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Najviac bola kontaminovaná
po černobyľskom výbuchu Slovenská Ľupča
SLOVENSKÁ ĽUPČA/ČERNOBYĽ – Koniec apríla, presne jeho 26.deň,
je neslávne známy smutným výročím. Pred 30-timi rokmi v Černobyle
vybuchla jadrová elektráreň. Udalosť sa natrvalo zapísala do dejín
ako najväčšia havária pri mierovom využívaní jadrovej energie.
Málokto však vie, že najvyšší nameraný dávkový príkon bol 900 nSv/hod.
Namerali ho pri Slovenskej Ľupči.
Územie Slovenska bolo zasiahnuté
niekoľkými vlnami kontaminovaných vzduchových prúdov. Úroveň
kontaminácie zodpovedala pohybom
kontaminovaného mraku, miestnym
morfologickým a meteorologickým
podmienkam, najmä množstvu a
charakteru zrážok. Úroveň plošnej
kontaminácie pôdy v SR sa pohybovala od niekoľko stoviek Bq/m2
po niekoľko desiatok tisíc Bq/m2.
Najvyššie boli kontaminácie v oblastiach, kde v čase prechodu kontaminovaných vzduchových más pršalo,
teda na južnom Slovensku okresy
Dunajská Streda, Komárno, Lučenec, Nitra a na strednom Slovensku
okres Žiar nad Hronom a Slovenská
Ľupča. Práve tu boli hodnoty kontaminácie najvyššie.
Kontaminovaných
bolo mnoho štátov

Podľa vyjadrenia Štefana Škulca,
výskumného pracovníka SHMÚ v období jadrovej havárie, riadiace orgá-

iba niekoľko desiatok kilometrov od
zdroja. Havária, pri ktorej by bola
kontaminácia územia niekoľkých

ny havarijného plánovania v Československu v tom období počítali len s
haváriami s dosahom v lokálnom alebo regionálnom meradle, to znamená

štátov hodnotená ako extrémne málo
pravdepodobná a oficiálne havarijné
plány ju ignorovali. Napriek tomu po
sérii chybných rozhodnutí k havárii

došlo, mala dosah na územie o rozlohe niekoľko tisíc kilometrov a kontaminovala plochu mnohých štátov.
Správy o katastrofe
priniesli Švédi
Na začiatku bol Černobyľ utajovanou
katastrofou. Prvé dôkazy, že sa stala veľká jadrová havária, nepriniesli
sovietske zdroje, ale pochádzajú zo
Švédska, kde 27. apríla pracovníci
Forsmarkskej jadrovej elektrárne,
ktorá leží približne 1 100 km od Černobyľa, našli rádioaktívne častice na
svojom oblečení. Švédske hľadanie
zdroja rádioaktivity ako prvé naznačilo vážny jadrový problém v západnej časti Sovietskeho zväzu potom,
ako bolo zistené, že problém nie je
vo švédskych elektrárňach. Čelá rádioaktívnych mrakov, vytvorených
postupne emisiami zo zničeného
reaktoru vnikli na územie Česko-Slovenska celkovo trikrát: 30. apríla, 3.
až 4. mája a 7. mája 1986. Ovzdušie
nad celým územím Česko-Slovenska
bolo kontaminované. Atmosférické
zrážky spôsobujú vymývanie
(pokračovanie na strane 4)

Brusno, Hiadeľ, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Nemecká, Podkonice, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Šalková, Valaská...
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Aký je dôvod na výrub stromov?
SLOVENSKO – Okolo ciest nielen nášho regiónu miznú stromy, ako
keby to bolo niečo nepotrebné, akoby to neslúžilo na nič, ba čo viac,
akoby nám zavadzali. Pritom aleje a stromoradia okolo ciest majú
prinajmenšom dve základné funkcie – tlmia hluk, ktorý sa tak neprenáša
do okolitej prírody, a pohlcujú prašnosť z ciest. O ďalších aspektoch
a význame stromov zrejme netreba ani hovoriť. Keby boli tieto stromy
staré, choré a robila by sa len ich „údržba“, pričom by sa ihneď vysádzali
aleje nové, asi by sa nad tým nikto ani len nepozastavil. Ľudia si však tieto
výruby všimli natoľko, že vznikajú rôzne petície na ich zastavenie.
A to už zaujíma aj nás.
Prvé výruby začali na ceste do Slovenskej Ľupče. Banskobystrický mestský
poslanec Milan Lichý vyslovil podozrenie, že za mnohými výrubmi, ktoré sa za
posledné roky na Slovensku rozmohli,
môže byť akási „štiepkarská“ loby. Ak
v iných krajinách, napríklad v Česku, sa
snažia aleje a stromoradia popri cestách
zachraňovať a ošetrovať, na Slovensku
sme uprednostnili ich výrub a teda likvidáciu.
Rúbu holorubom
V ľupčianskej lokalite o výrub požiadal
Banskobystrický samosprávny kraj,
správca komunikácie, a dôvodom bol
vraj zlý zdravotný stav stromov a prípadné nebezpečenstvo pre cestnú premávku. Takto však pribudlo výrubov
viac. Napríklad cesta do Podkoníc ostala úplne holá, aj keď z laického pohľadu
potrebovali dreviny rastúce popri nej
údržbu, to čo tam (ne)ostalo je alarmujúce. Vo veľkom sa však začalo rúbať
aj popri potokoch a železniciach a bez
výrubov neostala ani samotná Banská

Bystrica. Takto bolo sťatých približne 80
stromov, ktoré lemovali železničnú trať
do Radvane, tiež výruby popri potokoch
na uliciach Trieda Hradca Králové a blíz-

ko McDonaldu v Radvani. Na všetkých
týchto výruboch je však zvláštna jedna
vec. Roky neudržiavané a teda bez údržby zelene nechané miesta sa dnes rúbu
holorubom. Na tento fakt upozornil aj
predseda občianskeho združenia Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja
Peter Rusnák.

Ľuďom
sa to prestáva páčiť
Aj správcovia tokov a železničných tratí
sa odvolávajú na údržbu poškodených

stromov, ktoré môžu byť nebezpečné
a hlavne ohrozujú plynulosť dopravy.
Železnice tak vyzvali mesto a vlastníka
pozemkov Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica,
aby odstránili ohrozujúce dreviny, ktoré
rastú v ochrannom pásme železnice.
Argumenty teda sú a nedá sa povedať,

že by boli nejako pritiahnuté za vlasy.
Proste prerastené a poškodené dreviny
treba v rámci údržby odstrániť. Otázkou
ostáva, prečo nejde na pohľad o údržbu,
ale rovno o výrub celých stromov a stromoradí? Aj v iných častiach Slovenska
sa rúbe na prvý pohľad hlava-nehlava,
strom-nestrom. Ľuďom sa to prestáva
páčiť a pribúdajú petície. Napríklad bojuje sa proti výrubu stromov na dunajskom ostrove Sihoť blízko Bratislavy, ale
tiež v Košiciach, kde sa rúbu stromy pri
rieke Hornád alebo na Tomášikovskej
ulici. Na Sihoti je výrub po naliehaní pozastavený priamo ministerstvom.
Vyvodí niekto
trestnú zodpovednosť?
Okrem menších regionálnych petícií
tu už máme aj jednu celoslovenskú za
okamžité zastavenie plošných a líniových
výrubov stromov v poľnohospodárko-urbárnej krajine, ktorú podpísalo už
viac ako 8 000 ľudí. Táto petícia sa týka
stromov pri vodných tokoch, v parkoch,
lesoparkoch, alejách a popri cestách.
Jej aktivisti žiadajú štát o vypracovanie
národného programu obnovy poškodenej
krajiny a ozdravovania klímy. Tiež žiadajú
prešetrenie oprávnenosti všetkých plošných a líniových výrubov na Slovensku
za posledné štyri roky a vyvodenie trestnej zodpovednosti za neoprávnené výruby. Kto vie, či by sme sa na Slovensku
niečoho takého mohli dočkať.
Podľa našabystrica.sme.sk
spracoval albbert
Ilustračné foto: internet

Keď o životoch ľudí rozhoduje stotina sekundy
HORNÁ MIČINÁ, LUKAVICA,SLOVENSKÁ ĽUPČA, PONICKÁ HUTA, NEMCE
– Apríl na našich okolitých cestách bol k pozornosti vodičov nesmierne
neúprosný. Niektorým zachránila život stotina sekundy
a dávka duchaprítomnosti. Iným, naopak, vzala život práve obyčajná náhoda
v stotine sekundy.
Stalo sa tak na ceste z Banskej Bystrice
do Hornej Mičinej, keď 31 ročný muž na
motorke schádzal dolu kopcom, keď pár
metrov pred ním náhle začalo protiidúce
auto odbočovať na parkovisko. Motorkár sa snažil nárazu zabrániť, no napriek
tomu nabúral do bočnej strany auta, v
ktorom sedela 27 ročná vodička. Dôvod,
prečo odbočovala a motorkára nevidela,
vraj bol fakt, že chcela skontrolovať,
prečo začalo koleso na jej Kii klepať.
Mladý muž, ktorý utrpel pri zrážke ťažké
vnútorné poranenia, nakoniec boj o svoj
život nevyhral.
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Vymrštilo
mu auto do zrázu
Na druhej strane naozaj s obrovským
šťastím vyviazol z inej dramaticky vyzerajúcej situácie na ceste neďaleko
Lukavice vodič Mercedesu. Dôvodom
bol odpadnutý výfuk, ktorý ležal na
ceste. Vodič Mercedesu cezeň prešiel, a
keď zastavil, aby sa pozrel aké škody
mu predmet spôsobil, spoza zákruty vyšiel naložený Renault Master. Dodávka
do jeho auta v plnej rýchlosti narazila
zozadu. Mercedes silný náraz doslova
odhodil do hlbokého zrázu, kde skončil

v potoku na streche. Následne, po odpadnutom výfuku, ešte prešlo ďalšie
auto, ktoré si poškodilo olejovú vaňu.
Vodič spomínaného na šrot zničeného
Mercedesu však iba pár sekúnd tesne
pred nárazom z auta vystúpil.
Nehôd bolo neúrekom
Síce za iných okolností ako sa udiali
tie pri Lukavici, ale rovnako na streche
skončila o pár dní neskôr pri Slovenskej
Ľupči aj červená Toyota Yaris a o šťastí môže hovoriť aj vodič Hyundaiu I30,
ktorý neďaleko Ponickej Huty skončil s
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autom v rastlinstve pod cestou neďaleko potoka. No a ani obec Nemce neostala bez kolízií a rozbitých áut. Tu totiž
priamo v centre vodič Hyundaiu nedal
prednosť dodávke patriacej UPC.
(ela)
Foto: uverejnené so súhlasom

Havaria trans

odťahová služba Banská Bystrica,
NON STOP
0911 349 995

Odsúdili starostu – tentoraz už po druhýkrát!
HORNÁ MIČINÁ – Bývalého starostu Hornej Mičinej opäť súdili.
Za skresľovanie hospodárskych údajov dostal tri roky podmienečne.
Rozsudok banskobystrického Okresného súdu je právoplatný, pretože
sudca ho vyhlásil po tom, ako schválil dohodu o vine a treste, ktorú
exstarosta Jozef Vránsky uzavrel s prokurátorom a zaviazal sa,
že sa neodvolá.
Vránsky ako starosta svojím konaním spôsobil obci škodu takmer
154-tisíc eur, ktoré musí do piatich
rokov skúšobnej doby pod dohľadom
probačného súdu nahradiť. Nejde
však o jeho prvé odsúdenie.
Faktúry
neboli včas evidované
Zločin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie spáchal Vránsky v rokoch 2008 a 2009,
keď od dvoch dodávateľov služieb

pre obec prevzal osem faktúr. Ako
starosta faktúry nepredložil na zaevidovanie do účtovníctva obce ani do
registratúrneho denníka. Došlo tým
ku skresľovaniu údajov hospodárskej
evidencie obce. Faktúry boli zaevidované až v januári 2011, čím pre obec
vznikla škoda 153 933 eur.
Požičaná suma zmizla
Ako sme už v úvode uviedli, nejde
o jeho prvé odsúdenie. V júli 2013
totiž priznal zneužitie právomoci ve-

rejného činiteľa, falšovanie verejnej
listiny a spreneveru. Tri roky predtým
ako starosta v mene dlhujúcej obce
uzavrel s nebankovou spoločnosťou
zmluvu o úvere a prevzal 3 320 eur.
Peniaze však nepoužil v prospech
obce ani nevrátil veriteľovi, ale použil
na nezistený účel. Jednoducho ich
spreneveril.
Podviedol poslancov
O pár mesiacov neskôr v marci 2011
neakceptoval rozhodnutie obecných

poslancov a svojvoľne uzavrel s
manželmi z obce kúpnu zmluvu o
predaji nehnuteľnosti za cenu jedno
euro za meter štvorcový. Zároveň
vyhotovil falošné súhlasné uznesenie
obecného zastupiteľstva. Poslanci
však pol roka predtým rozhodli, že
nehnuteľnosť o výmere 34 metrov
štvorcových sa môže predať len po
desať eur za meter štvorcový. Toto
konanie starostu prokurátor kvalifikoval ako prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s
falšovaním a pozmeňovaním verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej
uzávery, úradného znaku a úradnej
značky.
Podľa nasabystrica.sme.sk
spracovala Erika Lamperová

Prežila... u nich doma napriek tomu, že riskovali vlastné životy
HIADEĽ – Bolo to dávno, keď obyčajná zhoda zúfalstva a strachu o život
svojich detí, ktoré mohli trpieť zimou a biedou, stála za osudom malého
dievčatka. Vera mala vtedy dvanásť rokov. Bezvládne ležala v masovom
hrobe v Príslope nad Hiadlom medzi kopou nehybných tiel. Topánočka
sťahovaná pre cudzie deti, ktorú mala nastoknutú na ľadovej nôžke
bola tým zázrakom, ktorý ju zachránil. Pohla nôžkou...
Bola bieda, zima, ničoho nebolo. Ľudia rabovali, brali čo sa dalo: ,,Žijeme
a prežijeme treba zachrániť to, čo
žije. Doma...“ Bol to Jozef L., ktorý
po tom ako siahol na topánočku, videl, ako sa dovtedy mŕtve židovské
dievčatko spomedzi zmasakrovaných tiel posadilo a s hrôzou v očiach
ho prosilo o milosť. Dievčatko prežilo
a ľudia sa iba neskôr dozvedeli, že
keď Nemci začali do ľudí strieľať a k
zemi padali jej rodičia, padlo s nimi:
,,Zrútila som sa aj ja...“ Trasúcu a šokovanú ju nakoniec prekonal spánok.
Prišiel sa poďakovať
Príbeh, pri ktorého čítaní lomcujú
emócie v každom citlivejšom človeku aj po rokoch. Dnes má totiž Vera
Adlerová, ktorú zachránili počas vojny a schovávali obyvatelia Hiadla,
viac ako 80 rokov a žije v Amerike.
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Chorľavie. Nikdy však nezabudne na
rodinu Zelinových, ktorá sa nad ňou
zľutovala v časoch, kedy sa súdy

vynášali na mieste – guľkou do hlavy. Pred časom prišiel miesto, kde
vojna rozdelila navždy ich rodinu,
pozrieť jej brat Tomáš s rodinou. Na-

priek svojmu veku 85 rokom. Prišiel
sa v ich mene ešte raz poďakovať.
Všetkým a samozrejme príbuzným
ľudí, ktorí im – prenasledovaným
židovským deťom, pomáhali. On mal
vtedy 13 rokov a schovával sa spolu
s bratom a sestrou v horách. Veru
si z tých čias pamätal ako 9 ročnú,
brat Pavel mal o tri menej. Spávali s
senníkoch, zemľankách alebo iba tak
– pod holým nebom. Jediné, čo mali,
bolo jedlo od partizánov. Nebolo ho
však veľa...
Báli sa... a veľmi
Vtedy, keď si ako dieťa jednoducho
vymazal spomienky, prebiehali povstalecké boje s Nemcami pod Prašivou. Krvavo sa masakrovalo. Sedlo
Príslop pokrývali štyri desiatky postrieľaných ľudí. Vedel, že utekali,
že sa skrývali... Zabudol po sloven-

sky, a tak v angličtine niekoľkokrát
dojatý zopakoval: ,,Chceme sa vám
veľmi pekne poďakovať, čo ste pre
nás urobili...“ Hladkajúc po hlávkach
malých školákov, ktorí prišli vzácnej
návšteve z Ameriky zarecitovať, s
lesknúcimi sa očami, chytal do dlaní
ruky jedného za druhým. Deti, ktoré
by boli počas vojny jeho rovesníkmi,
sa ostýchavo pýtali: ,,Ujo nebáli ste
sa?“ On sa zamyslel po chvíľke odpovedal: ,,Báli a veľmi...“
Chceli zabudnúť
Adlerovci, hoci svoj mladučký život
prežili u nás na Slovensku, už nehovoria naším jazykom, pripomína
im to, na čo chceli zabudnúť. No na
druhej strane im pripomína aj to, na
čo ako povedal starosta obce Ondrej
Snopko, by nemali zabúdať v dnešnej
dobe hlavne mladí ľudia – aký nebezpečný je extrémizmus. V Hiadli im to
bude navždy pripomínať na mieste
masového hrobu, kde našli aj malú
Veru, Židovský pamätník.
Erika Lamperová
Foto archív OÚ Hiadeľ
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Najviac bola kontaminovaná
po černobyľskom výbuchu Slovenská Ľupča
(dokončenie zo strany 1)
rádioaktivity z oblaku, a preto bol povrch územia najviac kontaminovaný
tam, kde pršalo počas prechodu rádioaktívneho oblaku.
Povedať pravdu
bolo trestné
Práve v týchto dňoch vtedajšia študujúca mládež ČSSR, ale aj pracovníci
závodov finišovali s nácvikmi formácií
na májové slávnostné ,,alegorické“
sprievody. Boli sme medzi nimi aj my.
Májové oslavy sviatku práce a sprievody boli jednoducho povinné...“ Ako

uviedol historik František Neupauer
z ÚPN, na príklade zatajovania život
ohrozujúcej tragédie si môžeme plnšie
uvedomiť hrôzu totalitného režimu:
,,Obeťami režimu boli všetci obyvatelia tejto krajiny. Kým už aj v komunistickom Poľsku či v Maďarsku prenikali na verejnosť informácie a ľudia sa
mohli lepšie chrániť pred následkom
výbuchu elektrárne, prístup ČSSR k
vlastnému obyvateľstvu bol oveľa ľahostajnejší. Aj keď nakoniec prenikli
na verejnosť informácie i cez naše
média o výbuchu jadrovej elektrárne,
nechýbal v nich zľahčujúci dovetok:
,,Ale to sa bežne deje vo svete.“ Rétorika členov strany sa nezmenila. Tak
ako pred desiatkami rokov tvrdili, že
v ČSSR nie je žiaden politický väzeň,
tak neskôr zapierali ďalšie skutočnosti. Kto sa odvážil niečo povedať,
poukázať na to, čo sa odohralo v
Černobyľe, ten bol stíhaný za šírenie
poplašnej správy. Vyslovenie pravdivých informácii bolo trestným činom.
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Najohrozenejší
boli na salašoch
Oficiálna reakcia vlády bola oneskorená a vzhľadom na úroveň kontaminácie a tiež na vtedajšiu politickú
situáciu neboli nariadené plošné
opatrenia na obmedzenie ožiarenia.
Situácia však bola pomerne detailne
monitorovaná , samozrejme na úrovni
zodpovedajúcej dobe, na požiadanie
boli poskytované informácie a výsledky meraní jednotlivcom alebo štátnym
orgánom. V médiách boli tieto výsledky prezentované väčšinou s oneskorením a nebola im venovaná primeraná

cent rádioaktívneho spádu skončilo v
Bielorusku.

pozornosť. Napriek tomu sa vykonali
aj neodkladné opatrenia na ochranu
najviac ohrozenej skupiny obyvateľov.
Boli nimi pracovníci na salašoch. Ovčie mlieko bolo vylúčené z obchodnej
siete a pracovníkom salašov boli podávané jódové profylaktiká.

bených černobyľskou haváriou. Je
ťažké presne zaznamenať počet úmrtí
spôsobených udalosťami v Černobyle
– odhady sa pohybujú od stoviek po
niekoľko tisíc. Problém je široko diskutovaný a jeho dlhodobým dopadom
odborníci stále celkom neporozumeli.
Odborníci tvrdia, že práve vzdušné
prúdenie a počasie nad dotknutým
územím Európy v období havarijných
únikov v Černobyle spôsobilo, že na
území Československa sa nenaplnili
žiadne scenáre s extrémnymi následkami.

Evakuovali
200 tisíc ľudí
Výbuch v Černobyle je najhoršiu jadrovou haváriou v histórii jadrovej
energetiky. V priebehu testovania nového bezpečnostného systému vtedy
došlo k prehriatiu a následnej explózii
reaktora. Do vzduchu sa postupne,
približne počas dvoch týždňov, uvoľňovali rádioaktívne látky, ktoré podľa
smeru vetra postupovali cez západnú
časť Sovietskeho zväzu, východnú
Európu a Škandináviu a zasiahli postupne územie takmer celej Európy.
Silne boli kontaminované rozsiahle
oblasti Ukrajiny, Bieloruska a Ruska,
čo si vyžiadalo evakuáciu a presídlenie asi 200-tisíc ľudí. Približne 70 per-
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Počet mŕtvych
dodnes nevedia
Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť produktov sovietskeho jadrového
priemyslu, spomalila na mnoho rokov
jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania. Nástupnícke štáty po rozpade
Sovietskeho zväzu – Rusko, Ukrajina
a Bielorusko dodnes nesú bremeno
pokračujúcich nákladov na dekontamináciu a liečenie ochorení spôso-

Ožarovalo nás
oveľa viac
Paradoxom tejto doby plnej utajovania však je, že to nebol černobyľský
výbuch v roku 1986 čo znamenal
najvyššie namerané hodnoty beta
rádioaktivity. Bolo to oveľa skôr v
roku 1962. Potvrdila to Terézia Melicherová, špecialistka pre radiačný
monitoring SHMÚ, ktorá uviedla: „Pre
mnohých je iste nečakané, že hodno-
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ty, ktoré boli merané počas celého
roka 1962 v zrážkových vodách boli
10-krát vyššie, ako tie z roku 1986.
Podnetom pre meranie rádioaktivity
na našom území totiž nebola havária
v Černobyle, ale skúšky jadrových
zbraní, ktoré sa v nadzemskej vrstve
atmosféry robili od konca 40. rokov
minulého storočia. Tie spôsobili globálne znečistenie atmosféry našej
planéty a koncom 50. rokov bola kontaminácia taká vysoká, že bolo prijaté
rozhodnutie poveriť meteorologické a
hygienické služby sveta jej monitorovaním.“

•••
Podpisom Zmluvy o zákaze atómových pokusov vo vzduchu, v kozmickom priestore a pod vodou v roku
1963, ktorú ale nepodpísalo Francúzsko a Čína, sa situácia výrazne
zmenila. ,,Naše merania zaznamenali
100-násobný pokles rádioaktivity
v zrážkových vodách medzi rokmi
1962 a 1963, ale prevýšenia sa ešte
vyskytovali po skúškach jadrových
zbraní Číny a Francúzska. A keď sa
úroveň radiácie vrátila začiatkom
80. rokov na úroveň prirodzeného
pozadia, prišiel rok 1986, ale hodnota jeho maxima bola 10-krát menšia,
ako maximum v roku 1962 a s oveľa
kratším trvaním, len asi 3 mesiace.
Odvtedy sme na našich meteorologických staniciach SHMÚ nezaznamenali
významné prevýšenia prírodného pozadia,“ dodala T. Melicherová.
Spracovala Erika Lamperová
Zdroj: SHMÚ
Ilustračné foto: internet, koláž: albbert

Vek odchodu na dôchodok opäť predĺžili,
dožijeme sa ho vôbec?
SLOVENSKO – Príliš ružová budúcnosť v podobe odchodu do dôchodku
nás podľa údajov štatistikov nečaká. Sociálna poisťovňa má z roka
na rok vyššie výdavky a naše odvody ich nedokážu pokrývať. S čoraz
slabšou pôrodnosťou a odchodom mladých do zahraničia sa situácia
bude zhoršovať. A tak pred časom vláda rozhodla vraj o jedinom
možnom záchrannom mechanizme dôchodkového systému.
Je ním postupné zvyšovanie dôchodkového veku.
Ten sa bude postupne predlžovať
tým, ktorí sú narodení po 31. decembri 1954. Mechanizmus určuje, že

1. januárom 2017 vám vek odchodu
do dôchodku určia s prihliadnutím na
priemernú strednú dĺžku života, čo

Pán farár vydržte, mám tu ešte jeden dôležitý pracovný hovor!

v praxi znamená, že váš dôchodok sa
oddiali postupne o určený počet dní.
Ten stanovia rezortní pracovníci každoročne, v závislosti od dynamiky vývinu spomínaných údajov spoločných
pre mužov a ženy, ktoré budú zistené
Štatistickým úradom. Prvýkrát bude
toto ministerské opatrenie uverejnené
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra 2016.
Pracujúcich
nebude dostatok
Populačný vývoj Slovenska je zrejme časovanou bombou. Práve preto
sa prihliada na demografické údaje.
Takže napríklad kým dnes sa odchá-

dza do dôchodku okolo 62-ky, dnešní
tridsiatnici sa naň dostanú až o 5 či 6
rokov neskôr. Bankoví analytici verejne
priznávajú, že detí sa rodí podstatne
menej ako v minulosti a seniori pribúdajú takou rýchlosťou, že v roku
2060 ich bude dvakrát toľko ako
dnes. Obyvateľstvo Slovenska starne.
A tak pracovať a odvádzať odvody
do nastaveného sociálneho systému
budeme musieť dlhšie, pretože nás
jednoducho nebude mať kto nahradiť. Ako hovorí jeden z analytikov:
,,Pracujúcich ľudí, ktorí by seniorom
robili na dôchodky, nebude dostatok.“
Informatívny výpočet aktuálneho
dôchodkového veku možno nájsť na
internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Alebo vám ho pomôže prepočítať
elektronická dôchodková kalkulačka
na adrese: http://ekonomika.sme.
sk/kalkulacky/dochodkovy-vek.php.
Spracovala Erika Lamperová
Kresba: albbert

Ak váš dodávateľ zamestnáva ,,na čierno“
pokutovaní budete aj vy!
SLOVENSKO – Podnikať na Slovensku je naozaj čoraz väčšia radosť. Od júna je
tu totiž ďalšia byrokratická novinka z dielne našich zákonodarcov, ktorí upravujú
legislatívu venovanú nelegálnemu zamestnávaniu. Vďaka nim si po novom ako
objednávateľ služieb budete musieť overovať u ich dodávateľa, či náhodou
nezamestnáva na čierno. Prijatie práce či služby od takéhoto dodávateľa totiž
znamená porušenie zákona a mastnú pokutu od inšpektorátu práce.
Jej maximálna hranica je stanovená na 200 000 eur!
K práci načierno dochádza hlavne vtedy, keď
zamestnávateľ so svojím zamestnancom nemá
uzatvorenú pracovnú zmluvu. Obvykle ide o
vzťah s.r.o. - živnostník alebo s.r.o. - študent na
neplatenej stáži, alebo keď svojho zamestnanca včas alebo vôbec neprihlási do sociálnej
poisťovne. Napríklad za situácie, kedy zamestnávateľ prihlási zamestnanca do sociálnej
poisťovne až po nástupe do práce. Zákon od
18. 6. 2016 prináša novinku, podľa ktorej budú
za nelegálne zamestnávanie zodpovední všetci
objednávatelia služieb bez ohľadu na to, či o nelegálnom zamestnávaní u ich dodávateľa vedeli
alebo nie.
Pár príkladov
z budúcej praxe
Ako to bude od júna v praxi teda fungovať? Na
webovej stránke podnikajte.sk sme našli pár
príkladov z praxe: „Objednávateľ si u svojho
dodávateľa objedná IT službu, ktorá mu bude

poskytnutá na diaľku. Napriek tomu, že objednávateľ nevie, či samotnú prácu odvedie živnostník
alebo neplatený stážista, podľa zákona bude
po prijatí služby zodpovedný rovnako, ako jeho
dodávateľ, o ktorého personálnom zabezpečení
nemá najmenšie poňatie.“ Ak by na poskytnutí
IT služby pracovali aspoň dvaja zamestnanci na
čierno, pokuta uložená objednávateľovi môže byť
ešte vyššia!
Nebude podstatné,
či ste vedeli alebo nie
Naši zákonodarcovia vraj zamýšľali aplikovať
popisované opatrenia predovšetkým na prípady cezhraničných dodávok prác avšak tým, že
zodpovednosť za porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania rozšírili aj na tzv. ,,vnútroštátne dodanie práce”, zákon bude mať praktický
dopad na všetkých podnikateľov. Popisované
porušenie povinností odberateľa uloží takémuto
odberateľovi pokutu od 2 000 eur do 200 000

eur. Ak dodávateľ na čierno zamestnáva dve
a viac fyzických osôb súčasne, pokuta bude
najmenej 5 000 eur.
Ani srnky netušia
ako to zistiť
Ako sa hovorí: ,,Ani srnky netušia“ ako bude
možné overiť prácu načierno u iného subjektu,
s ktorým chcete spolupracovať. Zákon síce stanoví, že dodávateľ služby je povinný poskytnúť
objednávateľovi na požiadanie všetky potrebné
údaje o svojich zamestnancoch, praktická aplikácia takéhoto opatrenia je však absurdná. Objednávateľ by si musel v prvom rade vyžiadať od
svojho dodávateľa pracovnú zmluvu s osobou,
prostredníctvom ktorej mu bude dodaná služba a
následne by si totožnosť tejto osoby musel overiť
tiež. Daná osoba pritom nemá akúkoľvek povinnosť poskytnúť svoj doklad totožnosti súkromnej
osobe, ktorá by mohla zneužiť jej osobné údaje.
O tom, že nelegálne zamestnávanie nie je závislé
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iba na uzatvorení pracovnej zmluvy, objednávateľ by si musel súčasne overiť, do ktorého systému sociálneho zabezpečenia táto osoba spadá
a či ju dodávateľ skutočne prihlásil do príslušnej
sociálnej poisťovne .
Ak exekútor pokutu
nevymôže, ste na rade vy!
Aby sme pre úplnosť nezabudli, je tu ešte ďalšia
novinka, ktorá je v platnosti od tohtoročného januára. Ak sa pokutu za nelegálne zamestnávanie
nepodarí vymôcť od dodávateľa, zaplatí ju odberateľ. Ide o ďalšiu inováciu zvanú aj prechod povinnosti. Znamená to, že ak sa pokutu nepodarí
exekučne vymôcť od dodávateľa služieb, ktorý
napríklad využíval nelegálnu prácu živnostníka,
povinnosť zaplatiť pokutu automaticky prechádza na odberateľa. Podmienkou je, že sa musí
preukázať jeho vedomosť o tom, že jeho dodávateľ porušoval zákaz nelegálneho zamestnávania.
Nuž na Slovensku je naozaj radosť podnikať.
•••
Dôležité predpisy, ktoré upravujú problematiku
zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie sú:
§ 7b zákona č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní v znení účinnom od
18. 6. 2016.
Spracovala Erika Lamperová
Zdroj: https://www.podnikajte.sk/
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Jarné ,,servisovanie“ áut
– áno či nie?

SLOVENSKÁ ĽUPČA – Ísť do autorizovaného či značkového
servisu a mať hlboko do peňaženky, je dobre známa
a samozrejme i nemilosrdná realita každého majiteľa štvorkolesového
miláčika. Každá rada ako ušetriť a pritom neznefunkčniť v rámci
svojpomoci alebo dvorových ,,zaručených“ opráv svoje auto, je teda
namieste. Na túto tému sme sa pozhovárali s Michalom Snopkom
z predajne autosúčiastok v Slovenskej Ľupči:
Každému je jasné, že auto sa priebežne opotrebúva a realitou je aj fakt, že
ak sa oň priebežne nestaráte, drobné
závady, ktoré vás v jazde autom až
tak neobmedzujú, zrazu skokovo prerastú do závady veľkej...
Presne tak napríklad nevymenia sa
čapy na riadení, na ramenách a oprava spolu s geometriou vám z peňaženky vytiahne do 100,- Eur, avšak ak sa
na to nedbá, znamená to aj druhotné
náklady v podobe vyššieho opotrebovania a znehodnotenia pneumatík, ktoré môže motorista potom iba zahodiť.
Rovnako je chybou nedoliatie kvapaliny do servoriadenia, čo vyjde tak do
10,- Eur. Ak tak neurobíte, hrozí vám
zadreté servoriadenie a jeho oprava
len za repasované stojí 250,- Eur a
vyššie. Ďalším častým prípadom je zabúdanie na priebežné kontroly hladiny
oleja a jeho nedolievanie na hranicu
rysky. No a nevymenený palivový
filter má zase za následok problémy
s čerpadlom, tryskami a palivovým
systémom. Zanesené sviečky, ktoré
nehádžu iskru vo valci, môžu úplne
odpáliť lambda sondu tým, že nedôjde
k spaľovaciemu procesu. Príkladov je
mnoho.
Sú však aj takí, ktorí neriešia ani
predpísané servisné intervaly a pravidelnú výmenu oleja odďaľujú alebo
úplne ignorujú...
Čím starší olej, tým viac nečistôt, ktoré
upchávajú olejový filter, znižuje sa mazacia schopnosť a dochádza k postupnému pridieraniu motora, príp. k jeho
zadretiu. Ak sa do toho pridá ešte aj
nevedomosť a diletantstvo niektorých
internetových diskutérov na rôznych
fórach, kde veľa bežných motoristov
čerpá „rozumy“, stáva sa, že miesto
olejov s predpísanou viskozitou dá
motorista najlacnejší olej. ,,Olej ako
olej, len aby mazal...“ Doba je však
inde, máme tu elektronické výdobytky
ako napr. AGR ventil a filter pevných
častíc a z tohto dôvodu musia oleje
obsahovať špeciálne aditíva a mať
viskozitu predpísanú výrobcom auta,
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resp. motora, aby nedošlo k poškodeniu motora. T. j. olej 5W30 nemusí byť
to isté ako olej 5W30. Treba totiž pecifikácie u oleja čítať ďalej. Dôležité sú
normy ako napr. pri VW group 505.01
– potrebná pri motoroch TDI PD, t.j.
čerpadlo/tryska, 507.00 pri motoroch
common rail, norma ACEA C3 potrebná pri filtroch pevných častíc atď.
Toto si motoristi neuvedomujú, potom
v prípade problému k nám prídu so
zvesenou hlavou a babo raď.

A ako je to s tými hlbokými peňaženkami? Je jasné, že čo sa týka ceny,
veľa zákazníkov miesto drahého odborníka hľadá radšej to najlacnejšie.
Dovolím si tvrdiť, že väčšina motoristov sa v prvom rade pozerá na cenu.
Navyše sme preplnení internetovými
obchodmi...
Pravda je. Na internete je strašne veľa
samozvaných „odborníkov“. Rady už
na internete dáva hocikto a potom
stav automobilov niektorých zákazníkov vyzerá žalostne. Poviem to takto.
Máte dlho pretrvávajúce zdravotné
problémy. Takmer každý vyhľadá odborného lekára, aby mu pomohol. To
isté je aj s autom. Ak je vážnejší problém, kde príčin nefunkčnosti môže
byť mnoho, treba prísť k odborníkom.
Samozrejme, že niekedy pomôže v
oboch prípadoch aj rada z internetu,
ale keď viem, že niečo nie je v poria-

dku už dlhšie, zverím sa odborníkom,
ktorí majú dlhoročnú prax. Za ďalšie,
domáci „majster“ vám vymení olej za
5 eur či kvapalinu v chladiči za desať,
pričom polovica tekutiny skončí na
zemi či pozvára deravý výfuk. Ale pritom veľa zákazníkov ani len netuší, že
nový výfuk môže stáť len o málo viac
ako zváranie starého. Veľa vecí možno
nie je až takých drahých, ako sa nám
môže zdať.

Je pochopiteľné, že sa v dnešnej
dobe každý človek díva na veci súvisiace s platením po svojom. Isto je to
tak aj u vás, okrem predajne máte aj
autoservis...
Samozrejme, pre niekoho je veľa 25
eur za výfuk a 15 eur za jeho výmenu
a niekto príde a vŕta mu v hlave, že
prečo je to až také lacné. Keď sme
viackrát opravovali auto po garážových „majstroch“, zákazník musel
zaplatiť aj za opravu „fušeriny“, bez
ktorej neodstránime hlavný problém.
Čo znamená ,,oficiálnou cestou“ a
,,na čierno“ zrejme hovoriť ani netreba. Ľudia si neuvedomujú súvislosti
a už vôbec neberú do úvahy všetko
okolo garancií...
Áno to je ďalšia vec. „Garážový
majster“ neplatí žiadne odvody, neplatí prenájom, nepotrebuje certifikáty,
platné protokoly od skúšok tlaku na
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kompresor, revízie zdvihákov, momentových kľúčov, preškolenie zamestnancov na BOZP, rôzne školenia a podobne. „Garážovému majstrovi“, ktorý
nemá oficiálnu prevádzku nepríde
domov kontrola, že načierno opravuje
auto. Príde len k živnostníkovi, ktorý
má prevádzku riadne zaregistrovanú.
A úplne na záver, každý z nás robí
preto, aby prežil... Myslíme si, že ceny
v porovnaní s konkurenciou sú na primeranej úrovni a za ďalšie, za kvalitu
nami odvedenej práce ručíme riadnou
zárukou v zmysle občianskeho a aj obchodného zákonníka. Za tie roky sme
vyriešili problém u všetkých áut, ktoré
k nám zákazníci priviezli. A to boli aj
poruchy, nad ktorými sme si lámali
hlavu pár týždňov.
Správny obchodník si zákazníka váži,
no často sa človek stretáva aj so
špekulantami, ktorí by najradšej mali
všetko zdarma. Či sú to náhradné diely, alebo opravy...
Takýto zákazník sa veľakrát popáli a
príde opäť. Sú dve skupiny takýchto
zákazníkov. Jedni skúšajú špekulovať
ďalej.... Druhí prídu s pokorou, uznajú
si chybu a povedia: ,,Mali ste pravdu.“ Nie je naším cieľom súdiť, ale z
takýchto zákazníkov sa veľakrát po
našom vysvetlení a odborných radách
stávajú verní zákazníci, ktorí si uvedomujú, že sme oficiálny servis, poradíme vždy dobre a snažíme sa prihliadať
aj na vek vozidla a prípadne ponúknuť
alternatívne náhrady lacnejších, ale
kvalitou zodpovedajúcich dielov. Opäť
príklad. Staršiemu dôchodcovi, ktorý
príde s požiadavkou výmeny bŕzd na
Felíciu z roku 1996 a rovno povie, že
auto mu slúži na presuny a chce to
najlacnejšie, ponúkneme diel v pomere cena/výkon/kvalita. Naopak, príde
mladší zákazník a ten chce to isté na
150 ,,koňovom“ Passate, ale požaduje
v prvom rade kvalitu, kvôli bezpečnosti, pričom cena je u neho druhoradá.
Brzdy sú dôležitou súčasťou auta. No
ak viem, že dôchodca na aute chodí
maximálne 80-tkou, nebudem ho presviedčať, aby si kúpil drahšie brzdové
kotúče na športovejšiu jazdu, keď
efekt z prepracovanejšieho dielu nevyužije. Naopak, u druhého zákazníka,
ktorý chodieva na dlhé trasy je to iná
vec.

Ďalšou vecou z pohľadu kvality dielov
je určite aj štýl jazdy. Ak chodíte po
jamách a výtlkoch, je zrejmé, že žiadny diel vám nevydrží dlho. O tom, že
to často súvisí s kvalitou našich ciest
diskutovať nemusíme...
Áno. Vezmite si len autá dovezené zo
zahraničia. Najazdené 150 – 200 tisíc
kilometrov. Diaľničných. Na Slovensku
najazdia pár tisíc kilometrov a mení sa
pomaly celá náprava. Za to už ale my
nemôžeme. Vtedy môžeme ponúknuť
diel, ktorý zväčša aj sami testujeme
na svojich vlastných autách a následne ho na základe vlastnej skúsenosti,
resp. aj referencií našich zákazníkov,
odporúčame ďalším.
Isto sa stretávate so zaujímavými
,,čoby odbornými“ situáciami, kde
musíte zachovať profesionalitu, no
v duchu by ste vybuchli smiechom...
Úsmevné je keď k nám príde dievčina
a povie: ,,Chcela by som olej do auta.“
Samozrejme nasleduje naša otázka.
,,Aké máte auto?“ A odpoveďou je:
,,Také malé, červené... “Tu už si pýtame „techničák“. Ale aby sme nehovorili úsmevne len o ženách, nájdu sa aj
chlapi. Prišiel zákazník, že chce vymeniť rozvod motora. Po otázke na typ
auta nám odpovedá, že hlava motora
je z Iveca a blok motora z Ducata. A
tu by som chcel vidieť rady „internetových odborníkov“. Toto sú už ale
extrémy. Niekedy sa nám ešte stáva,
že zákazník k nám príde s pre neho
úplne obyčajnou vecou. Chce napr. palivový filter na najbežnejšiu „dvojkovú
Octáviu“. My vieme, že tam môžu ísť
až 3 druhy filtrov a bez presného katalógu, ktorým disponuje len originálny

servis, mu nevieme dať presný typ.

do opráv, ktoré sa blížia hodnote auta.

Viem si predstaviť, on vás tvrdohlavo
presviedča, že tam je len jeden filter
a že Octávia ako Octávia, však ?
Presne tak (smiech). Povieme si ale
náš zákazník, náš pán. Dáme mu filter,
ktorý vyberieme náhodou. Keďže Murphyho zákony fungujú dokonale, príde
za nami a filter chce vymeniť za druhý. Ponúkneme mu alternatívu, že mu
dáme zvyšné dva, ktoré nám zaplatí,
a jeden následne vráti. Samozrejme,
tie dva filtre vyzerajú navlas rovnako,
akurát sú z nich inak vyosené vývody. Nakoniec si aj tak zákazník povie,
že on si to dokáže prispôsobiť a podráždene dá najavo, že on nemá čas
sem chodiť každú chvíľu. Dobre teda.
Dáme mu ten, na ktorý ukáže a hovoríme si, že už je tentoraz šanca vyššia.
Keď príde po tretí raz, máme čo robiť,
aby nám nešklbalo kútikmi od smiechu. Nakoniec to nebol ani tretí filter...
Jeho Octávia bola totiž jednotková s
faceliftom a motor bol síce 1,9 TDI, ale
on ju deklaroval ako Octáviu II.

Sú typy áut, pri ktorých sa bohužiaľ s
niektorými poruchami musí zákazník
zžiť. Je to konštrukčná chyba už od
výroby a nedá sa nijak odstrániť. Len
daný diel vymeniť. Niečo stojí viac,
niečo je cenovo prijateľnejšie.
Stalo sa, že prišiel zákazník s poruchou motora. Oprava motora vrátane
dielov sa hýbala niekde na úrovni
okolo 2.000,- Eur. Cena jazdeného
podobného auta bola okolo 4.000,Eur. Zákazník stál vtedy pred dilemou.
Buď si kúpi jazdený motor, ktorého
len výmena vyjde na cca 300,- Eur a
o pár mesiacov môže nastať podobný
problém. Alebo druhá možnosť, vymeniť v pôvodnom bloku poškodené
a nefunkčné diely, vedieť, že sú nové,
jazdiť s pocitom bezpečia a mať na
diely riadnu záruku. V tomto prípade
sa zákazník rozhodol pre druhú možnosť. Bolo to približne pred rokom. Aj
keď cca dve tisícky sú dosť, zákazník
neľutuje, dodnes bez poruchy jazdí a
priznáva že aj napriek vyššej sume za
opravu je rád, že sa nechal presvedčiť
a nešiel cestou výmeny použitých dielov bez záruky.

Našťastie sú zrejme aj zákazníci,
ktorí sa sami pýtajú, čo okrem bežných vecí môžu pre auto urobiť ,,naviac“. Čo odporúčate im?
Rôzne preplachovacie aditíva, zimné prísady, prípravky na prečistenie
vstrekovačov, palivovej sústavy a
podobne a, samozrejme, kopu rád. Napríklad pri motorovej nafte nezistenej
značky. Tu je potrebné mať na pamäti,
že životnosť trysiek, palivového čerpadla a dopravného čerpadla je značne
znížená. A keď sa niečo povolí, upchá,
nastane problém, ktorý môže viesť až

Čo ak si predsa len zákazník chce
opraviť auto sám, akurát presne nevie, ktorý typ z ponúkaných dielov je
ten správny...
V takom prípade vieme poskytnúť
všetky typy na zálohu s tým, že nepoužité vráti späť. Aj tu však platí, že
to musí byť vrátené riadne zabalené,
nezamastený obal a diel nesmie byť
ani len na skúšku montovaný. Nájde
sa zopár expertov, ktorí nám diely vra-
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cajú v skrčených škatuliach, zamastené, znečistené, príp. so známkami
pokusu o montáž. Vtedy je to problém.
A čo v prípade reklamácií?
Všetky nami ponúkané, predávané
a montované diely bývajú v drvivej
väčšine v poriadku. Ak však problém
predsa len nastane, v prípade, že diel
bol zakúpený a menený u nás, dávame ho reklamovať s pečiatkou nášho
servisu. Odosielame ho na posúdenie
do skúšobne k dodávateľovi. Väčšinou
nám dávajú za pravdu a zákazníkovi
ponúkneme alternatívu. Problém nastáva, ak si zákazník menil diel sám.
Týka sa to hlavne nesprávne nalisovaných ložísk, kde ostávajú ryhy od
skrutkovača, sekáča či kladiva alebo
dielov, ktoré neboli zakúpené v páre.
Na to si treba obzvlášť dať pozor. Ak
vymením diel len na jednej strane, za
chvíľu tá druhá strana vypovie, lebo je
taktiež opotrebovaná a neprispôsobí
sa novému dielu na opačnej strane.
Náklady na opravu sú tak úplne zbytočné a väčšinou si zákazníci nechajú
poradiť a vymenia diel ako pár. Platí to
o čapoch riadenia, tlmičoch, kotúčoch,
brzdách, strunách alebo tyčkách
stabilizátora. Za zmienku stojí opäť
skúsenosť s tvrdohlavosťou zákazníka. Vzpery na kufri. Sú to také malé
tlmiče. Ak sú vytečené, kufor sa sám
neotvorí, a keď mu pomôžete vy, spadne vám na hlavu. Zákazník si povedal,
že jedna vymenená vzpera stačí a že
tá druhá to udrží. Udržala.... Na druhý
deň prišiel s hrčou na hlave kúpiť druhú (smiech).
Zhovárala sa ela
Ilustračné foto: internet
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Podzemie Banskej Bystrice a okolia
Rozhovor s autorom knihy Richardom R. Senčekom
Richarda R. Senčeka som spoznal pracovne, keď ma oslovil známy, či
by som nechcel spracovať graficky knihu o podzemí Banskej Bystrice
a jej okolia. Taká ponuka sa neodmieta, ale teraz, keď je už kniha medzi
čitateľmi, môžem povedať, že s jej konceptom, vytvorením základného
dizajnu a neskôr s jej zostavovaním som v takom rozsahu nepočítal.
Priznávam, že to bola náročná práca, ale ak je vaším pracovným
partnerom seriózny človek, ktorý vie, čo chce a je prístupný a ľudský, a
taký Richard R. Senček určite je, všetky problémy sa dajú zvládnuť a na
svet prišlo dielo, o ktorom viac porozpráva on sám.
Uvedením knihy Podzemie Banskej Bystrice a okolia do života 6. apríla 2016 v
Banskej Bystrici sa u teba osobne určite niečo zmenilo. Začala sa písať nová
súkromná história?

V mojom súkromnom živote sa veľa nezmenilo a nemyslím si, že sa zmení. Je
to moja tretia kniha, na ktorej som spolupracoval a ďalších cca päť mám pred dokončením. Čiže pracujem usilovne ďalej.
Čím je táto publikácia významná, čo od
jej uvedenia do predaja a teda aj posunutí informácii medzi čitateľov očakávaš, aký dojem a aké poznatky by mala
priniesť čitateľovi?
Význam publikácie musia posúdiť iní odborníci, ale aj široká verejnosť a čas. Ja
môžem len prezentovať naše predstavy
a zámery, ktoré od knihy očakávame.
Verím, že môžem hovoriť aj za svojho kolegu. Veľmi by sme chceli ukázať ľuďom,
že veda, zvlášť história, sa dá robiť aj
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poctivo a výsledky môžu byť prijateľné
pre vedeckú obec a zároveň príťažlivé
pre širokú verejnosť. Ale to nie je všetko.
Kniha by v ľuďoch mala zanechať nové
poznatky, ale aj pocit príjemne a zmyslu-

plne stráveného času nad ňou. Mala by
to byť hodnota, na ktorú nebude padať
prach ani na poličke, ani v srdciach.
Hovoríš, že veda sa má robiť poctivo,
že výsledky musia byť prijateľné aj pre
vedeckú obec. Čo presne to znamená?
V dnešnej dobe ľudia už prestali hľadať
pravdu a uchyľujú sa k senzáciám, ktorým veria. Aj my sme mohli ísť touto cestou. V Banskej Bystrici existuje mnoho
legiend o veľkom podzemí a rozsiahlych
katakombách. Čo by nám bránilo napísať,
že som tam bol? Niekoľko fotografií upravených v programe Photoshop by urobilo
autenticitu a najviac času by mi asi zabralo vymyslieť príbeh, prečo sa už nikto nikdy nedostane tam kam ja. Myslím si, že

takáto kniha by mohla mať aj komerčný
úspech a ľudia by jej verili. Len niekoľko
odborníkov by nad ňou krútilo hlavou a
vedeli by, že je to hlúposť. No a čo? Ja by
som mal slávu, aj peniaze. Takú knihu by
som bol asi schopný napísať aj za týždeň.
Naša spoločnosť je taká, že za hlupákov
by boli označení takí, ktorí by hovorili, že
podvádzam. Ľahká cesta, veľmi ľahká.
Smutné na tom je, že takto to funguje a
na našom trhu je množstvo kníh, ktoré
nestoja ani za to, aby sa použili ako toaletný papier, ale ľudia im veria.
Existuje z tejto situácie východisko? A
vo vzťahu k tvojej knihe, v čom je zachovaná vedecká hodnota?
Dve otázky, dve odpovede. Áno, východisko existuje. Pozri, keby si mal akútny
zápal slepého čreva, dal by si sa operovať mne? Však sa predsa hovorí, že slepé
črevo už operujú v nemocnici na vrátnici.
Predpokladám, že by si moju operáciu
odmietol. Nie? Pritom by si bol asi veľmi
prekvapený, keby som to vedel a odoperoval by som ťa minimálne na absolventskej úrovni. Som hlboko presvedčený, že
ani tak by si moju ponuku nevyužil a išiel
radšej do nemocnice. A tak je to správne.
Lekári majú operovať a historici majú písať o histórii. Lenže svet je prevrátený na
ruby. Ľudia chodia ku kadejakým šarlatánom a potom plačú, keď umierajú, čítajú
knihy od kadejakých samozvaných historikov a potom sa urážajú, keď im človek
povie, že veria hlúpostiam. No na hlúposť
sa nezomiera. K druhej časti otázky... vo
vzťahu k našej knihe. Áno, to je príklad
celkom prijateľný pre vysvetlenie. Tak
ako Palo Hronček (druhý autor knihy) i
ja by sme boli schopní tému spracovať
samostatne. Každý máme vlastnú odbornosť a tú sme využili. Moja úloha na tejto
knihe bola predovšetkým sledovať správnosť historických aspektov a to som sa aj
snažil. Ako sa mi to podarilo, nech každý
posúdi sám. Ak sme niekde použili informácie, ktoré sme nedokázali hodnoverne
potvrdiť (sú v knihe aj také), je to tam
priamo uvedené: Legenda hovorí... ten a
ten tvrdí toto... či je to pravda nevieme a
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podobne. Čitateľ takéto informácie musí
brať ako možnosť, nie ako fakt. Na takýchto tvrdeniach môže stavať hypotézy,
ale nie faktické závery. To je priestor pre
ďalšie bádanie, hľadať a objavovať môže
každý. My budeme len radi.
Bol to zámer, že kniha má akýsi encyklopedický charakter? Hneď od začiatku bola u teba myšlienka pripraviť
vzdelávaciu/populárno-náučnú publikáciu, ktorá má čitateľovi ukázať nepoznané podzemné priestory v Banskej
Bystrici a jej okolí?
Forma knihy sa zo začiatku často menila.
Musím povedať, že s myšlienkou pripraviť
takúto publikáciu prišiel Palo Hronček, on
ma oslovil, pretože poznal niektoré moje,
najmä popularizačné, práce o podzemí.
Chcel profesionálnu vedeckú publikáciu
určenú odborníkom. Ja som s tým súhlasil, ale presvedčil som ho, aby sme šli aj
do populárnej roviny. A tak sme začali pripravovať knihy dve. Nakoniec ostala iba
tá populárno-náučná, no možno časom...
Čo sa týka encyklopedického charakteru
a vzdelávacej formy, to je skôr môj nápad. Totiž, už dávno som si uvedomoval,
že veľa problémov robí nejasná terminológia alebo jej neznalosť. Ako študenta
ma veľmi zaťažovalo, keď som nad
knihou musel sedieť s niekoľkými terminologickými slovníkmi, aby som presne
pochopil, čo autor konkrétnou vetou myslel. Iba ak ovládate terminológiu, viete
presne pochopiť význam slov vo vete.
Ale povedzme si, ktorý čitateľ si k takejto knihe bude zháňať slovníky? Navyše,
mnohé termíny v slovníkoch z rôznych
dôvodov nie sú. Čo potom robiť? Nuž nič,
ignorovať termín alebo si ho vysvetliť po
svojom. Ale číta potom čitateľ ešte to, čo
som napísal? Netvorí si náhodou vlastný vymyslený príbeh? Preto sme chceli
vysvetliť aspoň hlavné pojmy a termíny.
Tiež sme chceli ľuďom ukázať, že hoci
sa venujeme regionálnemu priestoru, náš
výskum má rôzne široké spojitosti so
svetom, osobnosťami, javmi a podobne.
Aby sme však nenarúšali pôvodnú líniu
textu, vymysleli sme „rámiky“ – ako sme
si to pre seba nazvali. Sú to také odkazy,
vysvetlenia, ktoré dodávajú knihe encyklopedický charakter. Klasické vedecké
poznámky pod čiarou sme zachovali tiež,
pre každého, kto sa chce ponoriť do problematiky hlbšie a naše informácie mu
stačiť nebudú a tiež pre verifikáciu pravdivosti zdrojov. To je to, čo som už spomínal, že každý si môže zistiť, kde sme k
našim tvrdeniam prišli.
(pokracovanie na strane 12)

Z histórie dediniek bývalého Ľupčianskeho panstva

LOPEJ – brána do nádherných scenérií

Keď v roku 1590 nenásytní Turci prenikli cez lesy až pod Lopej, zajali tam
farára Michala Pepicha. Dnes už nevedno, čo tam Michal Pepich práve
robil, pretože už nebol lopejským kňazom, ale v tom čase pôsobil v Raslaviciach, isté však je, že zajatie sa mu stalo osudným – Turci ho ukrutným spôsobom popravili pred bránou Fiľakovského hradu. No i keď sa
osmanskí votrelci napokon priamo do Lopeja nikdy nedostali, aj takýmto
spôsobom poznačili bohaté dejiny jednej z najstarších dediniek celého
Horehronia.

Podľa dobových záznamov, bol zakladateľom Lopeja predajniansky richtár
Petrík, ktorý v roku 1358 dostal na
Ľupčianskom hrade od kráľa Ľudovíta
Veľkého výsadnú listinu na založenie
osady pod názvom Sv. Juraj. Pomenovanie osady a neskôr dedinky sa však
rýchlo menilo, v roku 1424 to bola Lopea, 1455 Lopye, 1470 Lopeya, 1522
Lopey, no a v roku 1786 ju už poznáme
pod dnešným názvom Lopej.
Pohltení Podbrezovou
Osadu pôvodne obývali roľníci a lesní
robotníci, neskôr obyvatelia Lopeja
pracovali najmä pri železiarstve v službách komory. V roku 1406 bol v Lopeji
postavený vodný mlyn, v rokoch 1533
– 1563 tu existovali železorudné bane.
Na rozhraní 16. – 17. storočia vznikla na
území Lopeja komorská osada Vajsková a v tomto období sa spomínajú tamojšie súkromné bane na zlato a olovo.
V roku 1790 tu bol postavený železný
hámor na spracovanie najmä dovážanej
rudy z Ľubietovej a Ponickej Huty. Veľkým predelom v dejinách Lopeja boli
štyridsiate roky 19. storočia, keď na
jeho pozemkoch začala vznikať osada
Podbrezová, ako železiarske fabrické
sídlo. Je paradoxom dejín, že práve
Podbrezová ako miesto obrovskej expanzie hutníctva a železiarskej výroby,
napokon samotný Lopej administratívne celkom pohltila.
Rozkvet dedinky
Nebývalý rozkvet zažil Lopej a jeho
okolie po roku 1892, keď na zakúpených pozemkoch Jozef Karol Demuth
postavil závod na výrobu antimónu.

Spracovávala sa nielen miestna, ale aj
dovážaná ruda z Jasenia a Medzibrodu.
Antimónová ruda obsahovala aj nemalé
množstvo zlata a tak ho z nej napríklad
v roku 1935 vyťažili až 125 kg. Ako vo
väčšine slovenských obcí, aj v Lopeji
je najstaršou historickou pamiatkou
miestny kostol, ktorého vznik sa odhaduje ku koncu 14. storočia. A naozaj,
o jeho dávnej minulosti svedčia ešte aj
dnes viditeľné viaceré detaily gotického

slohu. Kostol bol zasvätený sv. Jurajovi,
pôsobili v ňom mnohí významní kňazi a
medzi nimi v rokoch 1894 – 1896 Jozef
Murgaš, ktorý bol aj vynikajúcim maliarom a vynálezcom. Bol to práve on,

kto namaľoval veľký obraz sv. Juraja,
ktorý dodnes zdobí hlavný oltár lopejského kostola.
Osobnosti Lopeja
Z významných rodákov je potrebné
spomenúť aspoň pedagóga, protifašistického bojovníka a rozhlasového
hlásateľa Ladislava Sáru, ktorý sa v
Lopeji narodil 9. 2. 1913. V prvej svetovej vojne mu zomrel otec Pavol a

jeho matka Anna, rodená Veselková,
po ňom zdedila čižmársku dielňu. V rokoch 1918 – 1922 študoval na ľudovej
škole v Brezne, v rokoch 1928 – 1935
navštevoval učiteľský ústav v Banskej
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Štiavnici a v Lučenci. Učil na viacerých
ľudových a vyšších školách, bol spoluorganizátorom rozhlasových krajových
vysielaní. Po vypuknutí SNP v roku
1944 bol prvým hlásateľom Slobodného slovenského vysielača v Banskej
Bystrici. Počas povstania pracoval na
Povereníctve Slovenskej národnej rady
pre školstvo a osvetu. Na konci októbra
1944 bol zajatý na Starých Horách a
väznený v Banskej Bystrici, neskôr v
Bratislave. Zahynul v rakúskom Melku
počas náletu amerických stíhačiek na
nacistický transport do koncentračného tábora.
•••
Z prírodných zaujímavostí upúta Prameň kráľa Mateja, ale keďže Lopej je
najmä bránou do nádherných scenérií
Nízkych Tatier i do malebného rekreačného strediska Krpáčovo, hor sa, priatelia, spoznávať ďalšiu dedinku bývalého
Ľupčianskeho hradného panstva a jej
čarovné, nenapodobyteľné okolie.
Jano Balkovic – Chotárik
foto: archív autora
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INZERCIA

• Ponúkam privyrobenie, prácu s československou kozmetikou Essens vo
svojom okolí. V ponuke 40 dámskych a
20 pánskych parfumov vo vôňach, ktoré obsahujú svetové parfémy ako Hugo
Boss, Christian Dior, Dolce Gabbana,
Paris Hilton a mnoho ďaľších. Zoznam
pošlem na požiadanie na e-mail. V ponuke aj výrobky a kozmetika Aloe Vera
a Colostrum. Možnosť kariérneho rastu
i osobného automobilu od firmy.

Tel.: 0915 812 732
E-mail: vecernik.milan@centrum.sk

• Predám peknú obývaciu stenu
drevenú (buk), 4-dielna odnímatelná,
rozmery: 220 x 320 cm, hĺbka 60 cm.
Treba vidieť. Na požiadanie pošlem foto
e–mailom. Cena: 170 eur.

Tel.: 0908 507 008

Máte niečo na predaj,
prípadne niečo zháňate alebo
by ste chceli nieco darovať?
Uverejníme Vám to
BEZPLATNE
Svoj riadkový inzerát
nám pošlite
na e-mailovú adresu:

redakcia@bbinfo.sk
(Akcia platí pre ďalšie vydanie)
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vodoinštalárske
a kúrenárske
práce

• montáž kotlov • bojlerov •
• systémov ÚK •
(podlahové, stenové, radiátorové)
• solárnych systémov •
• tepelných čerpadiel •
• rekuperácie •
(návrh / konzultácia / realizácia / servis)
• novostavby aj rekonštrukcie •

10 eur

HĽADÁME
• inzertného managera •
Si človek/živnostník, ktorý
nemá problém
pracovať a rozprávať sa
s ľudmi, vedieť ponúknuť to,
čo vlastne každý podnikateľ
potrebuje. Ak si chceš
slušne privyrobiť a
nemáš problém spolupracovať
s nezávislým periodikom,
tak nám daj vedieť na:

redakcia@bbinfo.sk

To je cena inzerätu
tejto plochy,
ktorá mohla byť Vaša!
Je ešte nad čím
rozmýšlať?
redakcia@bbinfo.sk

K U L T Ú R A / I N Z E R C I A
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Podzemie Banskej Bystrice a okolia
(dokončenie zo strany 8)
Vieš nám povedať, koľko času zaberie
príprava takejto knihy autorovi od prvej
napísanej vety po jej výrobu v tlačiarni? Myslím, že len málo ľudí má reálnu
predstavu, ako dlho vzniká kniha podobného charakteru. O to viac, keď sa kniha zaoberá takou špeciálnou tematikou,
akou podzemie určite je.
Uf. Presne to asi nepovie nikto. Viem
však povedať, koľko času zabrala kniha
nám. Spoločne sme na nej pracovali viac
ako 5, možno 6 rokov... presné čísla to
nie sú. Na písanie vedecky hodnotnej
knihy, nie historického paškvilu, vplývajú
rôzne faktory. Napríklad vaša orientácia
v problematike, či a nakoľko ju poznáte,
čo je potrebné doštudovať, dohľadať, či
máte šťastie, aj to je potrebné. Tiež si
musíš uvedomiť, hoci sme v knihe uvedení iba dvaja autori, neznamená to, že sme
to písali úplne sami. Vieš, koľko ľudí sme
museli osloviť? A nie pre získanie informácií do knihy, ale najmä preto, aby sme
ich overili. My tiež nepoznáme všetko,
radili nám odborníci a my sme sa mnoho
vecí museli naučiť. Samostatnú kapitolu
tvorí grafika a obrazový materiál, však o
tom vieš sám najlepšie, koľko času to
stálo teba a ďalší čas nás.
Kniha má podtitul Pseudomontánne
podzemie. Zameraná je teda hlavne
na podzemie, ktoré vytvoril človek a
nebolo priamo spojené s ťažbou napr.
nerastných surovín. Uvažuješ nad pokračovaním, kde by si sa zaoberal aj

RELAX

Inak

2

iným typom podzemia? Banská Bystrica
a jej okolie je poznačené práve ťažbou
medi a iných kovov, ale tiež okolitá príroda ponúka veľké množstvo prírodných
podzemných priestorov, ktoré priamo
človek nevytvoril.
Teraz budem hovoriť čisto za seba. Uvažujem o viacerých veciach a moje pohľady a perspektívy do budúcnosti nemajú
hranice. O niektorých veciach, na ktorých pracujem, iní len snívajú. Samozrejme, že uvažujem. Verím, že už čoskoro si
sadneme a rozhodneme sa čo ďalej. Úvahy sú také, že sa spracuje aj banské prostredie, aj prírodné a tiež, že neostaneme
iba v banskobystrickom okrese, a možno
neostaneme len pri téme podzemia. Čas
a sily ukážu. Vízií je viac než dosť. Najprv
však musíme urobiť jednu zásadnú vec:
zhodnotiť dielo. Nie na základe úspešnosti predaja alebo rezonancie medzi
ľuďmi, ale na základe cieľov a hypotéz,
ktoré sme si stanovili na začiatku. Musíme analyzovať chyby a nedostatky, aby
sme ich pri ďalšej publikácii odstránili.
Chceme jednoducho napredovať.
Už si to naznačil, ale predsa mi nedá
sa neopýtať. Ako historik určite pracuješ na konkrétnych projektoch, ktoré sú
predmetom tvojho skúmania. Vedel by
si čitateľom prezradiť, čomu konkrétnemu sa teraz venuješ a či prípadne
neplánuješ o týchto veciach vydať publikáciu?
Vedel, čoby nie. Musím však niečo vysvetliť. Áno, som historik, ale v prvom
Akým
spôsobom

Id Est

Olejnatá
rastlina

Škodlivý
hlodavec

malo byť viac. Tam už bežný čitateľ bez
slovníka nepochodí. Tým, samozrejme,
nechcem nikoho odrádzať. To je priorita.
Z popularizačných prác môžem spomenúť, že pripravujem spolu s Mgr. Michalom Várošíkom a ďalšími autormi monografiu o obci Sielnica. Ide o prezentačnú
publikáciu so základnými informáciami a
množstvom obrázkov. Toľko k vedeckej
Osobné
zámeno

Pocta

Obviaž

Má
vedomosti

Vráťme sa ešte k podzemiu. Uvedenie
knihy do života bolo netradičné, ale
príjemné. Bude aj tvoje želanie knihe
netradičné?
Pripravovali sme vedeckú prácu aj populárnu knihu. Rovnako encyklopédiu,
ale aj učebnicu venovanú konkrétnemu
regiónu, ale osadenú do širokého sveta.
Myslím, že tento zámer sa nám podaril.
Nechcem povedať, že by sme neurobili
chyby, ale len ten, kto nič nerobí, nerobí
ani chyby. Samozrejme, že želám knihe
aj komerčný, aj vedecký úspech, ale predovšetkým je pre mňa dôležité, aby táto
kniha neostala osamotená. Budem veľmi
rád, keď sa z knihy stane príklad, ako písať vedecké práce, tým nemyslím len historické, pre verejnosť a pritom zachovať
vedecké, výchovno-vzdelávacie aj encyklopedické aspekty a samozrejme pravdivosť. Táto kniha je jedinečná nielen u
nás, ale možno aj v európskom kontexte.
Chcel by som, aby takou neostala, aby
bola len prvou v dlhom rade podobných
diel mnohých skvelých autorov a rôznych
vedeckých odborov.
Zhováral sa albbert

EČV Košíc

Krížovka 02/2016
České mesto

Darujem

1

I
Oviň pásom

Ona,
po Nemecky

Neodborník

Skloním

Army - Navy

Nedospelá

Kilometer

Ako (bás.)

Mestská
knižnica

Samárium

Pravoslávny
kňaz

Muž. meno
(8. 3.)

Sloní zub

Pokladňa

EČV Pezinka

Kosilo

Planéta

Borovica

Orgán zraku

Existovalo

Chyť

Rozpoľuje

Lececká
základňa

Značka hodín

Udieraš
nohami

3

Kuchynský
roztok

Šláger
Hore (bás.)

Spoznávaš

Zvratné
zámeno

Na tomto
mieste

Vyťahoval
zbraň

Títo

Oblečie

Rozum

12

Richard R Senček

činnosti. Snáď môžem ešte povedať, že
sa amatérsky venujem aj písaniu prózy
a poézie, ale tu zatiaľ nepripravujem žiadnu publikáciu. Celkom ma baví súťažiť
v literárnych súťažiach, a keď uvidím, že
moje práce majú odozvu, možno potom
budem uvažovať aj nad ich vydaním. Čas
ukáže.

Hnojovka

Očný lekár
(hovor.)

Vzdelávaj

rade som muzeológ a teoretik kultúrnych
systémov. Preto je pre mňa najvýznamnejšou výzvou vydať výsledky výskumov
v tejto oblasti. Bude to však práca určená pre vedecký okruh a tých prác by

Krížovkársky dvojtýždenník

KRÍŽOVKÁRSKY
DVOJTÝŽDENNÍK

P U B L I C I S T I K A / K R Í Ž O V K A

Podzemie
Banskej Bystrice
a okolia
Naša dnešná krížovka ukrýva výrok, ktorý sme pre
vás vymysleli k cene, ktorú
môžete získa za jej vylúštenie. Ak sa vám to podarí,
nezaváhajte, k dipozícii je
pre vás pripravená jedna
hodnotná publikácia „Podzemie Banskej Bystrice a
okolia“, ktorá ukrýva veľa
zaujímavých miest, ktoré
sa na prvý pohľad nedajú
vidieť.
Znenie tajničky nám posielajte na adresu vydavateľstva najneskôr do
20/05/2016:
ALBBERTpremus, Marián Horváth, Nám. SNP 110, 976 13
Slovenská Ľupča alebo na
mailovú adresu:
redakcia@bbinfo.sk

