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Úcta k pamiatkam
– naša vizitka
Veľký Šariš má mimoriadne
dobre zachovanú urbanistickú
štruktúru mesta budovanú od
stredoveku, ako aj historickú
zástavbu
charakteristickú
pre tento sídelný útvar. Celá
urbanistická a architektonická
skladba historického jadra
si zachovala svoje pôvodné
hodnoty remeselnícko-roľníckej
obytnej štruktúry.
Slovenský pamiatkový ústav
Bratislava, Krajské stredisko
Prešov spracoval v novembri
1996 v Prešove Návrh na
vyhlásenie
historického
jadra za pamiatkovú zónu.
Cieľom a účelom vyhlásenia
pamiatkovej zóny vo Veľkom
foto: Marián Urban
Šariši
bolo
vytvorenie
právneho rámca na ochranu historickej štruktúry, urbanizmu,
charakteristického spôsobu zástavby a siluety vymedzenej
časti sídla. Štatút pamiatkovej zóny by zabezpečil nielen
zachovanie doterajšieho stavu hodnôt historického jadra,
ale predovšetkým by umožnil regulovať a skvalitniť proces
dostavieb a novej výstavby v dotknutom území. Na základe
podrobného prieskumu lokality mali byť následne spracované
návrhy najhodnotnejších reprezentantov jednotlivých typov
objektov a areálov na vyhlásenie za kultúrne pamiatky. Išlo
o objekty na Hlavnej ulici č. 7, 8, 10, 13, 32, 33, 34, 37, 46
a 48, na Námestí sv. Jakuba č.2, 6, 7, 27 a na ulici Doliny
č.22.
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši však uznesením
č. 77/1999 – 11/IV zo dňa 9.9.1999 neschválilo vyhlásenie
pamiatkovej zóny. Mnohé hodnotné stavby v centre Veľkého
Šariša sa tak nikdy nedostali do zoznamu kultúrnych
pamiatok.
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Čo sa okolo nás deje
Ťažko je napísať niečo, čo sa už niekde nenapísalo,
nepovedalo.
Zauvažujem o tom, čo sa ma bytostne dotýka, to
bude asi najsprávnejšie. Kultúra!
Kultúra vzťahu človeka k človeku, kultúra vzťahu
človeka a prírody i kultúra postoja ku všetkému, čo sa
okolo nás deje.
Nemám patent na rozum, iba sa snažím zachovať si
elementárnu schopnosť rozlišovať, čo je dobré a čo je
zlé. Dobrým sa mi zdá, že stretávam svojich priateľov
a známych, s ktorými môžem stráviť zázračné chvíle

2.ročník

obohatené o hlboké ľudské zážitky, o kultúru slova
a ducha, že môžem sledovať krásny a tichý západ
slnka za hradným kopcom. Zlým a zlovestným sa
mi javí dym stúpajúci zo smetiska, pretože sa minuli
kdesi peniaze na jeho úpravu podľa predpisov, že sa
improvizuje na tému územného plánu mesta, že to
nikoho nezaujíma, že sa na to nečinne prizeráme.
Kde teda hľadať kultúru? Skúsme zaloviť vo svojich
spomienkach a spomeňme si, že každý dobrý čin si
vyžaduje odvahu. Odvahu zapojiť sa do tvorby našej
súčasnej i budúcej kultúry bytia.
Alica Vojčíková
V
Ústrednom
zozname
kultúrnych pamiatok SR sú
k dnešnému dňu evidované
tieto pamiatky:
Ruina Šarišského hradu
Hrob s náhrobníkom na
cintoríne (Tomášik – Dumin
Jozef)
Pomník padlým v I. a II.
sv. vojne v parku pri obecnom
úrade
Plastika z parku pred
pivovarom (premiestnená na
sídlisko vo Veľkom Šariši)
Kaplnka sv. Kunhuty na
Mlynskej ulici
Kaplnka sv. Alžbety na
Zámockej ulici
Rímsko-katolícky kostol sv.
Jakuba na námestí sv. Jakuba
Fara (pôvodná) na Nám.
sv. Jakuba
Mlyn parný, Mlynská ulica
V minulosti malo námestie sv. Jakuba svoj náprotivok –
Rákocziovsky kaštieľ s jeho hospodárskym zázemím. Kaštieľ
bol však značne poškodený a neskôr zbúraný. Nezachovalo
sa ani základné zameranie kaštieľa. Rákocziovsky kaštieľ
by mal byť pre Šarišanov výstrahou, ako môžu dopadnúť
historicky hodnotné stavby a objekty v ich meste, ak sa im
nevenuje náležitá pozornosť a ochrana.
Veríme, že plánovaná obnova kaplnky sv. Alžbety na
cintoríne zachová jej čistú stavebnými zásahmi takmer
nenarušenú podobu.
Ostane zdokumentovaná aspoň jedna z mimoriadne dobre
zachovaných kúrií, gazdovských dvorov ale aj jednoduchých
roľníckych domov? Alebo sa budeme tváriť, že pre nás
– moderných ľudí už historické hodnoty nemajú žiaden
význam?
Monika Balarová,
spracované podľa materiálov Pamiatkového úradu Bratislava,
regionálne stredisko Prešov

Historická zeleň v katastri Veľkého Šariša
Staroba - obdobie životnej múdrosti
Radosť v nadácii
Ženy - podnikateľky
Bojové plemená psov
Detičky sa veľmi potešili

zamyslenie

„Umenie je zrkadlom
a kronikou svojej
doby.“
W. Shakespeare
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opýtali
sme sa

Do návrhu na vyhlásenie
historického jadra za
pamiatkovú zónu boli
vybrané aj objekty na
Hlavnej ulici č. 7 a č. 8.

Chce získať Veľký Šariš punc
mesta?
Ing. arch. Zuzana Maníková a Ing. arch. Mikuláš Maník,
ktorí pôsobili vo Veľkom Šariši, na požiadanie bývalého
primátora mesta vytvorili návrh verejnoprospešných stavieb
mesta tak, aby vytváral predpoklady pre realizáciu zámerov
návrhu Územného plánu sídelného útvaru Veľký Šariš. Tento
návrh spočíval v dvoch zásadách:
Vybudovanie centrálnej mestskej zóny, ako základného
urbanistického prvku dnešného mesta s kompletnou
technickou infraštruktúrou, ktorá svojim spôsobom zástavby
v centrálnej časti v súčasnosti predstavuje vidiecke osídlenie.
Vychádzajúc z tejto zásady sa predpokladala možnosť
zvýšenia počtu obyvateľov prostredníctvom vytvorenia
podmienok pre vybudovanie viacpodlažnej zástavby v
centrálnej časti mesta a vybudovanie nízkopodlažnej zástavby
v okrajových častiach, v nadmerných záhradách respektíve
na voľných plochách mesta. Samozrejme s vybudovaním
náležitej technickej infraštruktúry. Jednoducho povedané, v
centre Veľkého Šariša malo vzniknúť akési mestské centrum
s obchodmi, službami, novými priestormi za účelom rozvoja
kultúry a tiež novými bytovými jednotkami.
Druhou zásadou spomínaného návrhu bolo zabezpečenie
ekologickej stability v celom katastri sídla, rešpektovaním
dochovaných krajinných prvkov, ktoré tvoria jej nosnú kostru.
Žiaľ, táto koncepcia ďalšieho rozvoja mesta sa nestretla

s pochopením mestského zastupiteľstva a tak tieto myšlienky
ostali iba na papieri a obyvatelia Šariša za službami, nákupmi
a kultúrou naďalej cestujú do Prešova. A mesto Veľký Šariš
ostáva i v súčasnosti bez centrálnej mestskej zóny, ktorá
určite chýba mnohým obyvateľom Šariša nehovoriac o tom,
že mesto bez spomínanej zóny stráca punc mesta. Ani mnohé
z budov, ktoré vytvárali kolorit mesta a mali byť zachované,
už nestoja. Mesto sa jednoducho prispôsobilo dobe, v ktorej
žijeme a žiaľ, neprispôsobilo sa iba v tom dobrom.
Zuzana Jackovičová

Tvorba mestských centier

Ďalší rozvoj mesta je potrebné orientovať nielen na
zvýraznenie jeho architektonických osobitostí, ale aj na
rozširovanie a vytvorenie nových urbanistických prvkov
v štruktúre obytnej zástavby a občianskej vybavenosti.
To prakticky znamená – zachovať čo najviac jeho identitu
(objekty kúrií a ďalších starších pozoruhodných objektov)
v centre Veľkého Šariša a na Hlavnej ulici a pritom citlivo
posúdiť mieru prestavania existujúcej, prevažne vidieckej
zástavby s cieľom dotvorenia takej urbanistickej štruktúry,
ktorá zvýrazní prvky mestského charakteru a doplní štandard
potrebnej mestskej vybavenosti. Tieto momenty je potrebné
posúdiť vo vzájomnej väzbe a súčasne aplikovať pozitívne
skúsenosti z porovnateľných miest pri tvorbe mestských
centier, napr. mesta Lipany.
Stanislav Šárossy

foto: Marián Urban
V roku 2004 sa
začala medzi občanmi
Veľkého Šariša finančná
zbierka na rekonštrukciu
národnej kultúrnej
pamiatky – kaplnky sv.
Alžbety. Pred budovou
farského úradu sa
začal zhromažďovať
materiál na tento účel.
Preto sme oslovili Ing.
Jána Kováča, predsedu
komisie výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia
pri MsZ vo Veľkom
Šariši a položili mu
niekoľko otázok.
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Obnova kaplnky sv. Alžbety
1. Kto vypracoval projekt rekonštrukcie ?
Projekčne ju pripravil Ing. Muranský, projektová organizácia
P.R.O.S.
2. Kto z Pamiatkového úradu v Prešove je gestorom?
Obnovu kaplnky gestoruje Ing .Peter Glos z Krajského
pamiatkového úradu v Prešove.
3. Aký je predpokladaný rozpočet na túto rekonštrukciu
a z čoho bude rozpočet financovaný?
Celkový rozpočet je 1,9 mil. Sk. V marci roku 2005 sme
požiadali Ministerstvo kultúry SR o finančný príspevok vo
výške 1 mil. Sk, z rozpočtu mesta bola schválená suma
100 000 Sk a počítame tiež so zbierkou občanov vo Veľkom
Šariš.
4. Kto bude túto rekonštrukciu realizovať ?
Okrem zadania prác niektorým firmam napr.TEMSTAVu
zapojíme aj miestnych živnostníkov a časť prác chceme
urobiť svojpomocne.
5. Aký je harmonogram práce ?
Všetko by malo prebiehať v troch etapách, samozrejme
v závislosti od finančných možností.
I. etapa – do konca júla – oprava krovu, krytiny a nutné
statické zabezpečenie.
II.etapa – do konca novembra – výmena okien, dverí,
okopanie stavby a izolácia.
III.etapa – v roku 2006 – oprava chóru a interiéru.

6. Komu bola zadaná táto odborná práca okolo vstupu
– pieskovec – kamenné ostenie?
Zatiaľ sme o tejto oprave neuvažovali. Išlo by o finančne
náročnú záležitosť.
7. Aká krytina bude použitá na strechu ?
Rozhodli sme sa pre medený plech v pásoch.
8. Ako dlho potrvá rekonštrukcia – predpokladané
ukončenie?
Začiatok termínu realizácie sme plánovali na apríl 2005.
Sme už v sklze. Rok 2006 by mohol byť reálnym termínom
ukončenia rekonštrukcie.
Komunitná nadácia vám praje naplnenie vašich
predsavzatí a verí, že táto národná kultúrna pamiatka
nášho mesta bude dôstojným objektom, ktorý bol, je
a bude svedkom života ľudí pod Šarišským hradom.
Viola Janošková

Začínajúce práce
úpravy námestia
sv. Jakuba.
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Historická zeleň v katastri
Veľkého Šariša
Na úvod je potrebné povedať, čo je historická zeleň. V
zjednodušenej podobe si môžeme pomôcť názorom, že
ide o vegetáciu v staršom veku, ktorej vznik je viazaný
k istému historickému počinu na konkrétnom mieste.
Avšak historickú zeleň je potrebné chápať v celej jej
komplexnej podstate, tzn., že za zeleň nepovažujeme len
stromy a kríky, ale aj trávnaté plochy t.j. plochy zelene
bez porastov. Najviac rozšírené tvrdenie, že historická
zeleň sú vlastne staré stromy je pravdivé len čiastočne.
Za historickú zeleň považujeme cieľavedomo usporiadanú priestorovú a plošnú porastovú štruktúru ako
súčasť dispozičnej schémy, ktorej založenie sa viaže
k istému historickému počinu a jej vývojový proces je
v určitom momentálnom vekovom štádiu. Ak si dobre
uvedomíme zvýraznenú definíciu, v katastri Veľkého Šariša vieme v tomto kontexte lokalizovať niekoľko miest,
ktoré do tohto hodnotenia zapadajú.
Najvýznamnejšou je určite areál Rímsko-katolíckeho kostola sv. Jakuba. Jeho dnešná podoba je výsledkom výsadby
stromov na prelome 18. a 19. storočia a čiastočne v druhej
polovici 19. storočia. Ten prvý termín sa viaže na obdobie
po barokovej prestavbe, kedy boli do areálu vysadené okrem

Kostol sv. Jakuba - nádvorie

klasických slovanských líp aj vtedy najmodernejšie dreviny
v Európe a to pagaštany konské ( Aesculus hippocastanum ).
Stromy s ťažkou široko vajcovitou korunou s prevísajúcimi konármi na koncoch, s vejárovitou a jemne riasnatou textúrou,
s veľkými listami, nádhernými kvetmi a neobvyklými plodmi
a semenami ich predurčili na skrášľovanie najvýznamnejších
polôh. Pôvodne pri stredovekom kostole bola medzi kostolom
a ohradou len trávniková plocha. Aj to bola zeleň historická.
Keďže baroková prestavba kostola bola taká rozsiahla a významná, je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu dnes
chránená aj historická zeleň, ktorej založenie s touto etapou
vývoja areálu kostola súvisí. Preto Krajský pamiatkový úrad
Prešov pri nedávnej obnove kostola a jeho areálu požadoval
zachovanie všetkých zdravých stromov v areáli a ich ošetrenie. Novotvaru brány, ktorá bola rozšírená, však musel ustúpiť jeden zdravý jedinec. Nebolo to však nevyhnutné.
Ďalšou historicky hodnotnou lokalitou je areál zaniknutého
kláštora a kaštieľa s parkom, v ktorom je dnes športový
areál a čiastočne je verejným priestranstvom na konečnej
autobusovej zastávke. Pôvodný park bol rozľahlý a honosný,
zodpovedal postaveniu svojho majiteľa. Zanikol kláštor,
zanikol kaštieľ, zanikol aj park, ale nie celý. Niekoľko svedkov
dávnej i nedávnej minulosti tu stojí doposiaľ. Ostalo torzo
pôvodnej porastovej štruktúry parku. Niektoré z nich si
pamätajú aj časy Rákocziovcov. Možno ich aj vlastnoručne
sadili ako to naznačujú niektoré archívne údaje. Pred
niekoľkými rokmi bola tristoročná lipa v tejto lokalite milovníkmi
prírody a histórie označená tabuľou, aby informovala všetkých
o svojom veku, monumentalite a hodnote. Žiaľ, vo vtedajšej
spoločenskej situácii bola táto snaha vzbudiť u obyvateľov
lokalpatriotické povedomie a úctu k dedovizni zneužitá
a kritika esteticky menej hodnotného prevedenia informačnej
tabule bola namierená nevhodným smerom. Nezmyselným
zásahom bolo aj nedávne preriedenie porastov zachovaných
z pôvodného parku na novovybudovanej otočke. Nie všetko
musí padnúť za obeť novodobým požiadavkám, pri troške
ochoty je možné nájsť kompromisné riešenia, treba ich však
hľadať. Zaniknú doposiaľ existujúce stromy postupne tak,
ako zanikol kláštor aj kaštieľ?
Odpoveď si musíte dať sami. Nemusíte sa nikoho
pýtať, ale ak by ste chceli, môžete si svoj názor overiť a
prizvať k posúdeniu odborníkov. Vo Veľkom Šariši nenašla
odozvu snaha pamiatkárov vyhlásiť za pamiatkovú zónu
najhodnotnejšie územie sídla s architektonicky hodnotnými
historickými objektmi, a preto v zmysle zákona o ochrane
pamiatkového fondu nie je vlastne čo chrániť. Ak si však
mesto prejdeme, vidíme, že nie len architektúra, ale aj
jej okolie dokladuje historické hodnoty, ktoré zdá sa vidia
len návštevníci mesta. Celkove v systéme zelene mesta
Veľký Šariš rastie cez sto starých stromov, ktoré si zaslúžia
ochranu a zvýšenú starostlivosť. Možno ich sadili práve Vaši
predkovia.
Lokalitou so starými stromami je aj areál kaplnky sv. Alžbety
s cintorínom, areál starej školy, mlyn, aleja na Železničiarskej
ulici, dokonca vo voľnej krajine mimo zastavané územie je
niekoľko dendrologicky a vekovo hodnotných stromových
drevín. Jedným z nich je pyramidálny topoľ čierny pri
drevokombináte, krásna lipa je na Veľkom cintoríne. Pod
hradným vrchom za mlynom sú dva exempláre prekrásnych
starých planých hrušiek. Aj na hradnom vrchu rastie niekoľko
starých jedincov. Je tu rozložitá lipa dosahujúca obvod kmeňa
v prsnej výške cez 450 cm a tiež starý brest väz so štvoritým
kmeňom a vekom okolo 250 rokov.
Pre zastavané územie mesta je v dnešnej dobe
znehodnoteného životného prostredia potrebný každý strom
rastúci na vhodnom mieste a v priaznivých priestorových
pomeroch. Majme k nim úctu a považujme ich za svojich
priateľov, ktorí nám permanentne a nezištne pomáhajú.

„Umenie ako strom
ovocím obťažený:
čím zrelšie plody má,
tým viac sa skláňa k
zemi.“
V. Mihálik

Eva Semanová, odborná pracovníčka
Krajského pamiatkového úradu Prešov

Zachované dedičstvo zelene
našich predkov z prelomu
18. a 19. storočia okolo kostola
sv. Jakuba.
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Opýtali sme sa
člena komisie výstavby
územného plánovania a
životného prostredia pri
MsZ vo Veľkom Šariši,
Mikuláša Zahatňanského

„Pomôž prírode
a spolupracuj s
ňou. Ona ťa bude
považovať za jedného
zo svojich tvorcov!“
J. Ruskin

foto: Mikuláš Zahatňanský

„Príroda nikdy
neporušuje svoje
zákony.“
Leonardo Da Vinci

Poznávajme a chráňme
našu zeleň.
V roku 2001 vypracovala firma Pracownia
„HUGO“ materiál „Invertarizácia verejnej a vzácnej
zelene a stav zachovania popísaných stromov
v meste Veľký Šariš“ . Mala štyri ciele - opísať
druhy, vzhľad a zdravotný stav drevín; opísať
potreby ochrany a spôsoby jej prevedenia. O tejto
aktivite sme sa porozprávali s pánom Mikulášom
Zahatňanským, ktorý spolupracoval pri tvorbe
uvedeného materiálu.
1. Čo predchádzalo vzniku tohto materiálu ?
V spomínanom období táto poľská firma spracovávala
inventarizáciu zelene pre Šarišské Michaľany, kde
vykonala aj potrebnú ochranu a údržbu. S danou firmou
spolupracoval Ing. Štefan Lipták, ktorého oslovila
správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš. Dôvod
bol jasný – ochrana životného prostredia, zamedzenie
svojvoľného výrubu stromov a celková estetizácia
nášho mesta. Keďže zeleň je moja srdečná záležitosť,
vytypoval som stromy verejnej a vzácnej zelene
v našom meste. Vypracovaný materiál predložila
správkyňa nadácie vedeniu mesta, mestskému
zastupiteľstvu a vyjadrila potrebu označiť stromy
(názov a rôzne zaujimavé údaje), čo ale zapadlo do
zabudnutia. S materiálom „Inventarizácia verejnej a
vzácnej zelene a stav zachovania popísaných stromov
v meste Veľký Šariš“ verejnosť nebola oboznámená.

ČÍSLO
STROMU

OBVOD

DRUH

V PRSNEJ
VÝŠKE(cm)

VÝŠKA
(m)

19

DUB PLSTNATÝ

352

21

176

24

LIPA MALOLISTÁ

352

21

170

25

LIPA MALOLISTÁ

316

26

150

26

LIPA MALOLISTÁ

296

22

150

29

LIPA MALOLISTÁ

344

26

170

35

PAGAŠTAN KONSKÝ

342

24

170

40

LIPA MALOLISTÁ

556

28

278

48

JAVOR HORSKÝ

301

26

150

51

JAVOR HORSKÝ

302

26

150

54

JAVOR HORSKÝ

349

26

150

92

LIPA MALOLISTÁ

453

25

226

94

BREST VäZ

498

25

254

99

LIPA MALOLISTÁ

349

25

150

101

PAGAŠTAN KONSKÝ

343

25

150

103

LIPA MALOLISTÁ

333

28

150

105

PAGAŠTAN KONSKÝ

320

21

150

107

PAGAŠTAN KONSKÝ

315

26

150

108

PAGAŠTAN KONSKÝ

368

26

150

111

LIPA MALOLISTÁ

340

25

150

112

LIPA MALOLISTÁ

286

20

150

116

LIPA MALOLISTÁ

324

22

150

2. Ako by sme mali využívať spomínaný materiál,
chrániť a udržiavať stromy v našom meste ?
Predovšetkým by občania nášho mesta mali vedieť,
o ktoré stromy verejnej a vzácnej zelene ide, čo
súvisí s ich označením. Odborný zásah v oblasti
zdravotných a konzervačných postupov je odporúčaný
firmou Pracowia „HUGO“. Pravidelnú údržbu stromov
(v priebehu vegetačného obdobia - odstraňovať
nežiadúce výhonky na kmeni stromu, vysadené
stromčeky okopať od buriny a upevniť k nim kolík, to
čo sa neujalo dosadiť, ošetriť poškodenú kôru atď.)
by mohol vykonávať pracovník – absolvent kurzu
zelene, ktorý v tomto roku realizovala Komunitná
nadácia Veľký Šariš. Doporučoval by som vysádzať už
odrastlejšie dreviny, nie malé.
3. Prečo treba venovať pozornosť aj týmto
otázkam?
Odpoveď je jednoznačná – jednoduchšie a lacnejšie
je ochraňovať a udržiavať už existujúcu zeleň ako
zakladať novú. Environmentálna výchova ( ochrana
životného prostredia ) je dôležitá z hľadiska súčasného
ale aj budúceho života, s ktorou treba začať už od
detí. Materiál, o ktorom sme sa rozprávali obsahuje
zoznam vybraných stromov, mapy jednotlivých lokalít,
obrazový materiál a môže poslúžiť nie len občanom
ale aj základnej škole pre záujmovú činnosť žiakov.
Komunitná nadácia uvíta v tejto oblasti spoluprácu.
Pre ilustráciu uvádzame tabuľku, v ktorej sú uvedené
stromy staršie ako 150 rokov a časti máp z dvoch
lokalít na str. 3., 4.
Viola Janošková
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VEK
(roky)

Aj táto lipa v centre mesta si vyžaduje ošetrenie.

Staroba- obdobie životnej
múdrosti
Vďaka pokroku v medicíne a v príbuzných vedách sa
čoraz viac ľudí dožíva vysokého veku - staroby. Významný
politik, spisovateľ a najväčší rímsky rečník Cicero tvrdil, že
každému životnému obdobiu je pridelený vhodný a pravý čas,
každý vek prináša so sebou typické úlohy, radosti a starosti.
Každý vek ľudského života má svoj pôvab, krásu a užitočnosť. Má ho aj staroba. Sú ukryté v pokojnejšej mysli,
láskavom srdci, vo veľkej dobrote a často neohraničenej
obetavosti. O človeku, ktorému zbeleli vlasy, stvrdli dlane od
celoživotnej práce, zvráskavela tvár a zhrbila sa postava vieme, že zdolal cestu plnú poznania a práce. Starší odovzdali
spoločnosti to najcennejšie čo mali.
Starnutie ľudského organizmu je prirodzený biologický
proces, ktorý nie je u všetkých ľudí rovnaký. Súvisí s postupným opotrebovaním buniek, jednotlivých telesných orgánov
človeka a zároveň sa spája s psychickými príznakmi stárnutia. Pôsobí naň celý rad vnútorných a vonkajších faktorov,
hlavne dedičná predispozícia a vplyv životného a pracovného prostredia. Sprevádzajú ho telesné a psychické zmeny.
V priebehu staroby sa postupne znižuje schopnosť prispôsobiť sa vonkajšiemu prostrediu, fyzickej a duševnej práci.
Starí ľudia sú častejšie osamelí, pretože strácajú životných
partnerov, príbuzných a priateľov.
Staroba nie je choroba, ale v tomto období sa choroby
častejšie vyskytujú. Ide najmä o vysoký krvný tlak, cukrovku,
osteoporózu, ochorenie srdca, mozgu, nádorové ochorenia,
môžu sa pridružiť duševné poruchy a úrazy. Mnohé sa nedajú
úplne vyliečiť, ale ich následky sa dajú zmierniť.
Je všeobecne známe, že starý človek je najradšej, keď
svoju starobu môže prežiť vo svojom domove, vo svojej rodine, obklopený svojimi najmilšími, deťmi, vnúčatami. V početných rodinách je i dnes starý človek vážený a uznávaný,
počíta sa s jeho radami, bohatými životnými skúsenosťami,
najmä ak aj starý človek toleruje predstavy a záujmy mladšej
generácie. Tu sú otvorené optimálne podmienky vzájomnej
všestrannej pomoci, úcty a lásky medzi členmi širokej rodiny,
ktoré sú zárukou šťastného spolužitia. V takej rodine sa starý
človek cíti dobre a vie, že keď stratí sebestačnosť, rodina sa
oňho postará.
Žiaľ také optimálne prostredie nemá každý. Vinu na tom
môže mať aj sám starý človek, ktorý sa na starobu nepripravil, odpudil od seba svojich najbližších, jednoducho zabudol,
že keď lásku nerozdával, nemôže ju očakávať. Keď najviac
potrebuje pomoc zistí, že nik o neho nestojí, nik mu nepomôže. Opakom sú starí ľudia, ktorí sa bez vlastnej viny stanú

Detičky sa veľmi potešili
V pondelok, 6. júna, Komunitná nadácia vo Veľkom
Šariši odovzdala vedeniu miestnej materskej škôlky detské
ihrisko, zložené z jedenástich drevených prvkov JUHAS,
PES, TORTA, RYBA, DRAK, MARIENKA A JANÍČKO,
SLIMÁK, JAŠTER, SOVA, LAVIČKY. Jednotlivé prvky
vytvoril ich rezbár Marek Mikluš z Klenova asi za dva a pol
mesiaca v priestore pred Komunitnou nadáciou Veľký
Šariš - starou školou. Už skôr, než boli osadené, sa na ne

opustenými. Ide o rodičov, ktorí svoje deti predčasne stratili,
alebo sú od nich ďaleko.
Sociálna izolácia starobu predčasne akceleruje, predčasne zapríčiní stratu sebestačnosti.V takom prípade je
strarý človek odkázaný na opatrovanie. Ak treba starého
človeka opatrovať trvalo sú dve možnosti: buď opatrovanie
realizovať pomocou opatrovateľky alebo umiestniť v ústave.
Umiestnenie človeka v ústave je síce riešením, ale mnohí sa
tam necítia dobre. Starý človek sa ťažšie aklimatizuje, ťažko
si zvyká na nové prostredie, na nových ľudí, chýba mu láska
vlastných detí a preto nezriedkavo sa stáva, že po niekoľkých
mesiacoch postupne umiera.
Tatiana Bendlová

Rekvalifikačný kurz opatrovateľstva
v závere
V rámci toho projektu sa momentálne školí v priestoroch
nadácie trinásť žien v kurze „ opatrovateľstvo starých a handicapovaných ľudí a detí“. Kurz vedie odborná lektorka MUDr.
Tatiana Bendlová (opatrovateľstvo starých a handicapovaných) a opatrovateľstvo detí zabezpečuje Anna Vašková.
Účastníčky kurzu po absolvovaní teoretickej a praktickej časti
kurzu zavŕšia kurz na konci júna záverečnými skúškami.
Cieľom rekvalifikácie žien, ktoré majú vzťah k opatrovaniu, je vytvoriť priestor pre ich zamestnanie. Opatrovateľská
služba má svoje špecifiká a pravidlá. Na niektoré služby
štát prispieva cestou samospráv, ale niektoré si klient musí
uhradiť zo svojho dôchodku alebo musia na to prispievať za
svojich rodičov ich deti, pretože sa z rôznych dôvodov (pracovných, vzdialené bydlisko detí a pod.) nemôžu o svojich rodičov postarať. Vieme, že dnes je veľký záujem o tieto služby
vo vyspelých krajinách Európskej únie. Našim cieľom je však
v prvom rade poskytovať tieto služby rodákom, ktorí to potrebujú. Uvedomujeme si, že nízka ekonomická solventnosť
nevytvára hlavne v regiónoch vých. Slovenska dostatočný
ekonomický potenciál na adekvátne finančné ohodnotenie
opatrovateľských služieb. Preto nás zaujímajú názory našich spoluobčanov, ako by navrhovali riešiť opatrovateľstvo
starých ľudí, aby sme dosiahli vzájomnú spokojnosť klienta a
poskytovateľa opatrovateľstva.
Odpovede v anketovom lístku nám pomôžu poznať
názory verejnosti. Vyplnené lístky môžete vhodiť do schránky nadácie (budova starej školy) alebo priniesť priamo
do nadácie. Ak by ste mali záujem o naše opatrovateľské
služby, pretože máte v rodine starých, dlhodobo chorých
alebo deti, o ktoré sa treba postarať, kontaktujte sa na tel.
čísle 77 620 13.
Zuzana Jackovičová
chodili pozerať mnohí zvedavci. „Bolo to prvé dielo, ktoré
som robil pre deti,“ prezradil nám autor a tvorca ihriska. Prvky
sú vytvorené z najrôznejších druhov dreva ako javor, brest,
borovica, jedľa. Takže najmladší obyvatelia Šariša sa budú pri
svojich hrách „dotýkať lesa.“
Spomínané detské ihrisko vzniklo vďaka zbierke
dobrovoľných darcov a daru spoločnosti Orange a Slovenskej
sporiteľne. Za materiálnu pomoc patrí vďaka miestnym firmám:
Samospráva mesta Veľký Šariš, GOHR s.r.o. Veľký Šariš, JMJ
s.r.o., SA&KO, Autožeriavnické práce - TEREK veľký Šariš.
Zuzana Jackovičová

Klub dacrov
II. ročník
Ďakujeme ďalším
darcom, ktorí od konca
februára 2005 prispeli
do Klubu darcov.
Finančne prispeli:
M. Jurčiak, A. Bučková,
JUDr. S. Sárossy,
P. Janoško, J. Šimko,
P. Honíšek, M. Šimko,
V. Tomáš, S. Nosáľová.
V súčasnom období je
na fonde Klubu darcov:
6 575 Sk.

foto: Monika Balarová
Ak nadácia získa od individuálnych darcov 50 000 Sk do
konca júla 2005, Konto Orange a Slovenská sporiteľňa
prispejú tiež rovnakými čiastkami. Získané finančné zdroje
sa použijú na vytváranie ďalších pekných detských a
športových ihrísk vo Veľkom Šariši. Každý váš finančný dar
sa strojnásobí. Urobme radosť deťom a mládeži!
Komunitná nadácia Veľký Šariš vopred ďakuje všetkým
darcom, ktorým záleží aby deti a mládež v našom mestečku
mali vytvorené pekné ihriská na voľný čas.
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Radosť v nadácii

foto: Marián Urban
Obyvatelia Veľkého
Šariša a okolia, ktorí
majú veľké záhrady
a nemôžu ich sami
ošetrovať, si môžu
objednať služby (sadové
úpravy, orezávanie
ovocných stromov,
vysádzanie okrasných
drevín, kosenie trávy,
strihanie živých plotov,
pomoc pri zbere
úrody...) u vyškolených
absolventov kurzu
v Komunitnej nadácii
Veľký Šariš.

Ženy, ktoré majú záujem o podnikateľský
kurz, sa môžu telefonicky, poštou alebo
osobne prihlásiť v Komunitnej Nadácii Veľký
Šariš do 31. augusta
2005.
Kontakt:
Komunitná nadácia
Veľký Šariš,
Námestie sv. Jakuba 26,
082 21
tel/fax: 051/7762013
komunitna@nextra.sk
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Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci projektu „Návrat
osôb dlhodobo nezamestnaných na trh práce“ zrealizovala
pre nezamestnaných mužov tréningový kurz:
„UNIVERZÁLNY ZVÁRAČ“, ktorý bol ukončený 30.
marca 2005 slávnostným odovzdaním zváračských
preukazov.
To, že sa v termíne od 03.02.2005 do 24.03.2005 podarilo
ukončiť tréningový rekvalifikačný kurz „UNIVERZÁLNY
ZVÁRAČ“ je dôvod na prejav radosti celého realizačného
kolektívu Komunitnej nadácie.
Tento kurz umožnil záujemcom získať vedomosti
a zváračské oprávnenie národného štandardu na
trojkombináciu zvárania v ochrannej atmosfére CO2,
zváranie plameňom a rezanie kyslíkom. Cieľom
tejto aktivity bolo rekvalifikovať sedem dlhodobo
nezamestnaných občanov.
Po slávnostnom odovzdaní oprávnení na zváranie
a monitoringu konštatujeme, že v súčasnosti si už štyria
absolventi našli prácu. Prognóza pre ďalších troch je veľmi
priaznivá, čaká sa na vyjadrenie k žiadosti o pracovné
miesta.
Projektový tím bude poskytovať poradenstvo v oblasti
uplatnenia sa na trhu práce všetkým absolventom kurzu.
Komunitná nadácia Veľký Šariš slúži ako kontaktné
miesto pri riešení otázok a problémov s umiestnením na
trhu práce.
Marián Urban, koordinátor projektu

Ženy - podnikateľky
Vo februári 2005 bol zahájený Podnikateľský kurz pre
ženy, ktorý realizuje Komunitná nadácia Veľký Šariš v rámci
projektu Návrat osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom
kurzu je umožniť ženám získať vzdelanie v oblasti malého
a stredného podnikania a tak zvýšiť ich šance na trhu práce
alebo umožniť im začať novú kariéru v oblasti podnikania.
V polovici apríla 2005 bola ukončená prvá časť
Podnikateľského kurzu pre ženy – Základy práce s
informačnými technológiami. Na záver prvej časti účastníčky
kurzu spracovali záverečnú prácu vo forme pozvánky, na
ktorej mohli prezentovať získané vedomosti a zručnosti pri
práci s MS Windows, MS Office – Word, Excel, s internetom
a preukázať zvládnuté základy jednoduchej grafiky. Po
absolvovaní prvej časti kurzu v rozsahu 100 vyučovacích
hodín dostali účastníčky osvedčenie. Prvej časti kurzu sa
zúčastnilo 10 žien, ktoré boli buď na materskej dovolenke
alebo nezamestnané.
Na časť Základy práce s informačnými technológiami
plynule nadviazala druhá časť kurzu – Základy podnikania
v rozsahu 120 hodín a súbežne aj tretia časť – Základy
anglického jazyka v rozsahu 100 hodín. Ukončenie druhej a
tretej časti kurzu je naplánované na koniec júna až začiatok
júla. Cieľom časti Základy podnikania je oboznámenie
účastníčok kurzu s komplexnými informáciami z oblasti
legislatívy, ekonomiky, marketingu a ďalších oblastí, ktoré
súvisia s podnikaním. V závere tejto časti by mali byť
účastníčky kurzu schopné samostatne si spracovať
podnikateľský plán. Úskalia začiatkov podnikania im ešte
niekoľko mesiacov budú pomáhať prekonávať lektori,
ktorí budú môcť aj po ukončení kurzu poradiť začínajúcim
podnikateľkám v rámci konzultačných hodín. Časť Základy
anglického jazyka je zameraná najmä na technickú angličtinu

Mladí filantropi

V minulom čísle Dialógu sme Vás informovali o projekte
Mladí Filantropi, ktorý zastrešuje Komunitná nadácia vo
Veľkom Šariši. Podporené boli projekty:
ŠARIŠFEST 2005 - prehliadka gospelových skupín grant 7 000 Sk. Tento festival je štvrtým ročníkom prevažne
začínajúcich gospelových skupín z Prešovského regiónu.
Žiadateľom je Centrum voľného času vo Veľkom Šariši,
v zastúpení Lenkou Peregrinovou.
BUDOVANIE ODDYCHOVÝCH PLÔCH vo Veľkom

Výhra Veľkého Šariša
Úspešným ukončením druhého rekvalifikačného
kurzu mužov
„Záhradnícka údržba verejnej
a vyhradenej zelene“ – podporeného z Fondu
sociálneho rozvoja zavŕšila Komunitná nadácia
Veľký Šariš dvojicu rekvalifikačných kurzov mužov vo
Veľkom Šariši.
Tým, ako sa predstavili muži druhého kurzu
na ošetrovanie a údržbu verejnej zelene počas
záverečných skúšok, môžeme gratulovať mestu Veľký
Šariš. Má odborne pripravených sedem mužov pre
prácu, ktorá má v meste Veľký Šariš perspektívu.
Rozširujúce sa plochy verejnej zelene i množstvo
sadov a záhrad dávajú týmto mužom šancu vrátiť sa
k využívaniu darov našich sadov.
Vyzdvihnúť je potrebné aj trpezlivú a obetavú prácu
lektorov kurzu Ing. Ľudovíta Marasa a Ing. Eduarda
Jakubeka zastupujúcich Akadémiu vzdelávania. To,
čo títo páni odovzdali počas trvania rekvalifikačného
kurzu účastníkom, nevídame každý deň.
Ostáva len veriť, že mesto Veľký Šariš nezaspí na
vavrínoch a dokonale zúžitkuje túto výhru.
Veríme, že služby vyškolených rekvalifikantov:
P. Angeloviča, J. Bicáka, M. Mochňackého,
M. Horvátha, P. Juska, A. Čajku, M. Šalamuna budú
v budúcnosti využívať tak obyvatelia mesta ako aj
Mestský úrad Veľký Šariš.
Marián Urban, koordinátor projektu

a konverzáciu obsahovo zosúladenú s predpokladanými
predmetmi podnikania budúcich absolventiek tréningového
programu. Jednotlivé časti kurzu vedú odborní lektori,
logicky na seba nadväzujú a po ich absolvovaní bude mať 10
účastníčok kurzu komplexné vstupné informácie pre úspešný
štart podnikateľskej kariéry. Podnikateľský kurz pre ženy tak
môže prispieť k zníženiu nezamestnanosti v našom meste.
Na jeseň a zimu 2005/2006 je plánovaný druhý turnus
Podnikateľského kurzu pre ženy pre ďalších 10 žien. Jesenný
kurz sa bude opäť skladať z troch častí:
V časti Základy práce s informačnými technológiami sa
účastníčky kurzu naučia pracovať s programom MS Word,
získajú zručnosť v písaní a úprave textu, tvorbe tabuliek,
naučia sa kresliť a vkladať obrázky do dokumentu. Účastníčky
kurzu sa naučia napísať si svoj životopis, vyhľadávať
si informácie na Internete, zriadiť si e-mailovú poštovú
schránku, pracovať s programom MS Excel a oboznámia sa
s antivírovými programami.
Druhou časťou kurzu budú Základy podnikania. Cieľom
tejto časti bude oboznámiť účastníčky so základnými
vedomosťami, ktoré potrebuje podnikateľ na to, aby mohol
založiť a prevádzkovať svoje podnikanie. Ide o prierez
najpodstatnejších vedomostí, ktoré potrebuje mať začínajúci
podnikateľ, ale ktoré sú veľmi užitočné aj pre zamestnanca,
ktorý tak môže byť prínosom pre firmu, v ktorej pracuje.
V tretej časti kurzu – Základy anglického jazyka – bude
výučba zameraná na zvládnutie základov angličtiny, keďže
ide o jazyk, ktorého znalosť je v dnešnom svete informačných
technológií nevyhnutnosťou.
Všetky tri časti kurzu poskytnú účastníčkam dobrý základ
pre ich budúce zamestnanie alebo podnikanie. Kurz je určený najmä pre mamičky na materských dovolenkách a nezamestnané ženy, ktorým by mal pomôcť čím lepšie sa uplatniť
na trhu práce. Prebiehať bude od októbra 2005 do februára
2006.
Monika Balarová

Šariši - grant 3 000 Sk. Tento projek vypracovalo Voľné
združenie mládeže pod vedením Š. Krochmaľa. Oddychová
plocha by bola umiestnená pri Toryse oproti bývalému
Poľnohospodárskemu družstvu na ulici Doliny.
ZALOŽENIE HUDOBNEJ SKUPINY si dalo za cieľ
Stredisko mladých vo Veľkom Šariši pod vedením Andrei
Peregrinovej a získalo grant vo výške 20 000 Sk. Založenie
hudobnej skupiny je reálne, lebo hudobne nadaných detí
a mladých je u nás veľa. Zároveň by chceli plnohodnotne
využívať voľný čas.
Projektový tím

JE VEĽA ODPOVEDÍ NA OTÁZKU:
„PREČO A NAČO PSA...“
- pre radosť a zábavu
- pre opustených ľudí
- na osobnú ochranu a záchranu
- na službu slepcom
- pre poznanie vesmíru, veď to bol práve pes,
ktorý z vyšších tvorov strávil časť života mimo
Zeme...

Karel Trojan

„Bojové plemená psov“
Moderná kynológia kategorizuje plemená psov do 10 skupín
podľa ich použitia, pracovného zamerania a exteriérových
znakov. Takzvané „bojové plemená“ netvoria v tejto kategorizácii
osobitnú skupinu a zahrňujú niekoľko príslušníkov skupiny
pracovných psov a skupiny teriérov. Tento pojem vznikol
ako vyjadrenie charakteristických
povahových vlastností
týchto psov, ktoré ich v minulosti predurčili k použitiu na psie
zápasy. Obvykle sa sem zaraďujú plemená vyšľachtené
pre boj s veľkými zvieratami – americký stafordšírsky teriér,
stafordšírsky bulteriér, bulteriér, argentínska doga, brazílska
fila a samozrejme mediálne dobre známy americký pitbulteriér,
ktorý bol vyšľachtený špeciálne pre psie zápasy. Z dôvodu
niektorých podobných povahových vlastností sa k nim začleňuje
aj doberman, rotvajler a rhodézsky ridgeback. V súčasnosti je
použitie týchto psov zamerané predovšetkým na ochranu osôb
a majetku. Pre svoju nebojácnu povahu, vytrvalosť a značnú
fyzickú silu si ich chov vyžaduje obzvlášť zodpovedný prístup
dominantného, spravodlivého, pevného majiteľa. Prirodzená
nedôverčivosť voči cudzím osobám a sklony k agresivite voči
ostatným zvieratám môžu byť potenciálnym zdrojom konfliktov.
Preto sa pri výchove odporúča už od šteňaťa častý kontakt
s ľuďmi a zvieratami a stimulovanie sociálnych inštinktov, ktoré
boli šľachtením týchto plemien v minulosti potláčané. Vyžadujú
si dostatok pohybu a času stráveného s majiteľom. Nehodia sa
pre začiatočníkov, do rodín s malými deťmi a hlavne nepatria
do rúk nevyrovnaných osôb, ktoré si zadovážením takéhoto
zvieraťa kompenzujú nedostatok rešpektu alebo prezentujú moc.
Každý nádejný chovateľ by si mal dobre uvedomiť, aký záväzok
si pri zadovážení plemena označeného mediálnou nálepkou
„bojové“ na seba berie, a že sa od prvej chvíle súžitia so psom
stáva zodpovedným za jeho chovanie a často aj za zachovanie
dobrých medziľudských vzťahov v okolí. Len od majiteľa závisí, či
sa zo psa stane krotký domáci miláčik alebo nebezpečná zbraň.
Zanedbaná výchova, týranie alebo permanentná izolácia zvierat
môže mať za následok nevypočítateľné reakcie a útočnosť.
Mariana Babinčáková,
veterinárna lekárka

Názory občanov
Pes je priateľom svojho majiteľa a pred cudzími
ľuďmi má vzbudzovať rešpekt. Pitbull môjho suseda
pôsobí na moje vnúčatá veľmi zle. Keď prechádzame
okolo, stisk ich rúčky vyjadruje veľký strach a obavu.
Ďalej nechcem ani uvažovať….
Stáva sa, že zo zamestania prichádzam z Prešova
posledným autobusovým spojom. Nie raz som zazrel
nebezpečného psa z našej ulice voľne pobehovať
a jeho majiteľ ho pozoroval ako „šantí“. NEBOLO
MI TO JEDNO! Nič sa mi zatiaľ nestalo. Ale prečo
pokušať osud?
Niekoľko zásad ako sa stať zodpovedným
majiteľom psa:
1. Pri kúpe psa dobre zvážte, aké plemeno psa alebo
aký povahový typ psa bude pre vás najvhodnejší. Túto
skutočnosť je preto potrebné dobre zvážiť, aby pes
nebol agresívny nielen na vás, vašich blízkych, ale aj
na ľudí vo vašom okolí, aby ich neobťažoval.
2. Vaše finančné náklady spojené s chovom psa budú
predstavovať minimálne náklady na koterec, šteňacie
a neskôr bežné krmivo, kŕmne doplnky pravidelné
vakcinácie a odčervovanie, návštevy u veterinára v
prípade ochorenia alebo poranenia psa, poplatok za
registráciu psa v mieste bydliska, náklady na psie
vybavenie (obojok, košík, náhubok, vodítko) a psiu
hygienu.
3. Dbajte na to, aby váš pes nerušil svoje okolie
nadmerným hlukom (brechotom, zavíjaním a pod.)
Aj z tohto hľadiska je chov psa v byte nevhodný a
nežiadúci.
4. Registrácia a evidencia psa je zásadnou povinnosťou
každého chovateľa vyplývajúcou zo zákona.
5. Na verejných priestranstvách voďte psa na vôdzke
(vodítku) a s košíkom (náhubkom).
6. Ak sa váš pes vyšpiní na verejnom priestranstve,
odstraňte exkrementy zozbieraním do papierového
alebo igelitového vrecka.
7. Zabezpečte pravidelné očkovanie psa proti besnote
a ostatným infekčným ochoreniam, minimálne dvakrát
ročne zabezpečte jeho odčervenie.

Anketový lístok

anketa

Váš názor na návrh k dlhodobým problémom chovu psov v meste Veľký Šariš:
1. Ako by ste riešili problém túlavých psov?

2. Myslíte si, že majitelia tzv. „bojových psov“ by mali dodržiavať špeciálne podmienky pre ich chov?

3. Myslíte, že Všeobecné záväzné nariadenie mesta by malo špeciálne riešiť výšku poplatkov za bojových psov?

4. Vaš ďalšie doporučenia:

Ty si môj najlepší kamarát!
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Neuspokojivý stav v plnení
Všeobecného záväzného nariadenia
o
podmienkach
držania
psov
vo Veľkom Šariši.

RIEŠ
A VYHRAJ !
Končí školský
rok 2004/2005
– vypočítajte poslednú
matematickú úlohu:
Koľko rodinných
domov je na našej
ulici, ak tu žije 27
psov a na jeden
rodinný dom pripadá
priemerne 0,75 psa?
Správne odpovede
odovzdajte v kancelárii
Komunitnej nadácie vo
Veľkom Sariši.

anketa

V našom časopise sa občania mesta sťažovali na
chovateľov psov a ich prístup k otázke znečisťovania
verejných priestranstiev. V slovenskej televízii aj na stránkach
niektorých slovenských denníkoch sa objavili články s touto
problematikou. 27.5.2005 v denníku SME je ich niekoľko:
„Poslanci zabojujú proti psom“, „Kríženec pitbulla napadol
českého občana“, „Názor zoopsychológa: Problémové psy
majú problémoví ľudia“, „Kynológovia: Je to nezmysel!“,
„Psychológ : Psom zvýrazňujú aj vlastnú agresivitu“, atď.
V prvom zo spomínaných článkov sa píše, že križenec
pitbulla napadol a zranil človeka v Nových Zámkoch a dva
rotvajlery napadli muža na bicykli vo Svätom Jure. Aj východ
Slovenska má podobné zlé skúsenosti. Aj preto poslanec NR
T.Galbavý pripravil návrh zákona o sprísnení držania a chovu
psov niektorých plemien. Vymenúva aj druhy nebezpečných
psov.
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši na základe §6
zákona č.369/1990Zb. a na základe zákona č.282/2002
Z.z. vydalo Všeobecné záväzné nariadenie č.29/2002
o niektorých podmienkach držania psov v meste. Nakoľko aj
vo Veľkom Šariši sú psy zo skupiny nebezpečných, chceme
zvlášť pripomenúť niektoré články spomínaného nariadenia,
aby sa dôslednejšie dodržiavali :
Článok II. Ods.2. - Nebezpečným psom je každý pes,
ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi.
Článok IV. Ods.1. - Vodiť psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a
zabraňovať vzniku škôd na majetku.
Ods.2. - Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne
spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí
mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Ods.5. - V meste Veľký Šariš je voľný pohyb psa na verejných
priestranstvach v intraviláne zakázaný.
Ods.6. - Vstup psom je zakázaný : b/ na detské ihriská
c/ do školských areálov
Článok V. Ods. 1. - Ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.

Anketový lístok
Máte záujem o opatrovateľské služby?
V prípade súhlasu štvorček označte krížikom.

VYPLNENÉ LÍSTKY MÔŽETE VHODIŤ DO SCHRÁNKY
NADÁCIE (BUDOVA
STAREJ ŠKOLY)
ALEBO PRINIESŤ
PRIAMO DO
NADÁCIE.

Článok VI. Ods 1. - Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak :
a/ neprihlási psa do evidencie
Ods. 2. - Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ale :
b/ nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá. Za priestupok môže
mesto uložiť pokutu do 500 Sk alebo do 5000 Sk podľa
vymenovaných priestupkoch.
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť
dňom 1.1.2003.
1.1.2005 bolo doplnené § 7 – daň za psa, z ktorého
vyberáme:
Ods.5. - Sadzba dane je:
a) 900 Sk za jedného psa a kalendárny rok,
1500 Sk za druhého a ďalšieho psa a kalendárny rok
- v bytoch a bytových domoch, v objektoch slúžiacich na
podnikateľské a iné zárobkové činnosti.
b) 300 Sk za jedného psa a kalendárny rok,
500 Sk za druhého a ďalšieho psa a kalendárny rok
v rodinných domoch, v záhradkárskych chatkách
a pozemkoch.
Ods. 8 – Od dane sú oslobodení osamelí dôchodcovia
bývajúci v rodinných domoch, v ktorých nie je prihlásená
iná osoba k trvalému pobytu. Oslobodenie sa vzťahuje
na držanie jedného psa. Na ďalších psov sa oslobodenie
nevzťahuje.
Máme teda schválené pravidlá a predsa skutočnosť je
taká, že psy voľne behajú po uliciach, znečisťujú verejné
priestranstvá a MŠ, nebezpečný pes aj keď ho vedie
majiteľ nemá náhubok, psy nemajú známku, pes napadol
pracovníčku poštového úradu, porušuje sa platenie dane
za neevidované psy, držiteľ psa žijúci v rodinnom dome s
dôchodcom nedodržuje vyššie spomínaný ods. 8.
Vo väčších mestách, ako je naše napr. Prešov, postupne a
úspešne čelia týmto problémom.
A ČO MY? DOKEDY BUDEME ZHOVIEVAVÍ K TÝMTO
OTÁZKAM?
Kedy začneme plniť články VZN č.29/2002 my občania ale aj
MÚ vo Veľkom Šariši ?
K 30.5.2005 bolo na MÚ vo Veľkom Šariši zaevidovaných 426
psov, 20% držiteľov psov je oslobodených od platenia dane,
61 % už zaplatilo daň a 19 % si ešte nesplnilo povinnosť
uhradiť daň v predpísanom termíne. Aj to sú chýbajúce
peniaze do mestského rozpočtu.
Viola Janošková

áno

nie

Ak tieto služby potrebujete, označte ktoré:
pomoc pri základných hygienických úkonoch
podávanie liekov
príprava jednoduchej stravy
pomoc po ťažkých úrazoch či prekonaných ťažkých chorobách
pomoc pri stolovaní
drobné domáce práce
drobné nákupy
spoločník v chvíľach samoty
opatrovanie detí
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