniesli z budovy 
na nosidlách. Ako dobre, že máme v zbore zdra-
votníčky, Viktóriu a Martinu. Tie hneď vedeli, 

ako chlapcom pomôcť. Z najvyššieho poschodia 
sa valil hustý dym a bolo počuť krik o pomoc.  
Ale to už boli na mieste profesionáli a v kyslíko-
vých maskách preskúmali zamorené prostredie. 
V jednej učebni našli päť dievčat s učiteľom. 
Moldavskí profesionáli prišli s plošinou a diev-
čatá zniesli rovno do rúk zdravotníčok. Školá-
kom sa celá akcia páčila, zaujala ich hasičská 
plošina a každý si ju chcel vyskúšať. To však 
ešte nevedeli, že ich čaká prekvapenie, ktoré im 
prichystali profesionáli z U.S.Steel. 
Predviedli im výrobu hasičskej peny. Za malú 
chvíľu sa ihrisko zmenilo na snehový závej. 
Odvážnejší žiaci si penu vyskúšali. 
Na záver veliteľ DHZ Martin Jasaň odovzdal 
profesionálom ďakovné listy a poďakoval za 
účasť a ukážku ich práce na našom cvičení. 
Vďaka patrí aj riaditeľke ZŠ a učiteľskému zbo-
ru za pomoc a spoluprácu. 
Po skončení akcie sa každý pobral za svojimi 
povinnosťami – žiaci do školy, profesionál-
ni hasiči do práce a my dobrovoľní hasiči do 
zbrojnice.

Slnečné počasie a príjemné denné teploty počas 
septembra sa prejavili aj na nálade detí, ktoré 
po letných prázdninách zase nastúpili do ško-
ly a škôlky. Čas v škole ubiehal rýchlejšie a po 
vyučovaní bolo ešte dosť priestoru nielen na 
povinnosti, ale aj hry a stretnutia s kamarátmi. 
Slnečné počasie je prínosom, ale nie všeliekom 
na  dobrý chod školskej inštitúcie. Základnou 
funkciou školy je výchova a vzdelávanie detí 
a mládeže,  je však potrebné si uvedomiť, že 
naše deti  nežijú izolovane len v škole, ale  na 
ich výchove aj vzdelávaní sa podieľa celá spo-
ločnosť, prostredie, v ktorom dieťa žije. Ak sa 
výchovné vplyvy navzájom dopĺňajú a podpo-
rujú, je to na prospech dieťaťa. Ak sú vo výraz-
ných protikladoch, dieťa si vyberie to, čo mu je 

Chvíle oddychu majú za sebou

Hyperaktívna päťka v akcii
Už po tretíkrát mali možnosť stráviť nezabudnuteľné prázdniny v detskom tábore  Dobrý skutok 
deti z našej školy vďaka podpore a ústretovosti nášho rodáka, poslanca NR SR  Viliama Jasaňa. 
Tábor bol pre deti mimoriadnym zážitkom. Bol to ich prvý letný tábor, v ktorom stretli nových 
kamarátov , známe osobnosti . A že sa medzi ostatnými nestratili, o tom svedčí niekoľko rozho-
vorov v rádiu a aj ich spontánne pomenovanie „hyperaktívna päťka“.           BM, riad. 
ZŠ s MŠ

V  tomto  tábore  sa mi páčilo  to,  že  som spoznala aj  iných ľudí a deti  zo  Slovenska a  je mi 
ľúto,  že  som  ochorela  a  išla  domov.  Keď  sme  boli  v  skanzene  v  Pribyline,  tak  som  si  tam 
kúpila kameň a mám ho doma na výstavke. Stále,  keď sa tam pozriem, pripomína mi to tábor.                                    
  L.Kočanová

Každý deň sme hrali rôzne hry. V aquaparku Tatralandia sa mi páčilo najviac. Našla som si tam 
aj kamarátku Tweety. Z izieb bol krásny výhľad na Nízke Tatry. Ďakujem, že som mohla ísť do 
tábora.  R. Szakácsová

Škoda, že ten tábor bol veľmi krátky, chcel by som tam zase ísť.  P.Žakarovský

Kuchárky tam dobre varili, boli tam dobrí vedúci a konečne som rozprával do rádia Expres.   
  P. Žakarovský

A najlepšie bolo, keď sme mali táborák, veľa hudby a spievania. A keď prišiel Laci Strike  a naučil 
nás úžasný tanec, bola som veľmi šťastná Z celého môjho srdiečka Vám za to všetko úprimne 
ďakujem.   M. Veselá

Spoznala  som  tam  dobrých  a  milých  kamarátov    a  najviac  sa  mi  páčili  diskotéky.  Boli 
sme v Pribyline a v Tatralandii. Veľmi sa mi  v tábore  páčilo a chcela by som ísť ešte raz. 
  J. Raščáková

bližšie. Detstvo je najkrajším obdobím ľudské-
ho života a z pohľadu dospelých aj najbezsta-
rostnejším. Pravdou je , že základné pracovné 
návyky, samostatnosť a zodpovednosť sa budu-
je v detskom veku.  Preto je dôležité, aby sme 
všetci tomuto obdobiu venovali maximálnu 
pozornosť. Počet žiakov  v našej škole sa v po-
sledných rokoch výrazne nemenil.  Okrem detí 
z Poproča sú našimi žiakmi deti z Rudníka 
a Jasova. V školskom roku 2012/2013 je v ZŠ 
s MŠ  Poproč 206 žiakov v základnej škole 
a 49 detí v materskej škole. Súčasťou školy je 
školský klub detí , ktorý navštevuje 40 žiakov 
a školská jedáleň, ktorá zabezpečuje stravova-
nie pre všetkých žiakov školy, deti v škôlke a  

zamestnancov školy.  V škole máme 10 kmeňo-
vých tried a 5 odborných učební. V tomto škol-
skom roku sme z prostriedkov rodičovskej rady 
zakúpili tretiu interaktívnu tabuľu. V materskej 

škole sú 3 triedy a 2 učebne sú upravené na 
športovú a záujmovú činnosť . V ZŠ je zamest-
naných 18 pedagogických a 6 nepedagogických 
zamestnancov, v MŠ je 5 kvalifikovaných uči-
teliek a 2 upratovačky a v školskej  jedálni je 
spolu 5 zamestnancov. Celkovo  v ZŠ s MŠ  Po-
proč pracuje  36 zamestnancov. Činnosť v ško-
le je veľmi rozmanitá. Okrem vyučovacieho 
procesu sa zapájame do rôznych súťaží, aktivít  
a projektov. K dlhodobým projektom patria:  
Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, 
Modelové školy globálneho vzdelávania, Ze-
lená škola, Detský čin roka, Záložka do kni-
hy spája slovenské školy, Mliečny program, 
Ovocie do škôl. Zapájame sa do športových 

súťaží, vedomostných  súťaží  a olympiády, rôz-
nych  výtvarných súťaží, pripravujeme kultúrne 
podujatia a vystúpenia pre rodičov a verejnosť.          
                 BM, riad.ZŠ s MŠ        

Organizácia vyučovania v školskom roku 2012/2013:
začiatok  školského roka: 1.september 2012 začiatok vyučovania:  3. 9.2012
jesenné  prázdniny: 31.10.2012 - 2.11. 2012 začiatok vyučovania:  5.11.2012
vianočné  prázdniny: 24.12.2012 -  7. 1. 2013 začiatok vyučovania:  8. 1.2013
jarné   prázdniny: 18. 2.2013  -  22.2.2013 začiatok vyučovania:  25.2.2013
veľkonočné prázdniny: 28. 3.2013 -    2. 4.2013 začiatok vyučovania:  3. 4.2013
letné prázdniny: 1. 7. 2013 -    30. 8.2013 začiatok vyučovania:  2. 9.2013

59. ročník celoslovenského zrazu turistov 
a 43. stretnutie TOM KST sa uskutočnili  
2. až 8. júla 2012. Podujatie organizovalo KST 
Vyhne. Naši turisti tak putovali po Štiavnic-
kých vrchoch. Históriu tohto banského regi-
ónu spoznávali aj v Banskej Štiavnici v prí-
rodnom banskom múzeu, kde je vystavená 
aj ťažobná veža z našej obce bane Rúfus. Ne-
všednou udalosťou pre nich bola aj účasť na 
slávnostnej Cyrilo-metodskej svätej omši na 
skalnom brale zvanom Jelenia skala. Pravidel-
ne tretí júlový týždeň organizuje KST Poproč 
pochod Šľapaj do Poproča. 21. júla od rána 
pršalo. Nepriaznivé počasie však neodradilo 
skalných účastníkov nášho podujatia a svoju 
trasu  začali v Nováčanoch. Celou cestou ich 
sprevádzala zamračená obloha a husté kvapky 
dažďa. Približovaním do cieľa cesty sa počasie 
zlepšovalo a každému účastníkovi o to lepšie 
chutil výborný guláš z diviny a čučoriedkový 
koláč. Tradícia národných výstupov  na Kri-
váň sa začala v roku 1841 výstupom štúrov-
cov  na tento majestátny štít. Tohtoročný ná-
rodný výstup 18. augusta 2012 bol výnimočný 
tým, že to bolo 100. výročie vzniku tradície 
národnej púte. Aj na tomto podujatí nemohli 
chýbať popročskí turisti. Okrem výstupu 
na Kriváň zdolali aj najvyšší štít Západných  
Tatier – Bystrú týčiacu sa vo výške 2 248 m. 

predseda KST

Turisti v lete 
nezaháľali
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Úspešný štart mali iba žiaci
Víťazstvom nad Valalikmi 2:0 vstúpili do nové-
ho ročníka 2012/2013 jesennej časti futbalových 
majstrovstiev I.triedy okresu Košice – okolie naši 
žiaci. Dorastenci, účastníci 4.ligy sk. Košicko-
Gemerskej, podľahli vo Svinici 2:0 a taký istý vý-
sledok sa zrodil na domácom trávniku, keď muž-
stvo dospelých podľahlo nečakane Strážskemu 
0:2. Kým mužstvo dospelých vstúpilo do nového 
ročníka 2012/2013 už 29.júla, žiaci a dorastenci 
až 18.augusta. Ale ani druhé domáce stretnutie 
v novozriadenej 5.lige sk. Juh pre naše mužstvo 
nebolo šťastné. Aj keď v prvom polčase naši hrá-
či dokázali na vedúci gól hosťujúcich Krompách 
odpovedať vyrovnávajúcim gólom, dokonca pri-
dali ďalší, hostia z prvého útoku na začiatku 2. 
polčasu vyrovnali. Aby naša strelecká smola bola 
dokonalá, hostia zaznamenali aj tretí gól a domov 
odišli so ziskom 3 bodov. A tak po 3 kolách, keďže 
v tom treťom naši prehrali vo Folkmári, nám pat-

rila v tabuľke 5.ligy sk. Juh posledná priečka! Zlom 
nastal až po 4. kole, keď v domácom stretnutí po 
výsledku 2:0 nad Veľkými Kapušanmi sme získali 
prvé 3 body. Ďalším domácim víťazstvom 2:1 nad 
Michaľanmi sme získali 3 body. Veselšie bolo aj 
po stretnutí v Spišských Vlachoch, keď v nadsta-
venom čase náš najúspešnejší strelec Š.Štefanek 
vyrovnal stav stretnutia na 1:1 a nám priniesol zisk 
cenného bodu. V ďalšom stretnutí v sérii troch na 
súperových ihriskách v okresnom derby v Turni 
naši chlapci potvrdili stúpajúcu formu. Po vyni-
kajúcej hlavičke P. Mudroňa dokázali zvíťaziť 0:1 
a získať ďalšie 3 body. Veríme, že chlapci budú po-
kračovať v tomto úspešnom ťažení na súperových 
ihriskách. Dorastenecké mužstvo v domácom 
stretnutí dokázalo zvíťaziť nad Valalikmi 2:1, ale 
pri „okrúhlom stole“ prehralo kontumačne 0:3. 
Príčinou bolo, že „pendlujúci“ hráči nemôžu v je-
den deň hrať dva majstrovské zápasy. Medzi stret-

Pred novým ročníkom sme všetci vo veľ-
kom očakávaní. Nesmierne nás ale teší, že po 
dlhých rokoch sa družstvo mužov vrátilo 
znova do 3 ligy. Tentoraz nás čaká veľmi ťaž-
ká súťaž, ktorej hlavným cieľom bude záchra-
na v súťaži. Ale pevne veríme, že naši skalní 
fanúšikovia nám v tom pomôžu. V okres-
ných majstrovstvách v súťaži mužov budeme 
mať ešte dve družstvá, a to „B“ a „C“. Hlav-
ným a dôležitým cieľom „B“ družstva je vy-
hrať tieto okresné majstrovstvá a postúpiť do  
4. ligy. V mládežníckych kategóriách budeme 
hrať 1. ligu dorastencov a určite tu očakáva-
me lepšie umiestenie ako v minulom ročníku. 
Našu obec chceme vzorne reprezentovať aj 
v nasledujúcom ročníku a ďakujeme všetkým 
za podporu, ktorú nám preukazujete.  MG

Chcete mať fotografiu svojho dieťaťa 
vo vianočnom čísle našich novín? Pošli-
te nám do redakcie na adresu popno-
viny@gmail.com fotografiu dieťaťa 
narodeného v roku 2012 a pridajte dá-
tum narodenia+meno dieťaťa do konca 
novembra.

Máte skvelý recept na vianočné 
pečivo či špecialitu a neviete,čo 
s tým? Pošlite nám do redakcie spolu 
s vaším menom  do 25.novembra 
a vo vianočnom čísle našich novín 
ich ponúkneme ostatným.

nutiami musia mať prestávku 24 hodín. Bohužiaľ, 
realizačný tím dorasteneckého mužstva to nedo-
držal a hostia to využili na podanie námietky. Je 
nutné si uvedomiť, že za takýto čin mužstvo pyká 
nielen kontumáciou, ale aj finančným postihom 
a zastavením činnosti. V tomto prípade je to hrá-
ča, kapitána mužstva a vedúceho mužstva (po 4 zá-
pasy). Výbor OFK Slovan Poproč verí, že z tohto sa 
poučili a viackrát sa to nestane. Dôsledkom toho 
bola aj vysoká prehra 10:1 v Trstenom. Čiastočne 
to napravili v domácom stretnutí víťazstvom nad 
Medzevom 7:3. Žiacke mužstvo odohralo iba dva 
zápasy. V tom druhom porazili rovesníkov z Tur-
ne 2:0. Z dôvodu osláv Dňa obce Poproč v dňoch 
8. - 9. septembra sa neuskutočnili žiadne majstrov-
ské stretnutia našich mužstiev. Všetci hráči sa tešia 
na priaznivcov popročského futbalu, ktorí svojou 
účasťou na stretnutiach majú možnosť konfronto-
vať ich výkonnosť so súpermi. Výbor OFK Slovan 
Poproč aj týmto ďakuje všetkým fanúšikom a pria-
teľom futbalu, že v hojnom počte navštevujú nie-
len domáce stretnutia, ale aj stretnutia vonku.     

AH

Med je sladká a lepkavá kvapalina, ktorú vytvárajú . . . . . . . . . . t a j n i č k a  -  4 9  p í s m e n . . . . . . . . . . .  . 
Pre včelstvo je med zásobou energeticky bohatej potravy. Počas roka silná včelstvo vyrobí a z väč-
šej časti i spotrebuje stovky kg medu. Na prečkanie zimy stačí včelstvu približne 1 kg na mesiac. 
Med má zvláštnu chuť pre ktorú mu niektorí ľudia dávajú prednosť pred cukrom. Kvapalný med 
sa nekazí. Vyškrtávanie do L:

OSEMSMEROVK A Hlavný cieľ – 
záchrana v súťaži

AT


