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Víkendový program 
uplynulých týždňov - 
testovanie
Obec Poproč umožnila obyvateľom v rámci akcie Zachráňme spolu životy 
(neskôr aj podľa COVID AUTOMATU) zúčastniť sa plošného skríningového 
testovania priamo v mieste pobytu aj za účelom identifikovať ľudí s pozi-
tívnym výsledkom testu, ktorí rovno môžu odísť do karantény a neohrozia 
svoje okolie. Obec vyšla v ústrety aj obyvateľom, ktorí v zmysle vyhlášok 
Úradu verejného zdravotníctva potrebovali mať aktuálne potvrdenie o vy-
konaní antigénového testu s negatívnym výsledkom. Pred každým kolom 
skríningového testovania zasadal Krízový štáb obce Poproč (ďalej KŠ) raz 
týždenne. Členovia KŠ vyhodnocovali všetky dostupné informácie o epide-
miologickej situácii v SR a v obci. Na základe toho prijímali rozhodnutia 
o ďalšom postupe testovania v obci. Zasadnutí sa v prípade potreby zúčast-
ňovala aj riaditeľka ZŠ s MŠ. KŠ prijímal aj rozhodnutia vo vzťahu k bezpeč-
nosti otvárania MŠ a ZŠ v obci. Do organizačno–technického zabezpečova-
nia testovania sú zapojení všetci zamestnanci zaradení na úseku obecného 
úradu vrátane starostky a prednostky OcÚ, a vedúci úsekov obecných slu-
žieb a komunitného centra. /pokračovanie na s. 2/

K novej jari veľa sily, 
         by ste zdraví dlho žili.
(Poznámka: Výrobky z popročskej dielne zdobia exteriér obce.)

Želá starostka, poslanci OZ a zamestnanci obce.
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číslo 1-2/2021 číslo 1-2/2021Z činnosti obce Z činnosti obce

/pokračovanie zo s. 1/

Harmonogram príprav a priebehu testovaní 
Pondelok: vyhodnocovanie predchádzajúceho kola skríningu (spracovanie štatistík, hlásení…) listinne, ozónovanie a dezinfek-
cia priestorov, v ktorých testovanie prebieha - audit zásob ochranných prostriedkov a dezinfekcie + doobjednanie

Utorok: stretnutie so zástupcom MOM – odovzdávania evidencií (listinne) + zabezpečovanie nového kola skríningu, po 16.00 
hod. zasadnutie KŠ obce

Streda: nahlasovanie ďalšieho kola skríningu na OÚ Košice–okolie, odbor krízového riadenia + požiadavky na počet testov - 
nastavenie rezervačného systému - informovanie verejnosti o konaní skríningového testovania - zabezpečovanie zloženia OT

Štvrtok: spúšťanie rezervačného systému - objednávanie občanov na termín - tlač potvrdení + overovanie - príprava zmluvy 
s MOM

Piatok: príprava dohôd, poučení GDPR, prezenčných listín pre členov OT - prevzatie testov OÚ Košice – okolie, finalizácia mate-
riálno technického zabezpečenie OM - po 16.00 hod. – stretnutie OT – administrácia, poučenie a testovanie členov OT - nastavo-
vanie kamier na online prenos

Sobota: príchod na OM hodinu pred začatím testovania - organizačno–technické zabezpečovanie priebehu skríningu počas 
celého dňa + zabezpečovania stravovania členov OT - riešenie nepredvídateľných situácií - ukončenie testovania - spracovanie 
hlásení e -mailom pre MOM a OÚ Košice – okolie - zverejňovanie výsledkov testovania

Nedeľa: voľno
(Poznámka: MOM=mobilné odberové miesto, OM=odberové miesto, OT=odberový tím, OÚ=okresný úrad, OcÚ=obecný úrad)

Priebeh testovania na OM v r. 2021 zabezpečovalo priamo 35 osôb: 3 koordinátori, 10 osôb administratíva / dobrovoľníci, 9 čle-
nov DHZ Poproč, 9 zdravotníckych pracovníkov, 4 príslušníci Ozbrojených síl SR.

Výsledky testovaní a finančné zabezpečenie
V obci sa doteraz (do uzávierky novín 19. 3. 2021) uskutočnilo 8 kôl testovania s týmito výsledkami:

kolo Dátum 
testovania

čas 
testovania

OM 1 - ihrisko OM 2 - Kultúrny dom SPOLU

POZITIVITApočet otesto-
vaných osôb

počet 
pozitívnych 

osôb

počet otesto-
vaných osôb

počet 
pozitívnych 

osôb

počet otesto-
vaných osôb

počet 
pozitívnych 

osôb

1
23. 1. 2021 8:00 - 20:00 442 6 391 3

1122 15 1,34 %
24. 1. 2021 8:00 - 18:00 - - 289 6

2
30. 1. 2021 8:00 - 20:00 407 6 411 8

1122 17 1,52 %
31. 1. 2021 8:00 - 18:00 - - 304 3

3 6. 2. 2021 7:00 - 20:00 487 3 506 2 993 5 0,50 %

4 13.2.2021 7:00 - 20:00 457 1 551 2 1008 3 0,30 %

5
20. 2. 2021 8:00 - 18:00

- -
530 4

937 10 1,07 %
21. 2. 2021 8:00 - 18:00 407 6

6 27. 2. 2021 8:00 - 20:00 353 1 535 0 888 1 0,11 %

7 6. 3. 2021 8:00 - 18:00 423 0 513 1 936 1 0,11 %

8 13. 3. 2021 8:00 - 18:00 428 0 494 0 922 0 0,00%

SPOLU 2997 17 4931 35 7928 52

Testovalo sa spolu 11 dní na 2 odberových miestach (OM):  7x na ihrisku (OM 1 – Areál športu a hier, Brezová 20) - 11x 
v kultúrnom dome (OM 2 – Kultúrny dom, Kultúrna 1).

Dátum Počet pozitívne testovaných – PCR + AG testy v obci* Pozitivita
09.02.2021 24 0,8  %
17.02.2021 52 1,87 %
24.02.2021 53 1,91 %
04.03.2021 65 2,35 %
08.03.2021 43 1,55 %
12.03.2021 41 1,48 %
15.03.2021 39 1,41 %

Obec využila možnosť bezplatného použitia rezervačného systému bookio.sk na objednanie sa na presný čas za účelom 
plynulého pohybu obyvateľstva na testovanie. Celkové využitie rezervačného systému bolo 5198 rezervácií. RÚVZ Košice 
vykonal 6.marca 2021 kontrolu na OM 1 s výsledkom bez zistených nedostatkov. TESTOVANIE V €: Počet vykonaných testov 
7.988 €. Požadovaná refundácia: 39.940 €. Preplatené: 21.430 € (testovanie od 23.1.2021 – 13.2.2021). Náklady na testovanie: 
cca 49.500 €.
K testovaniu bol na webstránke obce zverejnený dotazník spokojnosti. Odovzdaných bolo 296 dotazníkov. Výsledky si môže-
te pozrieť na www.poproc.sk alebo www.facebook.com.  OcÚ (IKH, JJ)

Spoločne môžeme meniť našu obec v prospech 
všetkých
Aj keď žijeme v dobe koronakrízy a aktuálne sa prioritne venujeme zabezpečovaniu opatrení 
smerujúcich k ochrane zdravia a životov, musíme veriť, že postupne bude pandémia slabnúť. 
Budeme však musieť čeliť jej následkom. Ing. I. Komorová Hiľovská, starostka obce

*zdroj RÚVZ KE

Psychická únava, strach so straty zamestnania a tým aj o za-
bezpečenie živobytia si budú vyžadovať príležitosti na ich 
riešenie nielen zo strany štátu, ale aj zo strany obce. Takúto 
príležitosť v našej obci už dnes predstavuje sociálny podnik 
obce. 1.februára 2021 bol Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky priznaný pre obchod-
nú spoločnosť Služby obce Poproč, s. r. o. štatút regis-
trovaného sociálneho podniku (ŠRSP), čím bolo oficiálne 
úspešne zavŕšené niekoľkomesačné úsilie o získanie štatútu 
sociálneho podniku pre vyššie uvedenú obecnú obchodnú 
spoločnosť.

Prečo sociálny podnik?
Obec Poproč do konca minulého roka vytvárala podmienky 
pre realizáciu opatrení sociálnej politiky a využívala nástro-
je, ktoré umožňovali vytvárať podmienky pre zamestnáva-
nie najmä dlhodobo nezamestnaných. Tieto nástroje politi-
ky trhu práce však nemajú pre uchádzačov o zamestnanie 
dlhodobejší charakter a boli realizované formou malých 
obecných služieb a aktivačných prác. Založenie sociálneho 
podniku za účelom vytvorenia pracovných miest pre znevý-
hodnených a zraniteľné osoby, a to najmä dlhodobo neza-
mestnaných osôb a osôb so zdravotným postihnutím, pred-
stavuje zabezpečenie ich príjmu prostredníctvom predaja 
výrobkov a poskytovania služieb. Cieľom je vytvorenie sta-
bilných a ekonomicky udržateľných pracovných príležitostí 
v strednodobom horizonte. Okrem týchto kategórií zamest-
nancov máme ambíciu zamestnať aj odborníkov z rôznych 
oblastí, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť spoloč-
nosti na trhu.

Výhody sociálneho podniku
Priznaním ŠRSP budú môcť Služby obce Poproč, s. r. o. vyu-
žívať rôzne formy štátnej pomoci v zmysle ustanovení záko-
na č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych pod-
nikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle 
neskorších predpisov. Z tých najvýznamnejších stačí spome-
núť:

• kompenzáciu mzdových nákladov, ktorá napr. 
u osôb so zdravotným postihnutím dosahuje až 75 % 
celkovej ceny práce počas celej doby pracovného po-
meru,

• 10 % DPH na všetky tovary a služby vyprodukované 
alebo poskytnuté sociálnym podnikom,

• možnosť zakúpenia služieb prostredníctvom servis-
ným poukážok. Fyzické osoby, s osobitným zreteľom 
na ich odkázanosť si budú môcť prostredníctvom 
týchto poukážok zakúpiť služby starostlivosti o zá-
hradu ako je napr. upratovanie, umývanie okien, 
pranie, žehlenie, kosenie, upratanie záhrady, orez 
stromov a kríkov a pod.

Ďalšou motiváciou na vytvorenie sociálneho podniku bola 
skutočnosť, že zákonom č. 112/2018 Z. z, o sociálnej ekonomi-
ke a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov došlo s účinnosťou od 1. 5. 2018 k zmene a doplneniu 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zmena sa týka podlimitných 
zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. V zmysle uvedenej 
zmeny sa zákon nevzťahuje na poskytnutie služieb alebo do-
danie tovaru pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávate-
ľom je registrovaný sociálny podnik. Tak je to aj pri zadávaní 
zákaziek s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je usku-
točňovanie stavebných prác. Na základe uvedeného je pre 
obec výhodnejšie a zároveň menej náročné priame zadanie 
zákazky obecnému sociálnemu podniku, čím efektívnejšie 
a flexibilnejšie zabezpečí plnenie samosprávnych úloh obce. 
Obec môže priamym zadaním podpísať zmluvu so sociálnym 
podnikom obce na dodávku tovarov a služieb a na uskutočne-
nie prác, čo je určite prínosom pre ekonomickú aktivitu obce. 
Ďalšou výhodou je sociálny aspekt zohľadnený v zákone o ve-
rejnom obstarávaní, čo umožňuje sociálnemu podniku obce 
uchádzať sa o subdodávku u dodávateľa stavby pri vysúťaže-
nej zákazke na dodávateľa stavby.
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Ciele sociálneho podniku
Hlavným cieľom nebude zisk podniku, ale spoločenský pro-
spech. Zisk sociálneho podniku bude vrátený späť do podniku 
na zamestnanie ďalších ľudí a rozširovanie činnosti. Založenie 
sociálneho podniku si však vyžiada vstupnú investíciu zo stra-
ny obce. Na začiatok samospráva podporí podnik návratnou 
finančnou výpomocou v sume 30 tisíc eur, ktoré budú urče-
né na začatie bežného chodu. Registrovaný sociálny podnik 
sa bude môcť uchádzať o nenávratné finančné prostriedky 
od štátu až do výšky 50 percent vstupných investícií. Sociálny 
podnik Služby obce Poproč, s. r. o. bude rozbiehať svoju čin-
nosť postupne a tomu bude zodpovedať aj postupné zamest-
návanie ľudí. Podnik bude postupne ponúkať služby nasledov-
ných prevádzok:

Služby sociálneho podniku

1. TECHNICKÉ PREVÁDZKY - sídlo Oľšavská 24
1.1 Prevádzka Stavba a údržba

•	 údržba	 verejných	 budov,	 oprava	 miestnych	 komunikácií,	 sta-
vebné	práce,	úprava	verejných	priestranstiev

1.2 Prevádzka Doprava
•	 dopravné	služby	pre	ostatné	prevádzky,	dopravné	služby	verej-

nosť
1.3 Prevádzka Dom a záhrada

•	 poskytovanie	služieb	ako	upratovanie	v	domácnosti,	umývanie	
okien,	pranie,	žehlenie,	pomoc	s	nákupmi,	kosenie,	orezávanie	
stromov	a	kríkov,	jarné	práce	v	záhrade	či	zazimovanie	záhrady.,	
pomoc	pre	fyzické	osoby	s	osobitným	zreteľom	na	odkázanosť

1.4 Prevádzka Stolárska dielňa
•	 podporné	práce	pre	ostatné	prevádzky,	opravy	a	údržby	v	budo-

vách	v	majetku	obce,	zákazková	výroba
1.5 Prevádzka Zváračská dielňa

•	 podporné	práce	pre	ostatné	prevádzky,	zákazková	výroba
1.6 Prevádzka Autoumyvárka

•	 podporné	práce	pre	ostatné	prevádzky,	zákazkové	služby

2. NETECHNICKÉ PREVÁDZKY
2.1 Prevádzka Spoločenské akcie a kuchyňa – Kultúrna 1

•	 zabezpečovanie	rodinných	a	spoločenských	akcií	na	kľúč	(svad-
by,	krstiny,	narodeninové	oslavy,	kary…),	výroba	a	predaj	lokál-
nych	produktov,	podporné	služby	pre	ostatné	prevádzky

2.2 Prevádzka Krajčístvo a práčovňa – Oľšavská 24
•	 podporné	služby	pre	ostatné	prevádzky,	zákazkové	šitie	a	opra-

vy	odevov,	výroba	a	predaj	textilných	výrobkov,	služby	práčov-
ne

2.3 Prevádzka Športových aktivít – Brezová 20
•	 podporné	služby	pre	Areál	športu	a	hier,	odborné	zabezpečova-

nie	športových	a	pohybových	aktivít,	organizovanie	športových	
podujatí	pre	deti,	mládež	a	ostatnú	verejnosť

Za nami je kus poctivej práce, ale ešte väčší pred nami. 
Najväčšou odmenou aj pre mňa osobne bude spokojnosť 
budúcich zamestnancov sociálneho podniku a ich rodin-
ných príslušníkov, ale aj spokojnosť zákazníkov podniku. 
Sociálny podnik prestavuje nástroj, ktorým po pandémii 
budeme môcť spoločne meniť našu obec a pritom si vzá-
jomne pomáhať.

PREHĽAD O PODANÝCH ŽIADOSTIACH O DOTÁCIE  A STAVE ICH IMPLEMENTÁCIE (REALIZÁCIE)

 SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV K DÁTUMU 16.03.2021

Por.
č.

Mesiac, v ktorom 
bola odoslaná/

doplnená žiadosť 
o dotáciu

Predmet žiadosti o dotáciu Poskytovateľ dotácie
Výška požadovanej do-
tácie resp. poskytnutej 

dotácie v Eur

Spoluúčasť
obce 
v Eur

Fáza schvaľovania/ implementá-
cie (realizácie)

1 1/2019 „Modernizácia učební v ZŠ s MŠ 
Poproč“

MPaRV SR
Integrovaný regionálny 

operačný program

Poskytnutá dotácia

92 270,20 EUR
4 856,33 EUR

Nenávratný finančný príspevok 
schválený/zmluva podpísaná.

Prebieha implementácia 
projektu.

2 11/2019 „Revitalizácia parku v centre 
obce“ Program obnovy dediny

Poskytnutá dotácia

4 965,49,00 EUR
 261,35 EUR

Dotácia schválená.
Projekt ukončený a zúčtovaný 

v roku 2020.

3 2/2020 „Návrh zmien a doplnkov 
č. 2 ÚPD – O“

Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR

Poskytnutá dotácia

4 680,00 EUR
1 170,00 EUR

Dotácia schválená.
Prebieha implementácia + vyúč-
tovaná dotácia podľa fakturácie 

v roku 2020.

4 4/2020 „Knižnica -miesto príbehov, alebo 
dobrá kniha v pravom čase“ Fond na podporu umenia

Poskytnutá dotácia

2000,00 EUR
0,00 EUR

Dotácia schválená. 
Prebieha implementácia.

5 6/2020

„Zmiernenie dopadov koronakrízy 
v obci Poproč podporou zlepšenia 
poskytovania služieb pre občanov 

(seniorov)“

Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre 

investície a informati-
záciu

24 930,00 EUR 2 770,00 Eur Žiadosť neschválená

6 6/2020
Žiadosť o poskytnutie osobného 
motorového vozidla na výkon 

samosprávnych funkcií
MH SR Dar obci  0,00 Eur

Žiadosť schválená. 
Auto prevzaté 10.11.2020

7 7/2020
„Vybavenie počítačovej učebne 

základnej školy s materskou 
školou v Poproči“

MAS Rudohorie 10 000,00 Eur  1 989,20 Eur Žiadosť odoslaná

8 10/2020 Zlepšenie vybavenia školskej 
jedálne MŠ SR 5 000,00 Eur 600,00 Eur Žiadosť neschválená.

9 11/2020 Žiadosť o dotáciu na výživové 
doplnky pre DD MPSVaR

Poskytnutá dotácia

700,00 Eur
0,00 Eur Žiadosť schválená (2020).

 Projekt ukončený a zúčtovaný.

10 11/2020 „Pomáhame SPPolu“ Nadácia SPP
Poskytnutá dotácia

500,00 Eur
0,00  Eur

Žiadosť schválená (2020).
Prebieha implementácia.

PREHĽAD O PODANÝCH ŽIADOSTIACH O DOTÁCIE  A STAVE ICH IMPLEMENTÁCIE (REALIZÁCIE)

 SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV K DÁTUMU 16.03.2021

Por.
č.

Mesiac, v ktorom 
bola odoslaná/

doplnená žiadosť 
o dotáciu

Predmet žiadosti o dotáciu Poskytovateľ dotácie
Výška požadovanej do-
tácie resp. poskytnutej 

dotácie v Eur

Spoluúčasť
obce 
v Eur

Fáza schvaľovania/ implementá-
cie (realizácie)

11 12/2020
Vzhľad knižnice 

v 21. storočí
FPU 8 430,00 Eur 1 686,00 Eur

Žiadosť schválená (2021).
Dotácia – 2 000,00 Eur

Spolufinancovanie – 1 500,00 
Čaká sa na doručenie zmluvy.

12 12/2020 „Zakúpenie kompaktného 
zametača“

 „Environmentálny fond 
– Činnosť A3 – ochrana 

ovzdušia
167 454,00 Eur  8 814,00 Eur Žiadosť odoslaná

13 12/2020

„Predchádzanie vzniku 
a zhodnocovaniu BRKO – 

zakúpenie kompostérov, drvičky 
a iných komponentov pre malú 

kompostáreň“

„Enviromentálny fond – 
Činnosť C2 – Odpadové 

hospodárstvo
142 500,00 Eur 7 500,00 Eur Žiadosť odoslaná

14 12/2020 „Výstavba tržnice v obci Poproč“ MAS Rudohorie 41 686,36 Eur 58 020,6 Eur Žiadosť odoslaná

15 12/2020
„Zakúpenie špeciálneho mo-
torového vozidla pre domov 

dôchodcov“
MPSVaR SR 28 994,40 Eur 3 221,60 Eur Žiadosť odoslaná

 PRIPRAVOVANÉ ŽIADOSTI O DOTÁCIU:

1 12/2020 „Vodozádržné opatrenia – 
Kultúrny dom“ OPKŽP (fondy EÚ)

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 
vypracovaní projekto-

vej dokumentácie

Prebieha dopracovanie PD   + 
prebieha príprava príloh a spra-

covanie ŽoNFP

2 12/2020 „Rekonštrukcia DD – prestavba 
a prístavba“ IROP (fondy EÚ)

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 
vypracovaní projekto-

vej dokumentácie

Príprava ver. obstarávania PD 
+ prebieha príprava príloh k 

spracovanie ŽoNFP

3 12/2020
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu 

v obci (Západná, Družstevná, 
Potočná, Záhradná, Horská)

OPKŽP (fondy EÚ)

Výška požadovanej 
dotácie bude známa po 
vypracovaní projekto-

vej dokumentácie

Príprava ver. obstarávania PD 
+ prebieha príprava príloh k 

spracovaniu ŽoNFP

REKONŠTRUKCIE A AKTIVITY FINANCOVANÉ Z VLASTNÝCH, RESP. NÁVRATNÝCH ZDROJOV V ROKU 2021:

1

Spracovanie PD – 
rekonštrukcia MK (Lesná, 
Horská, Brezová, Letná, 

Jarná, Poľná)

Úver (VÚB) 7 700,00 Eur

rok plný čísel
15. februára 2021 začalo Sčítanie obyvateľov a prebiehať bude do 31. 3. 2021. Sčítať sa môžu občania 
v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elek-
tronický formulár sa nachádza na stránke www.scitanie.sk alebo je k dispozícii mobilná aplikácia. 
Nakoľko je dôležité, aby sa z dôvodu pandémie koronavírusu sčítalo čo najviac obyvateľov elektronicky, 
prosíme touto cestou našich mladších spoluobčanov, aby tým skôr narodeným pomohli so sčítaním, ak 
ich o to požiadajú.

K 17. 3. 2021 sú občania našej obce sčítaní na 72,12 %. Tí občania, ktorí sa nedokážu sčítať elektronic-
ky, budú mať možnosť sčítať sa prostredníctvom mobilných alebo stacionárnych sčítacích asistentov 
v termíne od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021, o čom budú neskôr bližšie informovaní. Údaje, ktoré sa sčítaním 
obyvateľov v roku 2021 získajú, budú tvoriť pre každú obec základ pre prerozdeľovanie výnosov daní 
obciam, preto je nesmierne dôležité, aby sme sa sčítali v čo najväčšom počte.

Sčítaniu obyvateľov 2021 predchádzalo výlučne elektronické sčítanie domov a bytov, ktoré prebiehalo 
v období od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021, pričom rozhodujúcim okamihom sčítania bol dátum 1. 1. 2021. 
Administratívnymi zdrojmi údajov adries, ktoré boli použité pri sčítaní domov a bytov, boli Register 
adries, Kataster nehnuteľností, Register fyzických osôb, Sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2011 
a 2001, Základná báza údajov pre geografický informačný systém a Zoznam stavieb. Všetky údaje po-
skytnuté obcami prostredníctvom ESDB budú spracované Štatistickým úradom SR výlučne na účel Sčí-
tania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. OcÚ (JB)
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číslo 1-2/2021 číslo 1-2/2021Z činnosti obce

prívetivosť a ochota v bielych 
skafandroch
Víkendové testovanie na Covid-19 sa stalo súčasťou našich životov. Nikto z nás pri prvom plošnom 
testovaní nepredpokladal, že to skončí takto. Náročné je to každý víkend pre testovaných, 
avšak náročnejšie pre členov odberových tímov (OT). Preto sme ich oslovili a spýtali sa, ako 
to vnímajú oni. Ich odpovede len potvrdili to, na čom sa zhodneme mnohí, a to, že vo všetkých 
odberových tímoch v Poproči sa stretli správni ľudia, z ktorých sršala každý víkend prívetivosť, 
profesionálny prístup a ochota. Posúďte sami. OcÚ (JJ), OcÚ – MKS (MP)

• Víkendy strávené na OM mi neprekážali, beriem 
to pozitívne, síce ten vírus sa šíri medzi nami, 
ale… aspoň som pomohol usporiadateľom a videl 
som tváre ľudí. Síce cez rúška, ale aj takých ľudí, 
o ktorých som ani netušil, že sú z Poproča.

  /Martin Raščák/

• Lepší tím som si nemohla priať. Sme tam super ko-
lektív zdravotníkov, hasičov, ozbrojené sily a sa-
mozrejme aj pracovníkov obce

  /Laura Kočiková/

• Osobne som mala možnosť pracovať s oboma OT 
a s oboma sa mi robilo veľmi dobre. V jednom i v dru-
hom tíme je skvelá atmosféra medzi pracovníkmi. 
 /Petra Humarová

• Áno, ako pracovníčka obce som bola členkou OT 
ako koordinátorka nielen na ihrisku, ale aj v kul-
túrnom dome. Víkendy na OM som vnímala ako 
možnosť vidieť ľudí. Bolo a je to náročné, ale nie-
kto to robiť musí a ja to chcem robiť. Zároveň to 
vnímam aj ako výsledok celotýždňovej prípravy 
testovania, ktorý popri bežnej agende zabezpeču-
jeme.

  /Jana Juríková/

• Bol som členom oboch tímov. Víkendy strávené 
na OM som vnímal ako možnosť pomôcť. Bolo fajn 
vedieť, že to má zmysel tráviť tam čas a že tým 
niekomu pomáham. Okrem toho to bola aj fajn 
príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorých som dávno 
nevidel. /anonym 2/

• Vzhľadom na to, že sa v súčasnej dobe pohybujeme 
najmä v domácich priestoroch, trávenie víkendov 
na OM vnímam ako príjemnú zmenu prostredia, 
ale aj ľudí. Teší ma, že sa na OM schádza skupina 
milých, vtipných a príjemných ľudí, s ktorými sa 
dobre spolupracuje. /anonym 3/

• Kladne. Je dobre ľuďom pomáhať a obzvlášť v takej-
to situácii. /anonym 5/

• Som členom tímu od jesene ako dobrovoľný hasič. 
Je to už únavné, ale stále som ochotný prísť.

  /anonym 6/

• Áno, som členom. Je to pre mňa možnosť pomôcť 
v rámci svojich schopností a možností, zároveň na-
hliadnuť do práce zdravotníkov a spoznať nových 
ľudí. /anonym 7/

• Som členka OM1 a rada by som vám to priblížila 
z našej strany. Víkendy strávené na OM sa nedajú 
zabudnúť, boli to občas dobré a občas zlé dni.

  /anonym 8/

Boli ste, resp. ste členom jedného z odbero-
vých tímov pri testovaní na Covid-19. Ako vní-
mate víkendy strávené na odberovom mieste 
(OM)?

Z činnosti obce

• Hoci je to fyzicky aj psychicky náročná práca 
a každý týždeň odchádzam vyčerpaná, nič neľu-
tujem.

  /anonym 9/

• Zo začiatku asi nikto nerátal s tým, že bude nut-
né sa testovať každý týždeň, nálady ľudí sa menili 
a občas namierili svoju nevôľu aj na ľudí v testo-
vacích tímoch, a tiež, keď niektorí z členov „pod-
cenili“ možnosť prenosu nákazy. /anonym 7/

• Na začiatku som váhal, no s odstupom času to ne-
ľutujem. /anonym 6/

• Z pohľadu administratívneho pracovníka sú časti 
dňa, kedy sa pracuje naozaj ťažšie. Ak ste takmer 
celý deň zavretý v malej miestnosti, musíte non-
stop udržiavať pozornosť, rýchle tempo zapisova-

nia informácií o registrovaných a sem -tam s nimi 
prehodiť pár slov, dá to človeku poriadne zabrať. 
Občas sa vyskytnú aj situácie, ktoré nie sú vždy 
príjemné, ale v takýchto prípadoch sa snažíme 
pozerať na veci s nadhľadom  /anonym 3/

• Osobne som neoľutoval ani jeden odberný deň, 
pretože vždy bola na pracovisku okrem povin-
ností aj zábava a príjemná atmosféra, takže nám 
čas vždy pekne rýchlo ubehol. /anonym 2/

• Pri skorom rannom vstávaní aj počas víkendu .
  /Lűkoová Andrea/

• Keďže študujem na zdravotníckej škole. beriem to 
ako skúsenosť do života. Je to vlastne moja prá-
ca – pomáhať- chorým alebo zdravým ľuďom. Ta-
kže nie, neoľutovala. /Laura Kočiková/

• Vďaka super prístupu všetkých ľudí z testovacie-
ho tímu (zdravotníci, dobrovoľníci, hasiči) a pria-
teľskej atmosfére, ktorú tím vytvoril, priebeh tes-
tovania môžem hodnotiť len pozitívne.

  /Dominika Hiľovská/

• Pozitívne hodnotím určite organizáciu testova-
nia, milý a obetavý prístup pracovníkov obce a to, 
že som mala možnosť si niečo také vyskúšať a spo-
znať nových, úžasných ľudí. A negatívne hodno-
tím prístup niektorých občanov, a to ich arogant-
ný prístup a nedodržiavanie časových termínov 
na otestovanie. /Laura Kočiková/

• Pozitívne hodnotím celý priebeh organizácie tes-
tovania, že ľudia môžu prísť k nám otestovať sa 
aj bez rezervácie a sú im poskytnuté až dve OM. 
Taktiež pozitívne hodnotím live vysielane, podľa 
ktorého približne vieme, na ktorom odberovom 
mieste sa dlhšie čaká. Negatívne z môjho pohľadu 
nevidím nič. /Petra Humarová/

• Všetko hodnotím pozitívne. /anonym 1/

• Všetko hodnotím pozitívne, prístup, postupnosť aj 
všetko ostatné. /anonym 4/

• Priebeh bol plynulý, v OT je vždy dobra nálada, 
každý si plní svoje povinnosti, ľudia si navzájom 
pomáhajú. Ak niečo vyskočilo, vyriešilo sa to bez 
problémov. Negatívom je zlá funkčnosť aplikácie 
na objednávanie ľudí na čas. Stáva sa to, že viac 
ľudí objedná systém na rovnaký čas, alebo im ne-
vytvorí objednávku, pričom sa ľudia preukážu 
smskou, že im tú objednávku vytvorilo.

  /anonym 5/

• Pozitívne hodnotím organizáciu, prístup ľudí 
oboch tímov, taktiež možnosť otestovať sa pria-
mo v obci. Negatívne hodnotím princíp testo-
vania ako zbrane proti covidu (to však na našej 
úrovni nezmeníme, sú to pokyny zhora). 

  /anonym 10/

Oľutovali ste niekedy, že ste sa na to dali?

Aký bol podľa vás priebeh testovania – čo 
hodnotíte pozitívne, čo negatívne?



(Na foto respondent s vojakom a „umeleckí“ snehuliaci, ktorých postavili členovia tímu ako odreagovanie sa cez prestávky.)
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číslo 1-2/2021 číslo 1-2/2021Z činnosti obce

• 80 % ľudí sa správa pokojne a sú bezproblémoví, 
17% ľudí potrebuje opakovane výzvy o dodržia-
vaní opatrení, 3% ľudí nadáva na náš systém bez 
akýchkoľvek argumentov, nereagujú na výzvy 
k dodržiavaniu opatrení a handrkujú sa aj vtedy, 
keď sa nedopatrením stane, že ako objednaní idú 
o 30 sekúnd (to myslím doslova) neskôr.

  /anonym 10/

• Ľudia, ktorí k nám chodia, sú vždy milí a dobre na-
ladení. Stále sa s nami snažia prehodiť aspoň pár 
slov. Niektorí nás potešia milým slovom, iní zas 
maškrtami alebo kvetinkami. No aj napriek tomu 
sa nájdu takí tí, ufrfľanci‘‘, ktorým nikdy nevyho-
viete. /anonym 9/

• Stretla som sa s láskavými ľuďmi, ktorí mi spríjem-
nili deň, ale aj s arogantnými, ktorí si to na nás vy-
bíjali, akoby sme mohli za to, že sa testuje.

  /anonym 8/

• Všade sa nájde niekto, kto je s niečím nespokoj-
ný, alebo mu niečo prekáža. Každý by si mal však 
uvedomiť závažnosť tejto situácie a nebrať ju na 
ľahkú váhu. Tí, ktorí to nerobia, by s tým mali 
okamžite začať. Väčšina ľudí pristupovala k testo-
vaniu zodpovedne bez pripomienok a slušne po-
ďakovali. Našli sa však aj takí, ktorí nedodržiavali 

medzi sebou rozostupy, nesprávne nosili rúško, 
tlačili sa a kritizovali priebeh testovania. Jednou 
z takých vecí je to, že objednaní ľudia chodili na 
testovanie skôr aj takých 15-20 minút a nepáčilo 
sa im, že sa pred nich vzali neobjednaní ľudia, čo 
spôsobovalo kritizovanie OT, či dokonca nadáv-
ky… Každý z občanov by si mal uvedomiť, že ľudia 
z OT sú tu pre nich, pomáhajú im, berú na seba 
riziko a snažia sa spolu s nimi zvládnuť túto situ-
áciu. /anonym 5/

• Je jasné, že kvôli stanoveným časovým interva-
lom nie je možné s ľuďmi, ktorí k nám chodia, 
prehodiť viac ako pár slov, no aj počas tohto krát-
keho času sa nájde zopár takých, ktorí sa snažia 
byť milí a empatickí. Samozrejme, že aj pri takej-
to práci stretnete pár ľudí, ktorým nemusí všetko 
vyhovovať, ale vždy sa snažíme nebrať si negatív-
ne komentáre, príliš k srdcu“. Naopak, častejšie 
sa stáva, že sú naši občania veľmi srdeční a nie 
raz nás potešia svojimi čerstvo upečenými voňa-
vými koláčikmi alebo kvetinkami . /anonym 3/

• Každý z nás je individualita, ale v drvivej väčši-
ne sú ľudia disciplinovaní a dodržiavajú pokyny. 
Stalo sa, že sa aj posťažovali, ponadávali, ale to 
by mali smerovať niekde inde. OT si svoju robotu 
urobia tak či tak. /Jana Juríková/

Aké máte dojmy z ľudí, ktorí sa prišli testo-
vať? Vyskytli sa aj nejaké „drámy“ alebo to 
prebiehalo pokojne?

• Keď si jeden pán zabudol 
v aute občiansky preukaz 
a pred odberom to zistil, 
čiže z tribúny sa musel vrá-
tiť do auta, keď prechádzal 
okolo mňa a vojaka, dal 
nám to „vyžrať“ že to všet-
ko kvôli nám a kvôli Mato-
vičovi.

  /Martin Raščák/

Podelíte sa s našimi čitateľmi o nejaký zaují-
mavý zážitok? 

Z činnosti obce

• Ja osobne som si z testovania odniesla len pozitív-
ne zážitky. Ľudia sa s nami porozprávali, zasmiali 
a dokonca sa našli i takí, ktorí nás potešili kvietkom 
alebo svojimi upečenými dobrotami, začo im veľmi 
pekne ďakujem. A keď sa aj niekedy objavil nejaký 
negatívny zážitok, poučila som sa z neho a zabudla 
naň ;) /Dominika Hiľovská/

• Najkrajší - koláče od Slávky a samozrejme kréme-
šeeeeeeeeee . Lűkoová Andrea/

• Jednému pánovi sa stačilo len zaregistrovať a hneď 
odchádzal preč. Po upozornení sa vrátil naspäť aj 
na samotné odobratie vzorky. /anonym 1/

• Každý deň bol zážitok byť členom tímu.
  /anonym 4/

• Zážitkov je veľa. Srandy cez prestávky, vtipy, ale 
musím uznať, že aj ľudia vedia dosť pobaviť, naprí-
klad aj spevom. /anonym 8/

• Toto bol asi najkrajší zážitok z celého testovania:
  /Laura Kočiková/

• Snáď len nemenovaného pána, ktorý vymyslel po-
menovanie pre súčasnú dobu:,Mali sme tady so-
cializmus, kapitalizmus a teď tady máme covidiz-
mus.“ /anonym10/

• Obavu z nakazenia mám, ale verím, že ak sa bu-
dem poctivo chrániť, nič sa mi nestane. Zatiaľ sa 
nestalo, žeby sa tu niekto z OM nakazil.

  /anonym 10/

• Aj napriek menším obavám (najmä kvôli rodine), 
túžba pomôcť v tomto neľahkom období bola silnej-
šia. /Dominika Hiľovská/

• Obava z nakazenia je prítomná vždy. Nikdy nevie-
te, s akým človekom ste práve v kontakte, a preto 
vždy starostlivo dbáme o svoju bezpečnosť, ale aj 
o bezpečnosť ostatných. /anonym 3/

• Žiadnu, nakoľko robím v zdravotníctve. /anonym 4/

• Obava z nakazenia tam je, mám pred tým rešpekt.  
 /anonym 6/

• Pri úplne prvom testovaní v novembri som tú hroz-
bu reálne veľmi nevnímala, informácií bolo veľa, nie-
ktoré zľahčované, niektoré sa zdali prehnané, reálne 
som hrozbu nakazenia sa začala vnímať až vo chvíli, 
keď sa nákaza začala šíriť veľmi rýchlo a mutovala 
do nebezpečných foriem, ktoré ohrozujú aj zdravých 
dospelých i deti. A v tomto čase už som vedela, že 
opatrenia na testovacích miestach sú reálne také, že 
možnosť nákazy pri ich striktnom dodržaní je mini-
málna. /anonym 7/

• U mňa žiadnu. Myslím, že opatrenia z našej strany 
boli dostatočné. /anonym 2/

• Na začiatku testovania som sa veľmi bála, že sa naka-
zím a ohrozím tým svoju rodinu, ale teraz je to už iné. 
Ak sa dodržujú pokyny a disciplína, je tam najmenšia 
šanca sa nakaziť týmto vírusom. /anonym 8/

Obavu z nakazenia máme vari všetci. Akú 
veľkú rolu pri rozhodovaní byť členom OT 
hrala u vás ?

Niektorí  z nás už v živote zažili pocit spolupatričnosti 
v dobrom tíme, v tíme ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ, rov-
naké nastavenie, keď všetci v ňom ťahajú za jeden koniec 
a sú „na rovnakej vlne“. Myslím, že členovia odberových 
tímov presne takéto tímy vytvorili. Pocit spolupatričnosti 
však bol u nich zosilnený ešte aj niečím, čo väčšina z nás 
nezažila, a to spoločným rizikom nakazenia sa a určitým 
stupňom obety pre iných a pomoci iným.

Patrí im veľká vďaka, že sa prihlásili a že takéto tímy vy-
tvorili. Napriek tomu, že sa viac než my ostatní vystavili 
riziku nakazenia vírusom, ktorý už rok drasticky mení 
a dokonca berie životy, práve oni boli tí, ktorí zmierňo-
vali napätie a obavy čakajúcich testovaných úsmevom, 
pokojom a vtipom. Bol z nich cítiť kladný náboj, kladné 
nastavenie odhodlaného tímu, ktorý vie, čo robí. Veľká 
vďaka aj za to.



Rok 2011 Rok 2018 – benefičný koncert aj s Mariánom Čekovským
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číslo 1-2/2021 číslo 1-2/2021Z našej farnosti

Spomíname 
s láskou, 
vďakou 
a úctou
25. marca 2021 uplynulo už 
10 rokov, čo nás predišiel 
do večnosti náš duchovný 
otec Anton Mazán.
S láskou, vďakou a úctou si 
spomíname na jeho obeta-
vú a dlhoročnú prácu v na-
šej farnosti. Nezabúdajme 
naňho ani vo svojich mod-
litbách. Nech ho dobrotivý 
Pán Boh odmení večnou 
blaženosťou.

Desať rokov spevom oslavujú Boha
V tomto čase si v našej farnosti pripomíname aj 10. výročie založenia Zboru 
sv. Barbory pod vedením Mgr. Ivety Porackej. Na začiatku bolo 11 členov, ktorí 
mali ochotu a chuť spievať. S Božím požehnaním sa zbor postupne rozrástol. V sú-
časnosti má 17 členov. Jeho poslaním je spievať Bohu na slávu, predovšetkým pri 
svätých omšiach v našom kostole, na pútnickom mieste sv. Anny nad Rudníkom, 
ale aj na koncertoch v okolitých mestách. Organizuje tiež charitatívne koncerty 
na podporu Dobrej noviny. V predvianočnom čase každoročne vystupuje na cha-
ritatívnom koncerte, ktorý organizuje bar Čierna ruža. Do ďalších rokov prajeme 
veľa Božích milostí a radosť zo spievania. IS

prenosy vďaka technike
a ochote ľudí
Od 1. januára 2021 sú na území celého Slovenska pozastavené verej-
né bohoslužby kvôli protipandemickým opatreniam. Z tohto dôvodu 
sú sväté omše z našej farnosti streamované na facebookovej stránke. 
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.poproc.fara.sk.

Veľká vďaka patrí našim farníkom, ktorí sa podieľajú na prenose a or-
ganizácii omší – Mgr. Z. Bradovej a O. Bradovi, organistke Mgr. M. Vin-
covej, kostolníkovi Š. Petrášovi.

V neposlednom rade sa aj touto cestou chceme poďakovať nášmu 
duchovnému otcovi, ThDr. Angelusovi Štefanovi Kurucovi, PhD., 
O.Praem., ktorý nás v týchto neľahkých časoch povzbudzuje prostred-
níctvom svojich kázní, prináša do našich domovov pobožnosti sv. ru-
ženca, prvopiatkové pobožnosti či pobožnosti krížovej cesty. IS

Milovaní rodáci !
Vzkriesený Kristus kráča pred nami 
k novým nebesiam a novej zemi (porov. 
Zjav 21,1), kde budeme nakoniec žít ako 
jedna rodina, deti toho istého Otca. On 
je s nami až do konca časov. Kráčajme 
za ním v tomto ranenom svete so spe-
vom aleluja. V našom srdci je radosť 
a bolesť, na našej tvarí úsmev a slzy. 
Takáto je naše pozemská realita. Avšak 
Kristus vstal z mŕtvych, je živý a ide 
s nami. Preto spievajme a kráčajme, 
verní svojmu nasadeniu v tomto svete, 
s pohľadom upreným na nebo.
Požehnanú Veľkú noc vám všetkým 
praje fr.P. R. Mandryk OFM

Spoločenstvo Modlitby matiek 
v poproči
Modlitby matiek sa začali v Anglicku v roku 1995.
Ich zakladateľkou bola Veronica Williams a jej švagriná San-
dra, ktoré pociťovali túžbu modliť sa za svoje deti. Postupne 
sa k nim pridávali ich priateľky. Hneď po prvých stretnu-
tiach Pán robil zázraky, aby potvrdil, že od matiek žiada ta-
kúto modlitbu: vzývať Ducha Svätého a nechať sa ním viesť, 
odprosovať a odpúšťať, chváliť Boha žalmami a piesňami, 
ďakovať za všetko, čo sme od neho dostali, počúvať Božie 
slovo – čítať Sväté písmo a nakoniec odovzdávať naše deti 
do Ježišových rúk, aby on mohol konať v ich životoch. Za 
necelé dva roky sa Modlitby matiek rozšírili bez akejkoľvek 
reklamy do celého sveta. Dnes sú skupinky modliacich sa 
matiek vo vyše 80 krajinách na celom svete. Matky sa spá-
jajú v modlitbách s ostatnými matkami, a tak vzniká nepre-
tržitý reťazec modlitieb. Na celom Slovensku je veľa skupín 
Modlitieb matiek.

Od októbra 2019 fungujú aj v našej obci 2 modlitbové 
skupinky.
Na utvorenie skupinky stačia dve matky (najviac však de-
sať), ktoré si dôverujú. Stretávame sa raz do týždňa – aktu-
álne online, vždy v tú istú hodinu a v ten istý deň. Máme 
prísnu zásadu mlčanlivosti, teda o tom, s čím sa matky na 
stretnutí zdôveria, sa nesmie hovoriť nikde inde. Každé 
naše stretnutie začína vzývaním Ducha svätého, aby nás 
viedol. Ďalej sa modlíme modlitby z brožúrky Modlitby 
matiek, ktoré boli dané zakladateľkám Veronike a Sandre. 
V týchto modlitbách ďakujeme, prosíme a chválime Pána za 
naše rodiny a deti. Čítame zo Svätého písma, spievame a na 
záver odovzdávame naše deti Pánovi. Naše modlitby trvajú 
približne pol hodinu, podľa počtu matiek v skupine. Je to čas 
matiek na stretnutie s Pánom Ježišom…Je to pre nás čas veľ-
kých milostí… IS

Z našej farnosti

Nemusíme sa báť
Slovenské slovo viera môže znamenať rozdielne veci a je medzi nimi potrebné rozlišovať. V škole 
sme „verili“ pani učiteľke, že Dunaj sa vlieva do mora, aj keď sme žiadne more nikdy nevideli. 
Verili sme jej, že dva a dva sú štyri, alebo že nový sa píše s  „ý“. Ani nám vtedy nenapadlo, že 
by v tom mohol byť nejaký problém. Dva a dva sú štyri a Dunaj sa vlieva do mora - povedala to 
predsa pani učiteľka. Vlastne predtým ešte súdružka. 

Postupom času sme sa ale stretli aj 
s vecami, ktorým sme veriť nechceli 
alebo nemohli - keď sme v škole po-
čúvali o Leninovi, aký to bol báječný 
chlapík… Rodičia nám vysvetlili, že 
sa to tak síce v škole hovorí, ale ve-
riť tomu nemáme, pretože to nie je 
pravda. Začali sme rozlišovať medzi 
„veriť niečomu“ a „veriť niekomu“, prí-
padne ešte „veriť v Niekoho“.

Tak sme sa už celkom ako malé deti 
museli naučiť, že rodičom veriť mô-
žeme, ale v škole už nie všetkému. 
Aj súdružka učiteľka občas hovorí 
niečo, čo nie je pravda, a tiež niekto-
rí spolužiaci si vymýšľajú a hovoria 
veci, ktoré sa nestali, alebo na ktoré 
sa nedá spoľahnúť. Niečo trebárs sľú-
bia a potom to neurobia. Niečo tvrdia 
a potom sa ukáže, že je to inak. A zis-
tili sme, že ani rodičom sa tak celkom 
veriť nedá… (Už neveríme, že darčeky 
nosí Ježiško. Alebo Santa Claus?) Tak 
sa človek naučil byť opatrný a dávať 
si pozor, rozlišovať, komu sa dá veriť 
všetko a komu len niečo, a komu skoro 
nič. Dospeli sme.

A začali sme veriť reklamám, predvo-
lebným sľubom a spoločenským auto-
ritám… A dopadlo to rovnako. Dozreli 
sme.

Človek na rozdiel od zvierat myslí 
a hovorí, a to znamená, že sa môže 
tiež zmýliť a môže dokonca klamať. 
V tom je veľký rozdiel: človek, ktorý sa 
mýli, nepozná pravdu a sám o tom ne-
vie, ale klamár dobre vie, že to, čo ho-
vorí nie je pravda. Hovorí to väčšinou 
preto, aby získal nejakú výhodu, alebo 
aby niekoho iného oklamal a poškodil. 
Klamať by ľudia rozhodne nemali, ale 
Boh nás stvoril ako slobodné bytosti 
a svoju slobodu môžeme tiež zneužiť.

Takže dnes, už dospelí, vieme, že sa 
nedá veriť všetkému, čo ľudia hovoria, 
čo sa píše v novinách a ukazuje v tele-
vízii. Občas aj tomu, čo je pravda. Lebo 
komu dnes možno veriť? Štipľavá ane-
kdota hovorí o matke, ktorá hovorí sy-
novi: „Ak neprestaneš klamať, vyrastie 
z teba politik alebo novinár!“

Kto hovorí pravdu, kto klame, kto mani-
puluje? Ako to rozpoznať? Niektoré veci 
sa dajú dokázať - ako v matematike ale-
bo na súde - ale je ich málo. Veľmi málo. 
Situácií, kedy sa musíme spoľahnúť na 
druhých ľudí, že nám hovoria pravdu, 
je každý deň veľa. Niekedy o veľa nejde, 
ale niekedy na tom záleží.

Preto sme tak radi, ak máme okolo seba 
aspoň nejakých ľudí, ktorí neklamú 
a na ktorých sa dá spoľahnúť. Máme už 
s nimi svoju skúsenosť: vieme o nich, 
že to s nami myslia dobre, takže sa síce 
môžu mýliť, ale nechcú nás poškodiť 
a nebudú nám teda klamať. Do budúc-
nosti síce tiež nevidia, ale ak to sú súdni 
ľudia, nebudú to ani predstierať a sami 
povedia, že niečo nevedia. Práve na tej 
budúcnosti nám však v živote najviac 
záleží. Kedy bola bitka pri Rozhanov-
ciach alebo koľko nôh majú pavúky - to 
sa dá pomerne spoľahlivo zistiť, ale člo-
vek to potrebuje zväčša len v škole. Ale 
už takú „maličkosť“, či bude zajtra pršať, 
nikto vopred nevie, a aj meteorológovia 
predpovedajú len pravdepodobnosť.

A čo mám urobiť sám so sebou. Mám sa 
pustiť do štúdia, alebo napríklad odsťa-
hovať sa, zmeniť zamestnanie - to nikto 
iný vedieť nemôže a môže len odhado-
vať -   alebo predstierať. Ale ja sa napriek 
tomu musím rozhodnúť. Za malé deti 
rozhodujú rodičia, preto sa dá hovoriť 
o bezstarostnom detstve. Ako človek 
dospieva, stavia sa na vlastné nohy, 

a predsa by často potreboval pomoc 
a podporu. Šťastný človek, ktorý pri roz-
hodovaní o svojej budúcnosti nie je sám 
a môže sa na niekoho spoľahnúť.

A to je práve zmysel viery - viera 
je spoľahnutie sa na to, v čo dúfa-
me, pevné presvedčenie o veciach, 
ktoré nevidíme (Heb 11,1). Je pev-
ným presvedčením, na ktorom 
človek stavia svoje nádeje, svoje 
rozhodnutia a svoj život.

Žijeme komplikovanú dobu. Pandémia 
a jej dôsledky dôkladne demaskovali 
všetky naše spoločenské aj osobné ne-
dostatky a všetky tie naše obvyklé „ako-
že“ riešenia, ktoré nič, alebo skoro nič 
neriešia. Narastá nielen frustrácia, ale aj 
hnev a občas zúfalstvo, smútok a strach 
zo zajtrajška. Slovami reklamného spo-
tu „tu už nikto nič negarantuje“. To, čo 
je pred nami, môžeme len odhadovať. 
S väčšou alebo menšou pravdepodob-
nosťou. Do neistoty našich dní čoskoro 
znova zaznie prevratná správa, ktorá 
pred skoro dvetisíc rokmi na úsvite ne-
deľného rána vyrazila do sveta z Jeruza-
lema: „Nebojte sa! Moc Kristovho kríža 
a vzkriesenia je väčšia než akékoľvek zlo, 
z ktorého by človek mohol a musel mať 
strach“ (Ján Pavol II.).

Keď sa ale dostaneme do úzkych, keď sa 
život nedarí a nádej sa rúca, môžeme sa 
vždy ešte pozrieť okolo seba. Môžeme 
si pripomenúť, aký zázrak predstavuje 
vesmír a svet, ako neuveriteľne zloži-
tý a dokonalý je každý živočích a ako 
neobyčajné podmienky pre život nám 
Stvoriteľ pripravil. A to je náramne dob-
rý dôvod jeho slovu veriť a spoliehať sa 
na neho.

Požehnanú Veľkú noc!
ThDr. A. Š. Kuruc, PhD., O.Praem.
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Zasiahol u nás plnou silou 
– COVID 19
Po Vianociach sme museli zápasiť s najväčším 
nepriateľom súčasnosti. Bohužiaľ, aj napriek 
opatreniam, ktoré sme celú dobu dodržiavali, 
COVID zasiahol aj naše zariadenie. Nákaza 
vypukla nečakane, no zasiahla nás plnou silou. 
Postupne sa nakazilo až 94 % klientov a 53% 
zamestnancov. Spojili sme sa s národným 
intervenčným tímom a ten nás upozornil na 
niektoré fakty týkajúce sa priebehu tohto 
ochorenia, na čo si dávať pozor, čo musíme 
u klientov monitorovať a kedy už privolať RZP. 
Že je táto choroba nevyspytateľná, nám dávala 
pocítiť každý jeden deň.
Každý deň sme zvádzali nerovný boj 
s neviditeľným nepriateľom a nikdy sme 
nevedeli, ako silno udrie. Napriek našej 
nesmiernej snahe museli byť štyria klienti 
hospitalizovaní a dvaja z nich sa nám späť 
domov už nevrátili, čo nás nesmierne mrzí. 
Dráma nastala, keď choroba postihla všetky 
opatrovateľky a hrozilo, že nebude mať kto 
zabezpečovať klientom potrebnú starostlivosť. 
Priznám sa, že vtedy ma premohol pocit 
bezmocnosti, no v poslednej chvíli nám podal 
pomocnú ruku intervenčný tím ministerstva 
zdravotníctva, keď nám zabezpečil na výpomoc 
medikov, ktorí sa počas šiestich dní starali 
o klientov.
Okrem potrebnej starostlivosti priniesli so 
sebou aj dávku optimizmu a pozitívnej energie, 
ktorú sme v tom čase tak veľmi potrebovali. 
Naoplátku si od nás odnášali množstvo 
praktických skúseností. 24 dní sme prežívali 
nesmierne ťažké obdobie, v obavách, strachu 
s veľkým rešpektom a pokorou, ale spoločne 
sme to zvládli. Som nesmierne hrdá na 
našich zamestnancov, ktorí aj napriek ťažkým 
a náročným dňom, strachu o seba a svojich 
blízkych ukázali svoju profesionalitu, ľudskosť 
a súdržnosť.

Mgr. K. Harčariková, riad. DD Poproč

Bojovali sme zo všetkých síl
Vianoce v Domove sv. Anny sa aj napriek covid opatreniam konali v prí-
jemnej sviatočnej atmosfére. Naši klienti mali klasickú štedrú večeru so 
všetkým, čo k Vianociam patrí, ale samozrejme za dodržania všetkých 
hygienicko -epidemiologických opatrení. Každý klient dostal krásne dar-
čeky plné prekvapení, ktoré sme získali z rôznych projektov, do ktorých 
sa naše zariadenie zapojilo. Touto cestou sa chceme poďakovať Obci Po-
proč, ktorá nám tiež zabezpečila vianočné darčeky pre klientov. Koniec 
roka mali klienti, ktorí o to prejavili záujem, spoločné silvestrovské po-
sedenie v spoločenskej miestnosti.

V novom roku 2021 sa naďalej v našom zaria-
dení pravidelne testovalo a dodržiavali sa všet-
ky nariadené opatrenia. Vytrvalo sme sa bráni-
li nákaze Covid-19 až do 25.januára 2021, kedy 
sa po pravidelnom veľkom pretestovaní klien-
tov a zamestnancov objavili prví nakazení. 
Zo dňa na deň sa počet nakazených zvyšoval, 
až konečný počet vzrástol na 42 pozitívnych 
klientov a 15 pozitívnych zamestnancov.

Bolo to určite jedno z najťažších a najsmutnej-
ších období v našom zariadení. Bojovali sme zo 
všetkých síl. Karanténa v zariadení bola ukonče-
ná po pretestovaní 2.marca 2021, kedy sme kon-
štatovali, že všetci naši klienti a zamestnanci už 
nie sú infikovaní. Najsmutnejšie je, že 13 bojov-
níkov z radov klientov to, žiaľ, nezvládlo a stalo 
sa obeťou zákernej pandémie. Pri tejto smutnej 
príležitosti im bola venovaná aj sv. omša naším 
miestnym farárom. Naše zariadenie si pamiatku 
svojich zomrelých klientov uctilo aj pietnou spomienkou, pri ktorej si ich 
každý klient a zamestnanec mohol uctiť tichou modlitbou a zapálenou 
sviečkou. Táto spomienka sa nesie ďalej týmto pôstnym obdobím. 
Príchodom jari a Veľkej noci veríme, že začne radostnejší a príjemnejší 
čas pre nás všetkých. Držme si palce.

 JUDr. M. Rusnák, riad. Domova sv. Anny, n. o.

Pocit osamelosti tu nemal miesto
Vianoce aj celý rok 2020 bol celkom iný ako ostatné roky. Koronavírus 
zasiahol do života každého z nás. V domove dôchodcov sme to pociťova-
li ešte intenzívnejšie, keďže sme už niekoľko mesiacov boli uzavretí pred 
okolitým svetom. Na najkrajšie sviatky v roku sme sa však snažili patrične 
pripraviť. Náš „domov“ sme si vyzdobili, aby sme navodili pravú vianočnú 
atmosféru, ktorú umocňovali tóny kolied nesúce sa zariadením. Každý túži 
tieto sviatky prežiť v kruhu svojich blízkych. Pre súčasnú covidovú situáciu 
to bolo sťažené, ale predsa sa dve klientky dostali domov, keď využili uvoľ-
nenie opatrení, ktoré prišli zo strany ministerstva. Väčšina klientov ostala 
v domove, kde sme sa im snažili vytvoriť rodinnú atmosféru a do týchto 
Vianoc sme vložili naozaj všetko, aby nemali pocit osamelosti. Potešili nás 
pozdravy od žiakov zo základnej školy a natočené video - vystúpenie od 
našich najmenších kamarátov z materskej školy, ktoré si klienti vychutnali 
v pohodlí obývačky. Podarilo sa nám zapojiť do viacerých projektov -Via-
nočný zázrak, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok a Vianočná po-
šta, v rámci ktorých si naši klienti našli pod stromčekom krásne pozdravy 
a škatule plné lásky a darčekov.  Mimo týchto projektov už druhý rok boli 
obdarovaní aj darčekmi, ktoré vyzbierali pre nich aktívne žienky z našej 
obce. Milý darček s osobným pozdravom pre každého prišiel aj od pani sta-

rostky. Toľko radosti a vďačnosti, ktorá sa zračila klientom v očiach, sme 
naozaj ešte nevideli. Tešili sa z každej maličkosti, boli z toho úprimne pre-
kvapení a dojatí, že niekto úplne neznámy im túžil spraviť radosť a poslal 
im darček alebo rukou písaný pozdrav. Dojatí sme boli aj my zamestnanci, 
slzy v očiach, hrče v krku. Sme nesmierne radi, že existuje toľko dobrých 
ľudí, ktorí nezabúdajú na starých a chorých. Za našich klientov úprimne 
ďakujeme.

Mgr. K. Harčariková, riad. DD Poproč

Z činnosti obce

Zazneli smelé plány o tom, čo pripra-
víme a čo ponúkneme našim členov 
v priebehu celého roka. O niekoľko 
dní prišlo prebudenie. Maličký nepria-
teľ, voľným okom neviditeľný, porazil 
neohrozeného pána tvorstva. Dorazil 
k nám až z ďalekej Číny a v priebehu 
niekoľkých dní paralyzoval nielen náš 
život, ale aj život celej krajiny. Čo sme 
doteraz počúvali len v správach, zra-
zu bolo pred našimi dverami. Dovtedy 
sme žili aktívny život a ešte koncom 
februára povzbudzovali na hokejovom 
zápase HC Košice – Banská Bystrica. 
Potom prišlo niečo, čo sme nezažili od 
konca druhej svetovej vojny. A to všet-
ko vo veľkonočnom čase. Výbor vtedy, 
a prakticky v priebehu celého roka, 
pracoval hlavne v online režime a cez 
telefón. Postupne, keď sa začalo otepľo-
vať a rušili sa obmedzenia, osmeľovali 
sme sa aj my. Prvou lastovičkou bola 
sv. omša za členov SZZP. V júli a v au-
guste sme sa boli okúpať na kúpalisku 
v Rapovciach. V auguste sa 14 našich 
členov zúčastnilo šesťdňového kúpeľ-
no – relaxačného pobytu vo Vyšných 
Ružbachoch.

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dob-
ré. Tak to bolo to aj v našom prípade. 
Po minulé roky nás návštevy okolia 
veľmi nelákali, lebo sme si mysleli, že 
to všetko poznáme, alebo sme o tom 
počuli.

Zrazu aj naše okolie malo iné čaro ako 
doteraz. V júli sme navštívili jasovský 
kláštor a knižnicu s odborným sprievo-
dom. Boli sme medzi prvými, komu bol 
sprístupnený lovecký salónik. V sep-
tembri nás svojou zbierkou očarilo 
technické múzeum v Medzeve. 

Pre niektorých známe ako Kinemato-
grafické múzeum rodiny Schustero-
vej. Históriu kováčstva v medzevskom 
Hámri nám svojím výkladom priblížila 
naša členka Mgr. J. Žakarovská Ďurico-
vá. Veľa sme sa nenachodili, ale príjem-
ne si posedieť nikdy nie je na škodu. 
Kávičku, zákusok a príjemné umelecké 
prostredie nám poskytla kaviarnička. 

Ako dobrý priateľ nám majiteľ otvoril 
aj mimo otváracích hodín a my sme si 
mohli v jeden deň pripísať tretiu inšpi-
ratívnu zastávku v našom okolí. Čas sa 
prehupol do jesene, prebiehali futbalo-
vé zápasy a v nás ožila myšlienka ob-
noviť peknú tradíciu a v polčase zápa-
sov venovať do tomboly cenu od nášho 
zväzu. Skôr ako sme mohli pokračovať, 
prišli ďalšie obmedzenia, ktoré trvajú 
doteraz. Pripravované stretnutie jubi-
lantov a večerná zábava museli ustúpiť 
pandemickým opatreniam. Ale jubi-
lanti o svoje darčeky neprišli. Členovia 
výboru ich v rámci možností roznášali 
až domov. Symbolicky spoza bránky, 
s odstupom…ale nezabudlo sa.

Všetko má svoj čas. Nám ostáva len 
veriť, že terajšia veľmi nepriaznivá 
zdravotná a sociálna situácia pominie 
a my sa budeme môcť opäť stretávať. 
Či to bude také spontánne ako bolo 

doteraz, alebo budeme cítiť vzájomný 
rešpekt, čo nikdy nie je na škodu, uvi-
díme v budúcnosti. Chceme sa poďa-
kovať obecnému úradu, Rotary Clubu 
Košice - Country, a našim sponzorom 
za finančnú pomoc. Vám všetkým patrí 
vďaka, že ste aj napriek okolnostiam 
svojou účasťou podporili vlani orga-
nizované podujatia. Uvidíme, čo pri-
nesú nasledujúce mesiace. My sme aj 
napriek tomu pripravili niekoľko akcií, 
ktoré by sme radi uskutočnili, a tak 
vám ich dávame do pozornosti.

V júli 18. 7.–23. 7. relaxačno–kúpeľ-
ný pobyt Vyšné Ružbachy, v auguste 
8. 8.–13. 8. kúpeľno–relaxačný pobyt 
v kúpeľoch Dudince. Na obidva poby-
ty je potrebné sa prihlásiť do konca 
júna. Je možnosť aj 5 dňového pobytu 
na Zlatej Idke v júni. Oddychové a po-
znávacie výlety: návšteva kúpalísk 
v Rapovciach, Číži. Výlety do Betliara, 
Baníckeho múzea v Rožňave, Technic-
kého múzea v Košiciach a leteckého 
múzea na letisku v Košiciach, na Koj-
šovskú hoľu. Prvá októbrová sobota je 
venovaná našim jubilantom a tanečné-
mu večeru. Samozrejme radi pripraví-
me aj opekačku. Všetky informácie náj-
dete na Facebooku SZZP Poproč. 

Prajeme všetkým členom zdravie, ro-
dinnú pohodu, vzájomnú toleranciu a 
aj napriek dobe v ktorej žijeme, neza-
budnime, že my zrelí životnými skú-
senosťami máme byť tí, ktorí poslední 
strácajú nervy.

OB, Výbor SZZP Poproč

človek mieni alebo Všetko má svoj čas
Výročná členská schôdza v polovici februára bola jedna z posledných hromadných akcií, ktoré 
sa podarilo zorganizovať v minulom roku. A neplatí to len pre náš zväz (SZZP). 
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predstavujeme vám rekordmana z poproča
Volá sa Jozef Sýkora, má 51 rokov, je ženatý a má 2 deti. Pracuje ako smenový zámočník 
v U.S.Steel Košice. V Poproči býva piaty rok. Jeho koníčkom je zbieranie pivových suvenírov, 
no hlavne sklenených pohárov s logom konkrétneho pivovaru do objemu 0,5l. Okrem toho sa 
venuje otužileckému plávaniu. Voľný čas trávi prácou v záhrade, okolo domu, je aktívnym členom 
KST Poproč a otužileckého klubu „Popročské vydry“. 13.januára 2021 bol zaregistrovaný 
ustanovujúci slovenský rekord s jeho menom na Certifikáte Slovenský rekord – najväčšia zbierka 
pivových pohárov. Rekordman vytvoril najväčšiu zbierku sklenených pohárov na pivo. Kolekcia, 
ktorá pozostáva zo 4 126 exponátov, je v značnej miere zastúpená pohármi zo zahraničia.  DŠ

Musíte byť veľkým milovníkom piva. 
Pravda?

Aj keď nie som veľký pivár, pivo si dám 
na záhrade hlavne cez teplé dni, ale-
bo skúšam rôzne iné druhy pív, ktoré 
majú aj netradičné chute. Na Sloven-
sku máme už totiž okolo 90 pivovarov.

Kedy a ako sa to všetko začalo?

Zbieraniu pohárov som sa začal ak-
tívnejšie venovať asi pred pätnástimi 
rokmi, no začalo sa to už dávnejšie 
predtým zopár pohármi na kuchyn-
skej linke. Postupne som zistil, že na 
Slovensku existujú kluby zberateľov 
pivných suvenírov, ktorí evidujú zbe-
rateľov nielen na Slovensku, ale aj za 
hranicami. Tak som sa dozvedel, že je 
aj možnosť výmeny alebo kúpy pri náv-
števe burzy. Ako sa mi zbierka rozširo-
vala, poháre som dával do škatúľ, do 
pivnice, potom do garáže, keďže sme 
bývali v bytovke v Šaci. Keďže už býva-
me v Poproči, kde je na našom pozem-
ku aj starý dom, v ňom som si vyčlenil 

3 miestnosti na poháre a až toho roku 
som dokončil posledné police a regály. 
Teraz už mám vystavené všetky pohá-
re.

Spomínali ste, že poháre nie sú jedi-
nou zbierkou.

Okrajovo sa venujem zbieraniu zapa-
ľovačov, pier, stojanov na pivné tácky, 
kalendárikov, otváračov, vizitiek a po-
hľadníc, samozrejme s pivovou tema-
tikou.

Zmenil sa nejako stav vašej zbierky 
od získania certifikátu?

V mojej zbierke je aktuálne 4160 po-
hárov zo 100 krajín sveta. Najstarší 
pohár mám zo Srbska z roku 1972, ta-
kže onedlho bude mať 50 rokov. Každý 
pohár mám odfotený a fotka je uložená 
v počítači pod názvom konkrétneho pi-
vovaru pod poradovým číslom. Napr. 
z poľského pivovaru Žywiec mám 83 
rôznych pohárov.

Poháre už počítate na tisíce. Je nie-
ktorý z nich pre vás najcennejší?

Jednoznačne najcennejší nemám, ale 
veľmi si cením tie, ktoré mi doniesli 
moji známi z ciest po svete, napr. z Bo-
lívie, Izraela alebo Nepálu, lebo viem, 
koľko nástrah museli po ceste v kufri 
prekonať.

Ako získavate nové poháre?

Poháre si meníme aj cez poštu, resp. 
kuriéra, len ich treba kvalitne zaba-
liť. V poslednom čase majú pivovary 
e -shopy, kde sa dajú zohnať aj iné re-
klamné predmety. Poháre zbieram od 
objemu 0,4 cl až do 0,5 l. Nakoľko sú po-
háre v reštauráciách spotrebný mate-
riál a neochota vedúcich darovať, resp. 
predať pohár je dosť veľká, tak mi nie-
kedy pohár aj sám „spadne“ do tašky. 
Z dovoleniek zo zahraničia si pravidel-
ne nosím minimálne 2 plné škatule po-
hárov z miestnych pivovarov.

Čo má človek urobiť, ak chce byť zapí-
saný v Knihe slovenských rekordov?

Pri zápise do Knihy slovenských rekor-
dov je potrebné vyplniť formulár, dolo-
žiť to fotkami, resp. videom a čestným 
prehlásením minimálne dvoch sved-
kov.

Zrejme nie je jednoduché starať sa 
o takúto zbierku. Čo na to vaša man-
želka?

Mojej manželke sa chcem týmto poďa-
kovať za porozumenie pri rozširovaní 
zbierky a pri návšteve zberateľských 
búrz. Zbieranie pivných suvenírov je 

Kultúra

pre verejnosť zatvorené
Každý rok v marci Slovenská národná knižnica vyhlasu-
je celonárodný týždeň venovaný podpore a zviditeľneniu 
knižníc v očiach verejnosti a v neposlednom rade aj na 
podporu čítania.

V takomto období každý rok aj naša knižnica ožíva det-
ským smiechom a detskou živelnosťou. Deti sú ako jarné sl-
niečko dopadajúce na zem, dokážu rozohriať, potešiť naše 
duše. Knižnica je vtedy ako úľ plný šikovných, ale bzučia-
cich včiel. Prichádza jedna trieda za druhou. Dôležité je 
vedieť ich zaujať, ponúknuť im rozprávku, tajničku, ukázať 
krásu príbehov ukrytých v knihách tak, aby knižnica ne-
bola strašiakom, ale priateľom, aby to nebola ich posledná 
návšteva. Pre knihovníka je to najťažšie obdobie v roku, 
ale zároveň jedno z najkrajších oblastí knižničného živo-
ta. Posledný rok nám to obdobie „spríjemňuje“ pandémia 
a s ňou spojené obmedzenia. Minulý rok sa podarilo zreali-
zovať dobrú myšlienku, malý experiment, na ktorý sa dali 
nahovoriť dámy s príjemným hlasom, za čo im patrí veľká 
vďaka. Mamičky a babičky prerozprávali i prebásnili nám 
známe i skoro zabudnuté rozprávky. Urobil sa malý, ale 
z pohľadu ľudskosti a spolupatričnosti veľký skutok. Tie-
to príbehy sú ešte stále uverejnené na facebooku, kde sa 
môžete započúvať do našej pokladnice príbehov. Knižnica 

je od sprísnenia opatrení uzatvorená pre verejnosť. V po-
slednom období sa testovanie opakuje každý týždeň a pod-
ľa nariadenia RÚVZ priestory, kde sa vykonáva testovanie 
obyvateľstva, musia zostať 5 – 7 dní v karanténnom režime.

Nie je v záujme nikoho ohroziť návštevníkov na zdraví, 
a preto celý kultúrny dom vrátane knižnice zostáva pre 
verejnosť zatvorený. Minulý rok nám Fond na podporu 
umenia schválil projekt a poskytol dotáciu na nákup kníh. 
Škoda, že nastali problémy pri realizácii schvaľovania na 
štátnej úrovni, lebo predpokladaný koniec realizácie je plá-
novaný na koniec júna. Bohužiaľ, aj kvôli súčasnej situácii sa 
nebezpečne blíži. Verím, že nakoniec všetko dobre dopadne 
a my ponúkneme čitateľom bažiacim po knižných novin-
kách priehrštie zaujímavej literatúry. V jesennom období 
nám prisľúbila účasť na besede spisovateľka historicko–ro-
mantických príbehov Jana Pronská. 

Aj takto vyzerá činnosť a kultúrny život v tomto období. 
Myšlienok a pozvánok na nadchádzajúce obdobie je dosť. 
Dúfame, že po zrušení obmedzení neostanete naďalej v dob-
rovoľnej dištančnej karanténe a prídete k nám – do obecnej 
knižnice.
 OcÚ – obecná knižnica (OB)

tzv. beh na dlhé trate, lebo stále vzni-
kajú nové pivovary a aj poháre, resp. 
iné suveníry.

Prečo je dobré zbierať pivové poháre, 
prípadne vôbec sa venovať zbieraniu 
nejakých predmetov?

Myslím si, že každý človek by mal mať 
nejaké hobby, ktorým by si vypĺňal voľ-
ný čas. A nemusí to byť len zberateľská 
záľuba.

Vy sám ste ešte členom klubu otužil-
cov. Prečo?

V našej obci máme klub otužilcov „Po-
pročské vydry“, kde máme aktívnych 
asi 8 členov. Okrem pravidelných tré-
ningov na našom jazierku na „zadnom 
potočku“ sa zúčastňujeme aj celoslo-
venských zrazov hlavne na východ-
nom Slovensku, pravdaže do vypuk-
nutia korona krízy. Okrem toho som 
sa dvakrát zúčastnil MS v otužileckom 
plávaní. V roku 2018 v Estónsku v Tal-
line a vo februári 2020 na jazere Bled 
v Slovinsku, kde som plával ako ama-
térsky plavec bez merania času. Minu-
lé leto sme mali ako otužilci aj brigádu 
- čistenie lesa za družstvom, kde sme 
vyzbierali 9 veľkých vriec odpadu. Otu-
žovanie pomáha celkovo zvýšiť imuni-
tu voči chladu, chorobám a je celkovo 
prospešné pre zdravie človeka. Ďaku-
jem všetkým členom nášho otužilecké-
ho klubu za súdržnosť v týchto ťažkých 
časoch a verím v úspešné rozširovanie 
nášho klubu. Zároveň ďakujem všet-
kým mojim známym, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili k rozšíreniu 
mojej zbierky a po prekonaní týchto 

ťažkých dní sa teším na stretnutia nie-
len na zberateľských burzách, ale aj na 
otužileckých akciách. BUĎ FIT!

Ďakujeme.
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Ako pandémia zasiahla do chodu školy
Pred rokom 11. marca 2020 sme odchádzali zo školy s tým, že nám nové, neznáme vírusové 
ochorenie možno na chvíľu skomplikuje život, ale po niekoľkých týždňoch sa určite vrátime 
a budeme pokračovať v bežnom školskom vzdelávaní. Epidemiologická situácia je však naďalej 
komplikovaná a my po roku vyhodnocujeme, akým spôsobom to zasiahlo náš osobný aj pracovný 
život.  RNDr. B. Mihóková, riad. ZŠ s MŠ

Počas celého obdobia školského roka 2020/2021 sa prevádzka 
školy riadi platnými usmerneniami a rozhodnutiami MŠVVaŠ 
SR, ÚVZ SR, ktoré majú priamy vplyv na striedanie prezenčnej 
a dištančnej formy vzdelávania pre jednotlivé ročníky a veko-
vé kategórie detí.

V januári bolo Rozhodnutím ministra školstva mimoriadne 
prerušené školské vyučovanie vo všetkých typoch škôl a škol-
ských zariadení. Počas ďalších týždňov do školy prichádzali 
iba deti rodičov kritickej infraštruktúry. Prevažná väčšina je 
naďalej doma a online vyučovacie hodiny dlhodobo nahrádza-
jú priamy kontakt učiteľa so svojimi žiakmi. Čo chýba omnoho 
viac, sú sociálne väzby medzi spolužiakmi, priame rozhovory, 
bežné rozprávanie o obyčajných, každodenných veciach. Uza-
tvorili sme sa do svojich online virtuálnych bublín. Niekomu 
to vyhovuje viac, niekto s tým naďalej bojuje. Snažíme sa vy-
užívať dostupné technické vymoženosti, aby sme aj v oblasti 
vzdelávania, komunikácie a kontaktov v rámci školy napre-
dovali. Okrem online vyučovania máme pravidelné online po-
rady zamestnancov, triednické hodiny, rodičovské stretnutia, 
exkurzie. Zlepšili sme sa v IT zručnostiach, obohatili slovník 
o nové slová a výrazy. Čo nám však čoraz výraznejšie chýba je 
priama komunikácia a stretávanie s rovesníkmi.

Naďalej platí povinnosť pre zamestnancov škôl a školských za-
riadení aj pre zákonných zástupcov maloletých detí a žiakov 
preukázať sa negatívnym výsledkom testu pred nástupom na 
pracovisko a nástupom dieťaťa a žiaka do školy.

Testovanie uvedených osôb bolo zabezpečené v súčinnosti so 
zriaďovateľom školy v rámci testovania obyvateľov našej obce. 
Škola nemá zriadené vlastné MOM.

Sme veľmi radi, že nám obec vychádzala aj v tomto smere 
v ústrety a rodičia a zamestnanci školy nemuseli kvôli tes-
tovaniu cestovať mimo obce.

Naďalej dôsledne dodržiavame všetky protiepidemické 
nariadenia a opatrenia (dezinfekcia priestorov, ochranné 
prostriedky, vytváranie homogénnych skupín detí a žiakov 
počas celého týždňa, R -O-R…). Každá zmena, ktorá sa týka 
chodu školy a školských zariadení, je pravidelne konzul-
tovaná so zriaďovateľom školy, okresným úradom odboru 
školstva v Košiciach, RÚVZ v Košiciach a krízovým štábom.

Aj keď je značná časť práce presunutá do online priesto-
ru, snažíme sa udržiavať aktívnu komunikáciu so všetkými 
zainteresovanými zložkami, ktoré sú do procesu výchovy 
a vzdelávania zapojení. Zákonných zástupcov detí a žiakov 
školy o aktuálnych zmenách informujeme prostredníctvom 
webového sídla školy a webového sídla obce. Komunikuje-
me cez EduPage a MST, zlepšili sme technické vybavenie 
pedagógov na online vzdelávanie. Žiakom, ktorí prejavili 
záujem, sme poskytli školské notebooky počas dištančného 
vzdelávania. Záleží nám na každom z nich, aby boli aktívne 
zapojení do vzdelávania.

Je však veľa ďalších faktorov, ktoré v domácom prostredí 
tento proces ovplyvňujú. Vážime a ceníme si podporu rodi-
čov, ktorí sa aktívne svojim deťom počas dištančného vzde-
lávania venujú. Bez ich pomoci by to bolo ešte náročnejšie 
a pre menšie deti priam nezvládnuteľné. Verím, že s nastu-
pujúcim jarným obdobím a veľmi zodpovedným správaním 
každého z nás sa aktuálna pandemická situácia bude zlep-
šovať a škola sa otvorí pre všetkých žiakov.

Zápis detí do materskej školy na 
školský rok 2021/2022
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole ZŠ s MŠ 
Poproč sa uskutoční dňa 11. 5. 2021 v čase od 13.00 do 17.00 hodi-
ny v budove materskej školy na Kultúrnej ulici č. 2 , Poproč.

Podrobnosti a podmienky zápisu detí na predprimárne vzdeláva-
nie budú zverejnené v apríli 2021 na webovom sídle školy.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude zápis 
prebiehať bez prítomnosti detí v škole.

Zápis do 1. ročníka  ZŠ s MŠ 
poproč na školský rok 2021/2022
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč č.7/2020 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole zriadenej obcou, bol dňa 3. marca 
2021 na webovom sídle Základnej školy s materskou školou, Škol-
ská 3, Poproč zverejnený oznam o zápise detí do 1. ročníka.

Zápis sa uskutoční 8. apríla (vo štvrtok) v budove ZŠ s MŠ Poproč 
na Školskej ulici č. 3 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie
 bude zápis prebiehať bez prítomnosti detí v škole.

Všetko najlepšie, milí učitelia !
Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca v deň narodenia pedagó-
ga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Tento sviatok 
nadobúda po roku trvajúcej pandémii úplne iný charakter. 
Školské vzdelávanie sa presunulo zo školských lavíc do do-
mácností. Zo dňa na deň sa klasické vyučovanie zmenilo na 
online vyučovanie. Učitelia a deti boli postavení pred hotovú 
vec a nikto sa nepýtal, či sú na to i pripravení. Učitelia vy-
učujú poväčšine dištančne a riešia nielen samotné učenie, 
ale aj technológie. Sú nedobrovoľne súčasťou, môžeme po-
vedať, „nútenej digitálnej revolúcie“ v školstve. Avšak s ich 
pričinením a cez ich profesionálny prístup a ochotu vzde-
lávať sa, tvoriť digitálne materiály a používať technológie, 
posunú školstvo o trochu ďalej. Samozrejme, iný problém 
je učenie bez možnosti osobného kontaktu s deťmi, kde rie-
šia učitelia otázky, ako motivovať deti na diaľku, ako udržať 
disciplínu žiakov, každého sediaceho v inej izbe, ako zvlád-
nuť deti, ktoré sa vyrovnávajú so svojimi vlastnými pocitmi 
súvisiacimi s pandémiou, ktoré sú zavreté mesiace s rodičmi 
a súrodencami doma, ktoré sa nemôžu stretávať so svojimi 
rovesníkmi. A stále ostať učiteľom, ktorý má odpovede, ktorý 
chápe a ktorý efektívne vyučuje… Naši učitelia však tieto vý-
zvy prijali a vyučujú, vychovávajú a venujú sa našim deťom 
naďalej. Veď škola bez učiteľov je len budova.

Všetkým Vám, učitelia, obrovské ĎAKUJEME!

„Deti si možno nezapamätajú všetko, čo ste kedy poveda-
li, no nikdy nezabudnú na Váš skutočný záujem niečo ich 
naučiť ...“ (zdroj: eduworld.sk)

OcÚ – MKS (MP)

Želáme Vám

veľa zdravia, pokoja, vyrovnanosti a trpezlivosti ...

a v tejto dobe z celého srdca aj jedno „negatívum“, a to: negatívny 

výsledok testu.

Foto: pexels.com

Foto: pexels.com

podporujete nás, ďakujeme
SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ v Poproči touto cestou vyslo-
vuje úprimné poďakovanie všetkým rodičom 
a priateľom školy, ktorí sa aj napriek náročnej si-
tuácii súvisiacej s pandémiou rozhodli darovaním 
2 % z dane podporiť naše združenie. Osobitne sa 
chceme poďakovať Ing. M. Kylianovej, rodáčke 
z Poproča, ktorá nám svoju pomoc a podporu 
preukazuje už niekoľko rokov.

Finančné príspevky z 2 % pomáhajú a prispievajú 
ku kvalitnejšiemu výchovno -vzdelávaciemu pro-
cesu. Sú využívané na zmysluplné investície vý-
chovných a učebných pomôcok a potrieb, vďaka 
ktorým zvyšujú úroveň vyučovania.

Poďakovanie patrí aj riaditeľke ZŠ s MŠ v Poproči 
RNDr. B. Mihókovej a celému kolektívu peda-
gogických zamestnancov za množstvo vynalo-
ženého úsilia v týchto mimoriadnych časoch, keď 

doslova za pochodu začali výučbu online. Odvá-
dzajú svoju prácu maximálne zodpovedne, preto 
si zaslúžia za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu, 
úctu a poďakovanie.

predsedníčka rodičovskej rady pri ZŠ (MS)
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čo bolo obvyklé, teraz nie je, ani vo futbale
Ťažké časy momentálne ovplyvňujú aj chod ama-
térskeho futbalu. Obvykle sa naše mužstvá v prvých 
mesiacoch nového roka pripravovali na štart jarnej 
časti futbalových súťaží.

Tvrdé tréningy, naberanie kondície a prvé príprav-
né zápasy. Tieto aktivity idú nateraz do úzadia. 
Súťaže boli prerušené koncom októbra a mužstvu 
dospelých ostáva odohrať 3 súťažné zápasy jesen-
nej časti, dorastencom a žiakom po 2 zápasy. Podľa 
posledných správ z prostredia zväzu sa kompletná 
sezóna už nedohrá.

V snahe funkcionárov SFZ je dohratie zápasov je-
sennej časti, na základe ktorej by sa mohli následne 
vyhlásiť víťazi, postupujúci a zostupujúci jednotli-
vých súťaží. Nebude to najspravodlivejšie, no anu-
lovanie druhej sezóny za sebou by bolo snáď ešte 
horším riešením.

V hre je však stále reálnejšia práve druhá možnosť 
a zrušenie druhej sezóny klope na dvere SFZ. Na-
priek všetkému sa v klube snažíme zabezpečiť chod 
a fungovanie aj pre ďalšie ročníky.

Spolu s vedením obce sa snažíme hľadať finančné 
prostriedky na realizáciu väčších infraštruktúrnych 
projektov ako je automatické zavlažovanie hlavné-
ho ihriska, oprava tribúny či zabezpečenie osvetle-
nia hracích plôch.

Pomôcť nášmu klubu však môžu všetci. Aj tento 
rok nás môžete podporiť darovaním 2 % z vašich 
daní. Tlačivo si môžete kedykoľvek stiahnuť z našej 
webovej stránky na príslušnom odkaze:
www.ofkslovanpoproc.sk/kontakt/.

Odovzdať ho je potrebné spolu s tlačivom od vášho 
zamestnávateľa. V prípade otázok nás neváhajte 
kontaktovať telefonicky, mailom alebo správou na 
našej facebookovej stránke.

Ak ste sa rozhodli darovať 2% inej organizácii či 
združeniu, stále nás môžete podporiť ľubovoľnou 
čiastkou na náš transparentný účet. Každé euro sa 
počíta.

Ďakujeme. 

Ďalšou výbornou aktivitou, do ktorej sa náš klub za-
pojil je projekt, v ktorom si môže každý z vás stiah-
nuť aplikáciu do svojho telefónu a svojím pohybom 
podporiť práve náš klub. Či už beháte, bicyklujete 
alebo chodíte na prechádzky. Za každú svoju akti-
vitu a nazbierané kilometre môžete získať body. Tie 
následne viete darovať práve nášmu klubu a po-
môcť mu tak získať zaujímavú finančnú odmenu. 
Podporíte tak nielen klub, ale aj vlastné zdravie. Pri 
prvotnej registrácii do aplikácie použite náš promo 
kód, viac sa dozviete na stránke OFK alebo  na face-
book-u OFK: „OFK Slovan Poproč“.

Na záver prajem všetkým našim fanúšikom najmä 
pevné zdravie a veríme, že sa už skoro spoločne 
stretneme na futbalových zápasoch. LK
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Šport

OSEMSMEROVKA
Tajnička - 31 písmen.....Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne vám všetkým želá
redakcia popročských novín.
autorka: AT

Pandémia poznačila aj vstup do nového roka. 
Zažili sme a stále zažívame mnoho obmedzení. 
Týka sa to aj našej organizácie – Červený kríž.

Aktuálne premýšľame, ako sa realizovať v čase 
núteného voľna. Museli sme odložiť pravidelné 
mobilné odbery krvi, na ktoré si naši darcovia 
začali postupne zvykať.

Darcovia však aj naďalej môžu darovať krv na 
pracoviskách Národnej transfúznej služby. Ak 
ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, 
prekonajte obavy a choďte krv darovať.

V momentálnej situácii sú žiadaní aj darcovia, 
ktorí už prekonali COVID – 19. Možno, že sa na 

odber budete musieť telefonicky objednať, ale 
nenechajte sa odradiť. Pomôžete tak iným. Ani 
počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí sú 
na darovanú krv odkázaní.

Ak to pandemická situácia dovolí, plánujeme 
koncom júna mobilný odber v našej obci.

Ostatné, už tradičné aktivity, budeme riešiť za 
pochodu, želať si, aby sme sa vrátili do času pred 
pandémiou a žiť  ako predtým.

Ďakujeme pani starostke, poslancom a pracovní-
kom obecného úradu za milé vianočné prekva-
penie, bravúrne zvládnuté testovanie obyvate-
ľov a za doručené respirátory.  MB

prekonajte obavy a príďte
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omaľovánka
            pre najmenších

Zábava, navyše s odmenou
Vážení  čitatelia, okrem tradičnej osemsmerovky vám ponúkame aj vysoko aktuálnu krížovku s tajničkou. 
Ak sa vám ju podarí celú vyplniť a vyriešiť tajničku, tak vás čaká odmena priamo od autora krížovky - 
Mgr. Karola Dzugasa. Dvoch úspešných vyžrebovaných lúštiteľov oceníme knihami. Vylúštenú tajničku 
nám zašlite mailom do konca apríla na adresu novín uvedenú v tiráži.

Zvisle:
1.	 čiernomorský	prístav	–	medzinárodná	 firma	dodá-

vajúca	priemyselný	tovar
2.	 jednotka	 informácie	–	Aliancia	nezávislých	na	2	–	

citoslovce	vyjadrujúce	tárajúceho	politika
3.	 základná	 jednotka	 anglickej	 dĺžkovej	 miery	

(91,439	cm)	–	yersinióza,	skratka
4.	 synov	syn	–	astát	–	stredoeurópsky	čas	na	3
5.	 tón	vyšší	od	A	o	poltón	–	výnos	z	uložených	peňa-

zí	–	písmeno	gréckej	abecedy
6.	 telúr	na	2	–	freveln,	skratka	–	amen	v	šachu
7.	 ženské	meno	 (2.	 2.)	 –	veľký	brnkací	 strunový	ná-

stroj	–	pár	vyjadrený	číslicou
8.	 kusy	zamrznutej	vody	–	oktánový	uhľovodík	–	čís-

lo,	ktoré	nemôže	byť	kladné	ani	záporné
9.	 značka	 staršieho	 čistiaceho	 prípravku	 na	 okná	 –	

značka	áut	s	logom	štyroch	spojených	krúžkov	–	pár	
vyjadrený	číslicou

10.	vysoké	napätie	na	2	–	plocha	porastená	trávou	–	ona	
u	nemecky	hovoriacich	–	základná	číslovka	najniž-
šej	hodnoty

11.	predsa	u	Nemcov	a	Rakúšanov	–	koráb	púšte	–	štát-
ne	divadlo	na	2

12.	protivný	hmyz	–	opak	nikoho
13.	clivá	hudobná	stupnica,	nie	durová	–	súhlas	nielen	

u	Angličanov	–	dlhý	v	Anglicku
14.	obrnený	 transportér	 –	 slovko	na	 konci	modlitby	–	

živnostenský	list	na	2
15.	ženské	meno	(7.	2.)	–	krstné	meno	Tolstého	alebo	

kráľ	zvierat

Pomôcky:  LKA,  MARE, APM,  YERS, FREV
Poznámka: dĺžne nie sú povinné v každom prípade.

Vodorovne:
A.	 druhá časť tajničky
B.	 to,	čo	sa	práve	deje	–	vodný	živočích	s	klepetami	–	nová	vec
C.	 latinská	spojka	–	obyvateľ	Ruska	–	najznámejší	Kubánec	–	chlapec	rečou	

mladých	(6.	pádu)
D.	 zvratné	zámeno	–	EVČ	áut	Dolnokubínčanov	–	pán	v	Maďarsku	–	plynúť,	

vyplývať	–	predložka	blízka	genitívu	(2.	pádu)	–	1500	v	Rímskej	ríši
E.	 Aneta,	ktorá	 je	nám	blízka	–	oblasť,	priestor	u	Angličanov	–	predložka	

blízka	vokálu	–	akademický,	skratka	–	EVČ	áut	Košičanov
F.	 tretia časť tajničky	–	skratka	Štátneho	úradu	vyšetrovania	v	Nemecku	

(Landeskriminalamt)	–	ručiteľ	pri	zmenke	–	Holandsko	na	2
G.	 plesknutie	–	báj,	legenda	–	príslovka	s	významom	alias,	ináč
H.	 more	po	latinsky	–	krášliš,	zdobíš	ako	folkloristky	z	Valalík	–	EVČ	áut	

v	Trenčíne	–	list	vlastníctva	na	2
I.	 začiatok tajničky	–	pes	najrozšírenejším	svetovým	jazykom
J.	 štvrtá časť tajničky


