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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

v rámci Horehronských dní spevu a tanca v He¾pe sa prezentovala aj naša dedina a som  
rád, že môžem poveda�, že sa prezentovala ve¾mi pekne a úspešne. A preto by som sa chcel touto 
cestou poïakova� tým, ktorí sa o to zaslúžili. Chcem teda oceni� tradièných ¾udových výrobcov 
Ladislava Slobodníka, Jaroslava Kostúra, Jozefa Kostúra a Jozefa Polónyho, tiež Jožku 
Slobodníkovú, ktorá napiekla vynikajúce tvarožníky a Despotur Dubiny za výbornú klobásu s 
kapustou a po¾ovnícky gu¾áš z diviny od našich po¾ovníkov. Ale najväèšiu hrdos� som pocítil, keï 
som sediac v prvom rade v amfiteátri sledoval vystúpenie našej folklórnej skupiny Vysoká. 
Štyridsa� minút som si užíval nádherné vystúpenie našich folkloristov, ktorí si pripravili pásmo 
špeciálne na tieto slávnosti a aj pod¾a ohlasov ostatných divákov to bolo impozantné otvorenie 
kultúrneho programu na amfiteátri v He¾pe.

 
Skonèil sa školský rok a zaèalo obdobie prázdnin a dovoleniek. Všetkým žiakom a študentom, 

ktorí si to zaslúžia gratulujem, tých, ktorí si to zaslúžia menej, povzbudzujem k väèšej aktivite a 
pracovitosti, aby dosiahli požadované výsledky. Žia¾, pri téme našej mládeže sa musím pristavi� pri 
jednom probléme. Množia sa totiž v našej obci prejavy nezmyselného vandalizmu a 
nepochopite¾ného predvádzania sa poškodzovaním cudzieho alebo spoloèného majetku. 
Spomeniem len rozkopnuté dvere na tenisovom kurte a sprejom pokreslené a popísané bunky a 
toalety na ihrisku (obsah kresieb a nápisov je verejne nepublikovate¾ný). Pevne verím, že tá 
rozumnejšia väèšina našich mladých ¾udí dokáže tak vplýva� na pár nerozumných jedincov, že sa 
podobné veci už nebudú opakova�, aby sa rodièia a obyvatelia našej dediny nemuseli za svoje deti 
èi vnúèence hanbi�.

 
Ako sme už informovali, z našej školy odchádza riadite¾ka Mgr. Vladimíra Turèanová. Chcel by 

som jej poïakova� z tohto miesta za èinnos� na našej škole a popria� len to najlepšie v jej 
profesionálnej kariére i osobnom živote. Viac k tomuto nájdete vo vnútri èísla.

 
A na záver vám všetkým chcem zažela� krásne leto, aby ste poèas dovoleniek zregenerovali 

svoje fyzické a psychické sily a vrátili sa plní elánu a chuti spä� do bežného života.

Michal Kukuèka
starosta obce

www.podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

POTRAVINOVÁ POMOC

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvláš� zranite¾né osoby, ktoré 
sa ocitnú v �ažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatòuje od roku 1987 a je 
financovaný z Európskeho po¾nohospodárskeho a záruèného fondu. V roku 2011 sa k tomuto 
programu pripojila aj Slovenská republika. 

Hlavným cie¾om distribúcie potravín je pomôc� osobám v núdzi tým, že im budú 
prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny - 
pšenièná hladká múka a bezvajeèné cestoviny. 

 Potravinovú pomoc môžu dosta� aj tieto skupiny osôb:

> fyzické osoby, ktoré sú poberate¾mi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;  
> osoby na hranici životného minima (rodièia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
> poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305 €

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeniènej hladkej múky a 20 kg bezvajeèných 
cestovín. 

Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže platným 
obèianskym preukazom a  potvrdením/rozhodnutím nasledovne: 

> fyzické osoby, ktoré sú poberate¾mi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke 
predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; 

> osoby na hranici životného minima (rodièia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia 
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

> poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci 
poberatelia starobného, predèasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu 
rozhodnutie Sociálnej pois�ovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej 
pois�ovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej pois�ovne o výške 
poberaného dôchodku;

Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveò sa zaviaže, že tieto 
potraviny nebude ïalej predáva�. 

 
Kto si chce uplatni� nárok na potravinovú pomoc nech predloží potrebné doklady na 

obecný úrad do 31.07.2011. Konkrétne miesto a èas rozdávania potravín budú oznámené 
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
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POÏAKOVANIE

V tomto školskom roku 2010/2011 na našej Základnej škole s materskou školu konèí svoje 
pôsobenie  pani riadite¾ka Mgr. Vladimíra Turèanová. 

V mene obce, nášho spravodaja, rodièov, detí a ostatných obèanov Podkoníc jej chceme 
poïakova� za obetavos�, entuziazmus a úsilie, ktoré vynaložila v záujme ïalšieho budovania, 
rozvíjania a reprezentovania našej školy  a predovšetkým v prospech výchovy a osobnostného 
rozvoja našich detí. 

Pani riadite¾ka viedla našu školu v mimoriadne �ažkej dobe, v období, keï sa škola neustále borí 
s nedostatkom finanèných prostriedkov a zápasí o svoju existenciu. Sme radi, že školu, aj vïaka 
aktívnemu osobnému prístupu odchádzajúcej pani riadite¾ky a ostatných zamestnancov školy, tu 
stále máme. 

Škola je už dlhé roky zapojená do projektov Otvorená škola a Škola podporujúca zdravie. Žiaci 
školy, v rámci existujúcich regionálnych vedomostných, kultúrnych a športových sú�aží, dosahujú 
výborné výsledky a tiež žiaci odchádzajúci do vyššieho stupòa základnej školy sú rovnocennými a 
úspešnými spolužiakmi v nových triedach. Veríme, že tieto základné piliere pomôžu prekona� 
neprajnos� doby a že škola a žiaci v nej budú naïalej neodmyslite¾nou súèas�ou života našej obce. 

Ïakujeme za vedomosti, trpezlivos�, ochotu, rady, zážitky a lásku, ktoré našim de�om  v našej 
škole nikdy nechýbali.

-kh-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

"Stále sa nieèo zaèína, stále sa nieèo konèí..."

Leto sa práve zaèína a školský rok 2010/2011 sa konèí... Je to fakt.
A faktom je, že Mgr. Vladimíra Turèanová "odovzdáva" funkciu riadite¾ky ZŠ s MŠ Podkonice a 

odchádza z našej dediny.
Šes� profesijných rokov svojho života bude spája� s obcou Podkonice.Verím, že jej v mysli 

zostane to pekné, dobré, pozitívne, podarené, urobené, zariadené...
"Vlaïka, ïakujeme Ti za vynaložené úsilie a snahu o zachovanie, pozdvihnutie školy v 

Podkoniciach a o naplnenie jej úlohy a poslania. Nech sa Ti darí na novom pracovisku, prajeme Ti 
ve¾a osobných aj pracovných úspechov."

Zamestnanci ZŠ s MŠ v Podkoniciach

Z REDAKCIE
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ROZHOVOR S REHO¼NOU SESTROU IVANOU KOSTÚROVOU

V tomto èísle Podkonického spravodaja vám chceme priblíži� život ženy, reho¾níèky ThLic. Sr. 
M. Justíny Ivany Kostúrovej, aktuálne jedinej zasvätenej osobe z Podkoníc, ktorú všetci dobre 
poznáme a teraz prostredníctvom nášho rozhovoru sa radi dozvieme viac o jej reho¾nom živote. 
Ivana, ktorá prijala reho¾né meno sr. Justína, je v súèasnosti generálnou predstavenou 
Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy a od roku 2009 aj predsedníèkou 
Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku.  

Milá Ivana,
ako sa u Teba zrodilo duchovné povolanie k reho¾nému životu a zasväteniu sa  Bohu ?

Poèiatky môjho duchovného povolania siahajú do èias, kedy sme sa ešte v období komunizmu 
tajne stretávali ako partia mladých ¾udí z Podkoníc a Priechodu každý piatok po veèernej sv. omši v 
sakristii priechodského kostola, kde sme spolu s vtedajším pánom farárom Jozefom Hrtúsom èítali 
Sv. Písmo (konkrétne Skutky apoštolov). Vtedy som si akosi viac zaèala uvedomova� potrebu 
intenzívnejšie prežíva� vieru a táto túžba vo mne postupne prerástla do rozhodnutia úplne sa 
zasväti� Bohu.

Aká bola v skratke Tvoja reho¾ná cesta od zaèiatku až po súèasnos�?

Akvinského v Košiciach. Od roku 2005 sa mi naskytla príležitos� prednáša� dogmatickú teológiu na 
Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tu som pôsobila až do roku 2008, kedy ma 
sestry na generálnej kapitule zvolili do vedenia kongregácie.

Máš nejaký nezabudnute¾ný zážitok zo štúdií v Ríme?
Je �ažko hovori� o jednom konkrétnom zážitku z mojich rímskych èias. Celé toto obdobie  

považujem za ve¾mi vzácne v mojom živote. Ide o nenahradite¾nú skúsenos�. Až tu som si 
uvedomila, o èo všetko nás obral komunizmus. Prvé roky, keï som študovala filozofiu, som žasla 
nad tým, ako sa moji spolužiaci dokázali na hodinách pýta� a klás� vyuèujúcim otázky. U nás na 
Slovensku nás v škole uèili skôr memorova� a nerozmýš¾a�. Kto lepšie zopakoval predloženú látku, 
mal lepšiu známku. Rím mi otvoril cestu k poznaniu. A to nie len prostredníctvom teórie, ale aj 
skúsenosti. Stretla som tu ¾udí z celého sveta, zo všetkých kontinentov. Svet sa mi zdal zrazu ve¾mi 
blízky a ve¾mi malý. Poèas siedmych rokov som žila v štyroch rozdielnych dominikánskych 
komunitách. Spoznala som viacerých zaujímavých ¾udí, ktorí ma oslovili svojou ve¾kos�ou, ale 
zároveò aj svojou jednoduchos�ou. Táto skúsenos� patrí medzi základné skúsenosti v mojom 
živote a ve¾mi ovplyvnila aj moje ïalšie prežívanie.

ROZHOVOR S ...

so sestrami v Dunajskej Lužnej

Svoj reho¾ný život som zaèínala v 
Dunajskej Lužnej, kde som prežila 
obdobie kandidatúry a noviciátu. Už vtedy 
som si uvedomovala, že moje poznanie o 
viere a o Bohu je ve¾mi ohranièené a 
chcela som si ho prehåbi�. Aj preto som 
nabrala odvahu a požiadala svojich 
predstavených o možnos� štúdia teológie. 
Mojej prosbe vyhoveli, èomu som sa ve¾mi 
tešila. Študova� som zaèala najskôr na 
Slovensku v Spišskom Podhradí. Po 
dvoch rokoch ma moji predstavení poslali 
do Ríma, kde som absolvovala základné 
filozoficko-teologické štúdium a neskôr 
som sa špecializovala v dogmatickej 
teológii. Po návrate z Ríma som pôsobila 
ako uèite¾ka náboženstva a talianskeho 
jazyka na Gymnáziu sv. Tomáša 
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ROZHOVOR S ...

   Èo je hlavným poslaním Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy a kde na Slovensku 
sa nachádzajú Vaše komunity?

Naša kongregácia je súèas�ou ve¾kej dominikánskej rodiny, ktorá je prítomná v celom svete. Jej 
základným poslaním je „Spoznávanie Pravdy a ohlasovanie Pravdy tým, ktorí to najviac potrebujú“. 
My sa snažíme uskutoèòova� toto naše poslanie pôsobením v oblasti vzdelávania a výchovy, ale aj 
v sociálnej sfére. Sme zriaïovate¾om Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu prièlenených 
školských zariadení (internát, centrum vo¾ného èasu, jazyková škola), Cirkevnej materskej školy bl. 
Imeldy v Košiciach a nedávno sme otvorili Domov dôchodcov a Sociálnych služieb sv. Dominika v 
Petrovanoch. Naše sestry sú ïalej prítomné vo farnostiach v Šarišských Micha¾anoch, Baèkove, 
Tvrdošíne a v Dunajskej Lužnej, kde majú úèas� na školskej a farskej katechéze a okrem toho 
pomáhajú aj sociálne slabším ¾uïom. Dve naše sestry pôsobia na Katolíckej Univerzite v 
Ružomberku. Jednu komunitu môžete stretnú� aj na biskupskom úrade v Banskej Bystrici. Vedenie 
našej kongregácie sídli v Bratislave, kde je momentálne aj môj domov. 

Èo patrí medzi Tvoje hlavné èinnosti a povinnosti ako predsedníèky Konferencie vyšších 
predstavených ženských reholí na Slovensku?

Moja úloha v Konferencii vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku je vo svojej 
podstate manažérska. Hlavným poslaním konferencie je vzájomná pomoc jednotlivých reholí vo 
všetkom, èo nás urèitým spôsobom spája. Napríklad naša kongregácia je zriaïovate¾om gymnázia, 
materskej školy a iných školských zariadení, ale aj iné kongregácie sú zriaïovate¾mi škôl a 
školských zariadení. Vzájomne si pomáhame pri riešení mnohých otázok, ktoré vyplývajú zo štátnej 
legislatívy. Keï je potrebné, spoloène rokujeme s ministerstvom školstva a pod.. Rovnakú 
spoluprácu máme aj v sociálnej oblasti. V podstate všetkým nám ide o dobro v našej krajine, preto je 
vhodné, ak si vzájomne pomáhame, lebo spoloène dosiahneme urèite viac. Okrem spolupráce v 
oblasti školstva a sociálnej sféry spájame sily aj na iných úrovniach. Tohto roku v rámci konferencie 
rozbiehame nieko¾ko nových zaujímavých projektov. Jedným z nich je tzv. internoviciát. Jeho 
cie¾om je vzájomná spolupráca pri formovaní noviciek. Všetky novicky z tých kongregácií, ktoré sa 
zapojili do tohto projektu, sa budú raz mesaène stretáva� na spoloèných prednáškových blokoch. 
Ïalším novým projektom je digitalizácia a spracovanie spisov odsúdených reho¾ných sestier. V 
rámci tohto projektu by sme chceli zachráni� spisy všetkých odsúdených reho¾ných sestier poèas 
obdobia komunizmu tým, že ich preskenujeme a následne archivujeme na nosièe. Keby to mala 
robi� každá reho¾a sama, bolo by to ve¾mi nároèné. Spoloène je to jednoduchšie. Posledným 
projektom, ktorý rozbiehame tento rok je výroba 52-minútového dokumentárneho filmu o likvidácii 
ženských reholí na Slovensku v rokoch 1950-1962. Hlavným zámerom tohto projektu je ponúknu� 
širšej verejnosti poznanie konkrétneho obdobia našich novodobých dejín. Mnohí mladí ¾udia dnes 
už nevedia o skutoènostiach, ktoré táto doba so sebou priniesla a ani nemajú možnos� získa� viac 
informácií o týchto udalostiach. Je dôležité pripomína� si ich, pretože len keï poznáme minulos�, 
môžeme správne kráèa� k budúcnosti. Zaujímavos�ou je, že režisérkou tohto filmu je reho¾ná sestra  
sr. Ivica Kúšiková z Misijnej kongregácie Ducha Svätého, ktorá vyštudovala televíznu a video 
produkciu na univerzite v Anglicku.

Popri všetkých povinnostiach Ti ostáva èas aj na nejaké zá¾uby?
Snažím sa nájs� si èas aj na oddych. Mám ve¾mi rada prírodu a vždy keï sa dá, aspoò raz 

týždenne si vyjdem pešo, alebo na bicykli do blízkeho okolia. V zime, keï sa mi naskytne príležitos�, 
neodolám lyžovaèke. Žia¾ v posledných rokoch je týchto príležitostí èoraz menej. Okrem toho ma v 
poslednom období zaèala fascinova� fotografia. Ale v tomto smere som úplný amatér.
 
Myslíš si, že v dnešnej zložitej dobe si Pán povoláva do zasväteného života viac alebo menej 
¾udí ako tomu bolo v èase Tvojich zaèiatkov?

Toto je dos� zložitá otázka. V dnešnej dobe vstupuje do reholí ove¾a menej mladých ¾udí ako 
tomu bolo napr. pred 20. rokmi. Nás bolo v noviciáte 11. Tohto roku v našej kongregácii noviciát 
neotvárame. A podobne je tomu aj v iných kongregáciách. Klesajúci poèet povolaní súvisí aj s tým, 
že demografická krivka na Slovensku klesá. Na druhej strane je pravda aj to, že dnešní mladí ¾udia 
sa neradi zaväzujú. To vidie� aj v spoloènosti. Mnohí radšej volia život vo vo¾nom zväzku a nechcú 
sa zaviaza� manželským s¾ubom. Okrem toho dnes sa mladým ¾uïom ponúka ove¾a viac  ...
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ROZHOVOR S ...

možností ako tomu bolo v minulosti. Viacerí si vyskúšajú dobrovo¾nícku èinnos� v misiách, a 
potom sa vrátia a založia si rodinu. Alebo si zvolia inú formu zasväteného života, nemusí to by� vždy 
reho¾a. Myslím si, že nie je dobré smúti� nad tým, že máme málo povolaní. Povolanie je dar od 
Boha, nedá sa vynúti�. Dôležité je, aby sme naplno žili svoje poslanie.

Èo by si ako zasvätená osoba odkázala dnešným mladým ¾uïom?
Katarína Sienská, jedna dominikánska svätica z 13. storoèia povedala: „Ak budete tým, èím 

máte by�, zapálite celý svet“. Ja prajem všetkým mladým ¾uïom, aby objavili svoj potenciál, ktorý v 
sebe majú a naplno ho využili pre šírenie dobra vo svete.

Zablúdia Ti niekedy myšlienky do rodných Podkoníc, pri akej príležitosti?
Samozrejme, vždy sa ve¾mi rada vraciam do Podkoníc. Z mojej služby mi vyplýva, že èasto 

cestujem z Bratislavy do Košíc. A keï sa dá, vždy si urobím prestávku v Podkoniciach. Naša dedina 
sa nachádza v nádhernom prostredí. A nie je to len môj subjektívny pocit. Potvrdili mi to mnohí moji 
známi, ktorí navštívili našu obec. Mám ve¾mi rada toto miesto. A èasto hovorím, že nie Podkonice sú 
malá dedinka pri Banskej Bystrici, ale Banská Bystrica je mesto pri Podkoniciach :-)

Keïže Ivana oslávila v júni okrúhle jubileum, chceli by sme jej v mene všetkých farníkov, 
redakènej rady spravodaja, obecného úradu a v mene celej našej obce srdeène zagratulova� a 
zažela� ve¾a zdravia, ve¾a Božích milostí, ïalšieho duchovného rastu a ve¾a síl a úspechov v jej 
reho¾nom živote a v poslaní, ktoré vykonáva. 

Za rozhovor srdeène ïakuje: Vladimíra Turèanová

sestra Justína Kostúrová,
a Karol Maník (predseda Konferencie vyšších reho¾ných predstavených)

 Mons. Milan Chautur (košický eparcha)

seminár o Eucharistii v konv. Krista Krá¾a
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U zubára:
- "¼úbi ma, ne¾úbi ma, ¾úbi ma, ne¾úbi ma..." 
- "Doktor! Èo mi to robíte so zubami???" 

Neopakuj bezducho klebety. Pridaj aj nieèo vlastné.

Vždy keï sa na Vás pozriem, musím si klás� otázku: Èo to vlastne tá príroda chcela?

Polícia ma nikdy nezadrží. 
Znaèka: Hnaèka. 

- Èo to znamená, keï nejaký politik hovorí, že sme všetci na jednej lodi?
- Nuž, chce robi� kapitána a my máme veslova�.

Vieš aký je rozdiel medzi tebou a Chaplinom?
Chaplin sa priblblý len robil.

V poslednej dobe èítam všade také zlé veci o fajèení, že som sa rozhodol presta� èíta�.

„Toto je úèet za obed“ - pýta sa hos� èašníka  „alebo mi chcete preda� reštauráciu“?

Snívalo sa mi že som univerzitný profesor. Èo mám robi�, aby sa mi to splnilo?
- Menej spa�.

Stretnú sa dve veštkyne. Jedna druhej vraví: 
- Ahoj! Máš sa dobre. A ja? 

Až zomriem, chcem zomrie� tak, ako dedo... potichu... v spánku. A nie krièa� ako cestujúci v 
jeho autobuse...

Stoja dvaja kozmonauti na Mesiaci pred raketou a jeden hovorí druhému: 
"Nepozeraj na mòa tak blbo, ja som nezamykal." 

- Z èoho bol postavený prezidentský palác?
- Z mikrobetónu: 50% betón, 50% mikrofóny. 

-Vieš, èo ty máš v hlave? Mozgožrúta.
-?
-A vieš, èo tam robí?
-?
-Hladuje!

OKIENKO HUMORU

-kj-
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KULTÚRA

PODKONIÈANIA NA HOREHRONSKÝCH DÒOCH SPEVU A TANCA V HE¼PE

Ladislav Slobodník Jaroslav Kostúr Jozef Polóny

DeSpoTur DubinyJozef Kostúr a Jaroslav Kostúr

FS Vysoká PodkoniceFS Vysoká Podkonice
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50. rokov

Milan Patráš (è.d. 298)
   Vladimír Valent (è.d. 345)
      Štefan Vjatrák (è.d. 155)

55. rokov

Janka Panèíková (è.d. 342)
   Elena Kretíková (è.d. 222)

55. rokov

Janka Panèíková (è.d. 342)
   Elena Kretíková (è.d. 222)

60. rokov

Milan Pav¾ak (è.d. 243)

Sofia Slobodníková - (è.d. 54)

Branislav Oèenáš & Monika Poliaková - (17.06.2011)

NARODENÉ
DETI

UZAVRELI
MANŽELSTVO

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

65. rokov

Marta Valentová (è.d. 1)
   Ivan Švihla (è.d. 237)
       Jozef Kostúr (è.d. 34)

Anna Gregorová (è.d. 285)

70. rokov

75. rokov

Zdena Flašková (è.d. 229)
      Milan Barla (è.d. 112)

Ivan Flaška (è.d. 241)

80. rokov
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CESTOVANIE

PRÁZDNINOVÝ TIP

Prázdniny sú èasom dovoleniek a výletov. Keïže naše Slovensko ponúka rôzne možnosti na 
strávenie chví¾ na pekných a zaujímavých miestach, ponúkame vám tip na výlet do najznámejších 
slovenských jaskýò a nieko¾ko užitoèných informácií s nimi spojených.

Jaskyne sú nevšednými prírodnými fenoménmi, ktoré sa v porovnaní s inými prírodnými 
javmi vyznaèujú mnohými svojráznymi až unikátnymi èrtami, ktoré zvýrazòujú tajuplnos� podzemia. 
Nevšedný a dlho nezabudnute¾ný je poh¾ad na rôznorodé útvary kvap¾ovej výzdoby, vodou 
vypreparované skalné tvary, mohutné podzemné siene, podzemné kaòony pretekané huèiacimi 
vodami alebo priezraèné jazerá. Dominantným znakom niektorých jaskýò je ich za¾adnenie. 
Známe sú aj nálezy kostí vyhynutých zvierat. V našich jaskyniach sa okrem netopierov vyskytuje 
ve¾a druhov drobných živoèíchov prispôsobených životu v podzemí. Keïže èlovek sa dostával do 
jaskýò už v dávnej minulosti a niektoré z nich dokonca v praveku osídlil, sú aj miestami historických 
pamiatok a archeologických nálezov.

Sprístupnené jaskyne patria medzi skutoèné klenoty Slovenska. Viaceré z nich sú známe v celej 
Európe i vo svete. Preto sú lákavou pozvánkou na zaujímavé cesty za krásou a poznaním.

Ochranu a prevádzku 12-tich sprístupnených jaskýò  Belianskej jaskyne, Bystrianskej 
jaskyne, Demänovskej jaskyne slobody, Demänovskej ¾adovej jaskyne, Dobšinskej ¾adovej 
jaskyne, Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasovskej jaskyne, 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Važeckej jaskyne  zabezpeèuje Správa slovenských jaskýò.

Všetky uvedené sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky.
Do svetového prírodného dedièstva je od roku 1995 zaradená Ochtinská aragonitová 

jaskyòa, Domica, Gombasecká jaskyòa a Jasovská jaskyòa, od roku 2000 aj Dobšinská 
¾adová jaskyòa. Ako neocenite¾né a nenahradite¾né hodnoty celosvetového významu si vyžadujú 
osobitnú ochranu, starostlivos� i prezentáciu.

Z uvedených 12-tich jaskýò sme vybrali šes�, ktoré by vás mohli najviac zaujíma� a ktoré by ste 
poèas prázdnin mohli navštívi� so svojimi de�mi alebo aj jednotlivo:

BYSTRIANSKA JASKYÒA
Jaskyòa sa nachádza na južnom okraji obce Bystrá neïaleko rekreaèného strediska Tále na 

južnej strane Nízkych Tatier. Vchod do jaskyne na úpätí severozápadného svahu Chodorového 
vrchu je v nadmorskej výške 565 m. 

Bystrianska jaskyòa je najvýznamnejšou jaskyòou Horehronského podolia. Známa je 
pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako 
aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú lieèbu. 

Otváracie hodiny: denne, okrem pondelka, v èase od 9:00 - 16:00 hod.
Pravidelné vstupy sú o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Vstupné: dospelí - 5 €, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 4 €, deti od 6 do 15 rokov a 

invalidi 2,50 €

HARMANECKÁ JASKYÒA
Nachádza sa v doline Harmanca severozápadne od 

Banskej Bystrice v južnej èasti Ve¾kej Fatry. Vchod do 
jaskyne je na severnej strane Kotolnice v nadmorskej 
výške 821 m, 260 m nad dnom doliny. Prístup k 
Harmaneckej jaskyni je od parkoviska na štátnej ceste 
Harmanec - Turèianske Teplice. Ku vchodu do jaskyne 
sa návštevník dostane po serpentínovom chodníku s 
prevýšením 260 m. Výstup trvá približne 40 min. Na  ... Harmanecká jaskyòa
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CESTOVANIE

DEMÄNOVSKÁ JASKYÒA SLOBODY
Nachádza sa na pravej strane Demänovskej 

doliny na severnej strane Nízkych Tatier v Národnej 
prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území 
Národného parku Nízke Tatry. Vchod do jaskyne v 
dolinke Toèište je v nadmorskej výške 870 m.

Jaskyòa sa nachádza 13 km južne od 
Liptovského Mikuláša na pravej strane 
Demänovskej doliny nieko¾ko kilometrov pod 
známym lyž iarskym st red iskom Jasná.  
Serpentínový chodník od parkoviska k jaskyni má 

   výstupovej trase sú nainštalované tabule náuèného chodníka.
Pozoruhodným vznikom podzemných priestorov, mohutnými rútivými dómami, mimoriadne 

bohatým výskytom mäkkého sintra i množstvom zimujúcich netopierov sa Harmanecká jaskyòa 
radí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.

Otváracie hodiny: denne, okrem pondelka, v èase od 10:00 - 16:00 hod.
Pravidelné vstupy sú o 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Vstupné: dospelí - 6 €, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 5 €, deti od 6 do 15 rokov a 

invalidi 3 €

dåžku asi 400 m a prevýšenie 67 m. Výstup k jaskyni trvá 10 - 15 min. Na výstupovej trase je náuèný 
chodník.

Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne je najdlhším jaskynným systémom na 
Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyòa slobody, ktorá dlhé roky oèaruje 
návštevníkov bohatou sintrovou výplòou rozlièných farieb, tajuplným podzemným tokom 
Demänovky i èarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyòou na 
Slovensku.

Otváracie hodiny: denne, okrem pondelka, v èase od 9:00 - 16:00 hod.
Pravidelné vstupy tradièný okruh sú o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 .
Vstupné - tradièný okruh:  dospelí - 7 €, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 6 €, deti od 

6 do 15 rokov a invalidi 3,50 €

DOBŠINSKÁ ¼ADOVÁ JASKYÒA
Nachádza sa na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj v Spišsko-gemerskom 

krase. Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duèa v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad 
dnom doliny Hnilca.

Jaskyòa je vzdialená od mesta Dobšiná cca 18 km a k jaskyni je prístup z osady Dobšinská 
¾adová jaskyòa medzi Popradom a Rožòavou. Na výstupovej trase, ktorej dåžka je asi 1 km, sú 
umiestnené tabule náuèného chodníka. Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je 
potrebné prekona� výškový rozdiel 130 m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.

Dobšinská ¾adová jaskyòa patrí medzi najvýznamnejšie ¾adové jaskyne na svete. Od roku 2000 
je zaradená do svetového prírodného dedièstva. Vzh¾adom na známe vysokohorské ¾adové 
jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách èi rumunskú jaskyòu 
Scãriºoara v pohorí Bihor, ktorej za¾adnená èas� je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne 
za¾adnenie Dobšinskej ¾adovej jaskyne tisícroèia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.

Otváracie hodiny: denne, okrem pondelka, v èase od 9:00 - 16:00 hod.
Pravidelné vstupy tradièný okruh sú o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 .
Vstupné :  dospelí - 7€, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 6 €, deti od 6 do 15 rokov a 

invalidi 3,50 €

Demänovská jaskyòa slobody
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DOMICA
Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras v 

blízkosti štátnych hraníc s Maïarskou republikou. Vchod do Domice je na južnom úpätí 
rovnomenného kopca v nadmorskej výške 339 m.

Jaskyòa sa nachádza asi 10 km juhovýchodne od Plešivca (obec medzi Rožòavou a Torna¾ou), 
2 km od štátnej hranice s Maïarskom. Parkovisko je bezprostredne pred vstupným areálom. Pri 
areáli sa nachádza náuèný chodník, vnútri je nainštalovaná náuèná expozícia.

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyòou Národného parku Slovenský kras. Okrem 
významných geomorfologických hodnôt pozornos� púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, 
bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj poèetným druhovým zastúpením netopierov. 
V rámci jaskýò Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného 
dedièstva.

Otváracie hodiny: denne, okrem pondelka, v èase od 9:00 - 16:00 hod.
Pravidelné vstupy sú o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 .
Vstupné krátky okruh: dospelí - 6 €, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 5 €, deti od 6 

do 15 rokov a invalidi 3 €
Vstupné dlhý okruh s plavbou:  dospelí- 7 €, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 6 €, 

deti od 6 do 15 rokov a invalidi 3,50 €

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYÒA
Nachádza sa v Ochtinskom kryptokrase na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrcho-

vine medzi Jelšavou a Štítnikom. Prístupová štôlòa ústi do jaskyne v nadmorskej výške 642 m.
Jaskyòa leží v Slovenskom Rudohorí západne od Rožòavy. K jaskyni sa dostanete odboèkou zo 

štátnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava na vrchu Hrádok (2 km). Parkovisko pre vozidlá 
je 300 m od jaskyne. Odtia¾ sa návštevníci dostanú peši po ceste s malým prevýšením do 
vstupného areálu jaskyne.

Ochtinská agonitová jaskyòa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornos� 
bohatos�ou a rôznorodos�ou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných 
priestorov.

Otváracie hodiny: denne, okrem pondelka, v èase od 9:00 - 16:00 hod.
Pravidelné vstupy sú o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 .
Vstupné :  dospelí - 6€, študenti s platným preukazom a dôchodcovia 5 €, deti od 6 do 15 rokov a 

invalidi 3 €

-vt- (zdroj: www.ssj.sk)
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11.7.

12.7.

13.7.

14.7.

15.7.

16.7.

17.7.

16. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

11. 7. 2011 - 17. 7. 2011

18.30 - féria

+ Drahoslav Valent

18.7.

19.7.

20.7.

21.7.

22.7.

23.7.

24.7.

17. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

18. 7. 2011 - 24. 7. 2011

18.30 - féria

18.30 - Sv. Apolinára, biskupa a muè.

18.30 - Sv. Henricha

+ Ondrej, Mária a dcéra Helena

18.30 - Sv. Márie Magdalény

+ Anna a Dominik Barla

18.30 - Sv. Vavrinca z Brindisi, kòaza

Poïakovanie za Božie požehnanie
rodiny Pospíšilovej

+ rodièia Angela a Štefan, dcéra a syn

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Sv. Brigity, reho¾níèky

+ Jozef Kostúr

+ rodièa Angela, Ladislav a syn Dušan

+ Ladislav Hruška (10. výroèie)

7.30 - Panny Márie Karmelskej

18.30 - Sv. Kamila de Lellis, kòaza

Za Božie požehnanie pre rodinu 
Jamrichovú, Svobodovú a Chabanovú

18.30 - Sv. Bonaventúru, biskupa

Poïakovanie za 80 rokov života
a prosba o požehnanie rodiny Flaškovej

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

4. 7. 2011 - 10. 7. 2011

4.7.

5.7.

6.7.

7.7.

8.7.

9.7.

10.7.

18.30 - Sv. Antona Márie Zaccariu

18.30 - féria

+ Emília a Alfonz Mojžiš a syn Ján

15. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

+ Irena a Ludvík Flaška a dcéra Emília

7.30 - féria

18.30 -  Sv. Márie Goretti, panny a muè.

+ Anna a Jozef Slobodník, è.d. 50

9.00 - SV. CYRILA A METODA

+ Alžbeta a Cyril Jamrich a syn Cyril

+ Mária a Anton Budaj (100. výr.)

9.00 - Za všetkých farníkov
11.00 - Sv. omša na Kališti

Jozef Kuneš, farár

25.7.

26.7.

27.7.

28.7.

29.7.

30.7.

31.7.

18.30 - féria

18.30 - Sv. Marty

18. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

25. 7. 2011 - 31. 7. 2011

+ Božena a František Šajban (10. výr.)

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Babjakovú a Dominovú

7.30 - Sv. Petra Chryzológa, biskupa

+ rodièia Viliam a Anna

9.00
Za všetkých farníkov

18.30 - Sv. Gorazda a spoloèníkov

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Turèanovú

18.30 - Sv. Joachima a Anny

+ Anna a František Slobodník (20. výr.),
dcéra a syn

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

Spravodaj  ODKONICKÝPJúl & August 201113



Spravodaj  ODKONICKÝP Júl & August 2011Spravodaj  ODKONICKÝP

8.8.

9.8.

10.8.

11.8.

12.8.

13.8.

14.8.

20. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

8. 8. 2011 - 14. 8. 2011

18.30 - Sv. Terézie Benedikty z kríža

+ rodièia Anna a Ján Pe�ko

15.8.

16.8.

17.8.

18.8.

19.8.

20.8.

21.8.

21. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

15. 8. 2011 - 21. 8. 2011

18.30 - Sv. Štefana Uhorského

18.30 - féria

18.30 - Sv. Vavrinca, muèeníka

Za Božiu pomoc pre Annu a jej rodinu

18.30 - féria

Poïakovanie za Božie požehnanie pri
50. výroèí sobáša manž. Slobodníkovcov

18.30 - féria

+ Jozef Oèenáš (3. výr.)

+ Anna Kostúrová (10. výr.)

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Sv. Bernarda, opáta

+ Ondrej Nemèok

+ Helena a Michal Šípka a deti

+ Darina a ¼ubomír Flaška (10. výr.)

7.30 - Sv. Ponciána a Hypolita

18.30 - Sv. Kláry, panny

+ Emília Barlová a st. rodièia

18.30 - Sv. Jany Františky de Chantal

+ manžel Ján a syn Ján

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

1. 8. 2011 - 7. 8. 2011

1.8.

2.8.

3.8.

4.8.

5.8.

6.8.

7.8.

18.30 - Sv. Jána Márie Vianneya, kòaza

18.30 - Výr. Mariánskej baziliky v Ríme

+ Júlia a František Slobodník

19. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

Sobášna sv. omša

16.00 - Premenenie Pána

18.30 - féria

+ Mária, Pavel a syn ¼udovít

18.30 - Sv. Euzébia Vercellského, biskupa

+ rodièia a dcéra Anna

+ Emília a Anton Barla (20. výr.)

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

22.8.

23.8.

24.8.

25.8.

26.8.

27.8.

28.8.

18.30 - Sv. ¼udovíta

18.30 - féria

22. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

22. 8. 2011 - 28. 8. 2011

+ Mária a starí rodièia 

+ rodièia Randovci a syn Ivan

7.30 - Sv. Moniky

+ Peter Babjak 

9.00
Za všetkých farníkov

18.30 - Sv. Bartolomeja, apoštola

Poïakovanie za dožité roky a prosba
o ïalšiu pomoc pre Annu Gregorovú

18.30 - Sv. Ruženy Limskej, panny

+ z rodiny Gregorovej

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

18.30 - NANEBOVZATIE P. MÁRIE

Za všetkých farníkov

14
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