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verím, že cez Vianoce, a voľné dni s nimi spojené, ste si dopriali 
trochu oddychu a všetci ste do nového roka 2019 vstúpili tou správ-
nou nohou a dnes ste už opäť v kolotoči pracovných, rodinných a 
iných bežných, každodenných povinností. Ďakujem Vám za slová 
uznania, ktorých sa mi dostalo od mnohých z Vás, po komunálnych 
voľbách v roku 2018. Veľmi si to vážim, pretože mi dodávajú silu rie-
šiť každodenné problémy. Rovnako som vďačný aj za Vaše pripomien-
ky, názory, námety, podnety, ale aj vecnú kritiku, ktoré ma v mojej 
práci posúvajú dopredu a rozširujú moje poznanie problémov, ktoré 
Vás trápia. Verím, že tak ako v minulých rokoch, si opäť nájdeme ces-
tu k sebe.  Ubehli prvé mesiace nového roka. Za nami sú novoročné 
plány, predsavzatia a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas  roka 
2019 chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však 
aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, 
vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a kaž-
dého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezda-
rom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné.  Na tom dobrom je 
potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré 
určite počas nastúpenej cesty prídu.

Vážení občania, Po fašiangovej veselici prišla Popolcová streda, ktorou začal 
40-dňový pôst. Osobne si myslím, že pôst je čoraz viac potrebný v 
dobe, keď sa zdá, že deň má málo hodín. Je potrebné vedieť sa zasta-
viť a zamyslieť sa. V dobe, v ktorej sa presadzuje individualizmus, je 
potrebné vnímať aj potreby iných ľudí. Aj starí Slovania, ktorí pova-
žovali sviatky jari za zrodenie nového života, chápali, že na tak dô-
ležitú slávnosť sa treba pripraviť. Kresťania si v pôste pripomínajú 
poslednú etapu života Ježiša Krista. Veľká noc nám kresťanom vy-
jadruje víťazstvo nad smrťou. Ide o ponuku novej kvality života, je 
to slávnosť života.

Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach 
ostáva kresťanský odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by mal zostá-
vať v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas 
celého roka. Je dobre, že im všetci dobrovoľne podliehame. Je dob-
re, že ducha tradícií sprostredkúvame aj našim najmenším ako od-
kaz. Rodinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje miesto 
pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme 
svoje miesto.  

Pozdravme teda jar a život. Zo srdca Vám prajem milostiplné a 
pokojné veľkonočné sviatky.

Vladimír Horváth, starosta obce

Rozhodnutie Ústavného súdu SR o sťažnosti na neústavnosť  
a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy v obci Hranovnica

V minulom vydaní spravo-
dajcu sme Vás informovali, že 
dňa 21.11.2018 podala sku-
pina kandidátov na poslan-
cov Obecného zastupiteľstva 
v Hranovnici vo voľbách do 
orgánov samosprávy obcí zo 
dňa 10.11.2018 návrh na za-
čatie konania podľa § 59 zá-
kona č. 38/1993 Z.z., ktoré-
ho predmetom bol návrh, aby 
Ústavný súd SR vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy v obci 
Hranovnica uskutočnené dňa 
10.11.2018 za neplatné.

Ústavný súd SR (ďa-
lej len „ÚS SR“) vydal dňa 
16.1.2019 uznesenie sp. zn. 
PL. ÚS 2/2019-14, ktorým 
bola sťažnosť sťažovateľov od-
mietnutá. 

ÚS SR vo svojom rozhod-
nutí uviedol, že na podanie 
sťažnosti vo veci neústavnos-
ti a nezákonnosti volieb sta-
rostu obce nepreukázali sťažo-
vatelia aktívnu legitimáciu na 
podanie volebnej sťažnosti, a 
teda ÚS SR v tejto časti voleb-
nú sťažnosť odmietol z dôvo-
du, že bola podaná zjavne ne-
oprávnenou osobou.

V časti sťažnosti týkajúcej 
sa neústavnosti a nezákonnosti 
volieb do obecného zastupiteľ-
stva ÚS SR odmietol volebnú 
sťažnosť pre nesplnenie záko-
nom predpísaných náležitostí.

V závere ÚS SR uvá-
dza: „Nad rámec uvedeného 
ústavný súd dodáva, že funk-
cia ústavného súdu sa v rám-

ci preskúmavania ústavnosti a 
zákonnosti volieb nemôže vy-
kladať tak extenzívne, že by 
jeho činnosť v konečnom dô-
sledku mala dopĺňať alebo do-

konca nahrádzať činnosť na 
to povolaných orgánov, a to 
v tom zmysle, že ústavný súd 
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Rozhodnutie Ústavného súdu SR o sťažnosti na neústavnosť  
a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy v obci Hranovnica

bude rekonštruovať celý voleb-
ný proces len na základe špe-
kulatívne formulovaných do-
mnienok, resp. námietok.“

Každý má právo sa na prí-
slušnom orgáne (v tomto prí-
pade ústavnom súde) domáhať 
sa svojich práv. Navrhovatelia 
v tomto prípade využili záko-
nom stanovenú možnosť a za 
to v žiadnom prípade nemôžu 
niesť žiaden postih. Avšak kaž-
dý si musí uvedomiť, že svoje 
tvrdenie (najmä v konaní pred 
súdom alebo iným štátnym 
orgánom) je potrebné preuká-
zať. Nie je cieľom tohto člán-
ku vyjadrovať sa k obsahu po-
danej sťažnosti, no nedá nám 
neuviesť niekoľko príkladov 
nepravdivých a zavádzajúcich 
tvrdení uvedených v návrhu.

V sťažnosti je ako jeden z 
dôvodov na neústavnosť a ne-
zákonnosť volieb uvedené: „Po-
zorovatelia priebehu volieb, ale 
aj občania obce Hranovnica 
upozorňovali volebnú komi-
siu na fakt, že ľudia prichádzali 
na voľby s neplatnými preukaz-
mi totožnosti.“ Obci Hranov-
nica, podobne ako všetkým 
obciam popradského okresu, 
bolo dňa 23.10.2018 doruče-
né usmernenie Okresného úra-
du Poprad, ktoré podrobnejšie 
vysvetľuje postup obcí a jed-
notlivých volebných komisií 
v rámci volieb do orgánov sa-
mosprávy obcí. V tomto do-
kumente je uvedené: „Ak sa v 
deň konania volieb dostaví do 
volebnej miestnosti príslušnej 
podľa miesta trvalého pobytu 
občan Slovenskej republiky s 
občianskym preukazom, kto-
rého doba platnosti uplynula, 
alebo ktorý obsahuje nesprávne 
alebo neplatné údaje, napr. o 
adrese trvalého pobytu, okrsko-
vá volebná komisia môže taký-

to občiansky preukaz uznať za 
relevantný doklad na preukáza-
nie totožnosti len v prípade vo-
liča, ktorý je zapísaný v zozna-
me voličov, a ktorého totožnosť 
nevzbudzuje u členov okrsko-
vej komisie pochybnosti.“ Ko-
misie konali presne podľa toh-
to postupu. Sťažovatelia teda 
namietajú ako nezákonný po-
stup komisie, ktorý vychádzal z 
usmernenia Okresného úradu 
Poprad, ako príslušného voleb-
ného orgánu, ktorý metodic-
ky usmerňuje obce vo svojom 
územnom obvode. Pre vysvet-
lenie dodávame, že v súlade s 
uvedeným usmernením je ob-
čiansky preukaz doklad, ktorý 
preukazuje totožnosť konkrét-
nej fyzickej osoby. Aj keď je ob-
čiansky preukaz po dobe plat-
nosti, alebo sa zmenila adresa 
trvalého pobytu občana a túto 
zmenu daný preukaz neodráža, 
nič to nemení na fakte, že pod-
ľa tohto občianskeho preukazu 
je možné identifikovať fyzickú 
osobu. Môže sa zmeniť meno 
alebo priezvisko, no na ob-
čianskom preukaze sa uvádza 
aj rodné číslo a dátum narode-
nia, ktoré sa nemenia za žiad-
nych okolností, a teda možno 
bez akýchkoľvek pochybností 
stotožniť fyzickú osobu.

Ďalej sa uvádza: „Dokonca 
k voľbám chcela pôvodne voleb-
ná komisia pripustiť aj Rómov 
z okolitých obcí, napr. zo Šariš-
ských Tomášoviec, čo bolo ná-
sledne preukázané.“ V tomto ci-
táte je hneď niekoľko nezmyslov: 
ani jedna komisia nemohla a ne-
pripustila k voľbám žiadnu oso-
bu, ktorá nemala trvalý pobyt 
v Hranovnici a nič z uvedené-
ho tvrdenia nebolo preukázané. 
Fakt, že v Slovenskej republike, 
tobôž v okolí Hranovnice, nee-
xistuje obec s názvom „Šarišské 
Tomášovce“ hádam ani nemusí-
me preukazovať…

Sťažovatelia ďalej píšu: 
„Na začiatku spočítavania hla-
sov bol obsah prenosnej urny 
bez spočítania účelovo zosypa-
ný do hlavnej urny, a to podľa 
nášho názoru s cieľom mani-
pulácie vo vzťahu k výsledkom 
volieb.“ K tomuto tvrdeniu si 
dovolíme citovať znenie § 29 
ods. 1 zákona č. 180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu 
volebného práva: „Po skon-
čení hlasovania dá predseda 
okrskovej volebnej komisie 
zapečatiť nevydané hlasovacie 
lístky a obálky a potom otvoriť 
volebnú schránku. Ak okrsko-
vá volebná komisia na žiadosť 
použila aj prenosnú volebnú 
schránku, obsah schránok po 
ich otvorení zmieša.“  To zna-
mená, že sťažovatelia opäť na-
mietajú postup komisie, ktorý 
bol presne podľa citovaného 
ustanovenia zákona.

V sťažnosti je ďalej uvede-
né: „Podstatná väčšina kandi-
dátov na poslancov do obecné-
ho zastupiteľstva je presvedčená 
o neústavnosti a nezákonnosti 

volieb a nesprávnom spočítava-
ní hlasov.“ Vo voľbách do orgá-
nov samosprávy obce Hranov-
nica v roku 2018 kandidovalo 
na funkciu poslanca obecného 
zastupiteľstva 21 kandidátov.  
Z matematického hľadiska je 
väčšinou z 21 najmenej 11. Po-
jem „podstatná väčšina“ nie je 
presne definovaný, ale evokuje 
počet výrazne vyšší, ako je toto 
číslo. Ak by teda „podstatná 
väčšina“ kandidátov na poslan-
cov do obecného zastupiteľstva 
bola presvedčená o neústavnos-
ti a nezákonnosti volieb a ne-
správnom spočítavaní hlasov, 
prečo volebnú sťažnosť podali 
len štyria z nich!

Rozhodnutím ústavného 
súdu boli ukončené dohady a 
klebety šíriace sa po obci. Verí-
me, že tento článok dá bodku za 
týmto konaním a počas zvyšku 
volebného obdobia sa budeme 
zaoberať už len hľadaním mož-
ností a spôsobov, ako zlepšiť ži-
vot obyvateľov Hranovnice.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Ako ste už z médií iste po-
strehli, v minulom roku bol pri-
jatý balík zákonov a vyhlášok, 
ktorý má znížiť podiel odpadu, 
ktorý je ukladaný na skládkach. 
Najdôležitejším z týchto pred-
pisov je zákon č. 329/2018 Z.z. 
o poplatkoch za uloženie odpa-
dov. Tento zákon upravuje naj-
mä výšku poplatku za uloženie 
odpadu na skládku, spôsob jeho 
výpočtu a následné použitie vy-
zbieraných prostriedkov. Tento 
poplatok spolu s nákladmi pre-
vádzkovateľa skládky odpadov a 
nákladmi na zber a dopravu od-
padu predstavuje náklady obce 
na nakladanie s komunálnym 

Zmeny v poplatkoch za 
uloženie odpadov

odpadom. Uvedený zákon zavá-
dza pravidlo, že sadzba poplatku 
závisí od miery vytriedenia ko-
munálneho odpadu v predošlom 
kalendárnom roku. To znamená, 
že čím viac obyvatelia obce v pre-
došlom roku separovali, tým niž-
ší bude poplatok za uloženie od-
padu na skládke v nasledujúcom 
roku. Takýmto spôsobom sa zá-
konodarca snaží prinútiť obyvate-
ľov separovať. Zákon je účinný od 
1. 1. 2019 a upravená výška po-
platku začína platiť od 1. 3. 2019.

Takýto postup môže mať zá-
sadný vplyv na rozpočty mno-
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Obec Hranovnica v súčas-
nosti realizuje stavbu novej 
budovy materskej školy na 
ul. SNP. Vzhľadom na potre-
by celej republiky sa Minis-
terstvo vnútra SR rozhodlo 
opätovne vyhlásiť výzvu na 
poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku, zamera-
nú na výstavbu a rekonštruk-
ciu predškolských zariadení v 
obciach s prítomnosťou róm-
skeho obyvateľstva. 

V predošlom volebnom 
období boli nemalé pros-
triedky investované do bu-
dovy materskej školy na ul. 
Hviezdoslavovej, ktorá je vo 
vlastníctve rímskokatolíc-
kej cirkvi. V priebehu rokov 
2015 až 2018 boli vykona-
né nasledovné úpravy: výme-
na okien a dverí na budove, 
výmena odkvapového sys-
tému a zachytávačov snehu, 
výmena podlahovej krytiny, 
stropné podhľady a výme-
na svietidiel, nástenný diges-
tor, rekonštrukcia sociálnych 
zariadení. Celkovo šlo o viac 
ako 50 000 €, ktoré sme in-
vestovali do rekonštrukcie 
tejto stavby. Bohužiaľ, jej stav 
stále nie je ideálny. Vnútorné 
hliníkové elektrické rozvody 

sú na pokraji svojej životnos-
ti a často dochádza k výpad-
kom elektriny. Časť budovy 
vyžaduje zabezpečenie stati-
ky. Tieto nevyhnutné práce 
by stáli minimálne toľko, ako 
tie už vykonané.

Obec opakovane žiadala 
o odkúpenie budovy mater-
skej školy a priľahlého pozem-
ku. Naposledy nám bolo v ok-
tóbri 2017 ústami vtedajšieho 
správcu farnosti tlmočené, že 
farská hospodárska rada s od-
predajom budovy nesúhlasí.

Tento vývoj situácie nás 
stavia na rázcestie, ako ďalej 
pokračovať v prevádzke Ma-
terskej školy na ul. Hviezdo-
slavovej. Môžeme ďalej 
pokračovať v nájme v existu-
júcej budove vo vlastníctve 
cirkvi a každoročne sanovať 
nové a nové problémy, ktoré 
vzniknú prevádzkou a údrž-
bou storočnej budovy. Dru-
hou možnosťou je odkúpenie 
budovy a realizovanie kom-
pletnej rekonštrukcie. Pri ta-
komto riešení je ale potrebný 
súhlas s predajom súčasného 
vlastníka, ktorý sa nám zatiaľ 
nepodarilo získať. 

V súvislosti s vyhlásenou 
výzvou, o ktorej sme hovorili 

Možnosť výstavby ďalšej škôlky

v úvode tohto článku, sa črtá 
aj ďalšia možnosť, a to výstav-
ba novej budovy materskej 
školy na inom mieste v obci. 
Jediným pozemkom vo vlast-
níctve Obce, ktorý takémuto 
účelu vyhovuje, je zadná časť 
areálu základnej školy. V prí-
pade, ak by sa Obec zapojila 
do tejto výzvy a jej žiadosť by 
bola schválená, mohla by sa 
postaviť škôlka podobná tej, 
ktorá sa v súčasnosti stavia 
na ul. SNP. V takomto prípa-
de by bol ukončený nájomný 
vzťah s cirkvou na budovu na 
ul. Hviezdoslavovej s tým, že 
vlastník by Obci musel uhra-
diť rekonštrukčné práce, kto-
ré sme vykonali s jeho súhla-
som.

V prípade, ak by Obec 
prijala nenávratný finančný 
príspevok na výstavbu ďal-

šej škôlky, jednou z podmie-
nok jej fungovania v nových 
priestoroch by bolo, že počas 
monitorovacieho obdobia 5 
rokov po dostavaní budovy 
škôlky by 30 % žiakov mu-
selo byť z marginalizovaných 
rómskych komunít. Práve z 
tohto dôvodu stále uvažuje-
me, či je vhodné sa do tejto 
výzvy zapojiť alebo nie.

V posledných dňoch sa 
po obci začali šíriť reči o tom, 
že deti z Materskej školy na 
ul. Hviezdoslavovej budú po 
dostavaní novostavby presu-
nuté na ul. SNP. Tieto in-
formácie sú nepravdivé. Obe 
materské školy sú samostat-
nými školami a v dohľadnej 
dobe na tom neplánujeme 
nič meniť.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

V skratke
• Obec Hranovnica pripo-

mína dôchodcom, ktorí do-
stávajú príspevok na obedy, že 
do 28. 2. mali Obci predložiť 
kópiu aktuálneho rozhodnu-
tia Sociálnej poisťovne o výške 
dôchodku. Žiadame Vás, aby 
ste to bezodkladne urobili. Ak 
si túto povinnosť nesplníte, 
príspevok Vám  Obec nemôže 
v tomto roku poskytnúť. 

• Žiadame obyvateľov, 
aby do 1 100 litrových nádob 
(žlté, modré, zelené) na jed-
notlivé zložky odpadu vha-
dzovali len odpad, ktorý do 
nich patrí.

• Koncom decembra mi-
nulého roka pribudla pri ces-
te na Hranovnické pleso čier-
na skládka azbestovej strešnej 
krytiny. Z nášho podnetu 
vo veci začal konať Okresný 
úrad Poprad, ktorý vec odstú-
pil na konanie orgánom Po-
licajného zboru, ktorí začali 
vyšetrovanie pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu. 
V súvislosti s odprataním od-
padu bol kontaktovaný vlast-
ník pozemku – Lesy Sloven-
skej republiky.

• Mobilná zberňa na zber 
nebezpečného odpadu bude 
pristavená pri budove obec-
ného úradu od 25. 3. 2019 

do 29. 3. 2019. V rovnakom 
termíne budú v obci roz-
miestnené aj veľkoobjemové 
kontajnery na veľkoobjemo-
vý odpad.

• Zber elektroodpadu bude 
prebiehať v sobotu 6. 4. 2019.

• Urbariát – pozemkové 
spoločenstvo Vás pozýva na 
valné zhromaždenie členov 
Urbariátu Hranovnica, ktoré 
sa uskutoční dňa 28. 4. 2019 
(t.j. v nedeľu) o 14.00 hod. 
Prezentácia sa začne od 12.30 
hod.

• Spoločnosť Brantner Po-
prad, s.r.o., oznamuje obyva-
teľom, že pri vývoze separova-
ného odpadu budú zbierané 

len vrecia a 1 100 l nádo-
by, ktoré dodala spoločnosť 
Brantner. Ostatné  zberné ná-
doby nebudú z technických 
príčin môcť byť vyvezené. 
Možnosťou je do takejto sa-
mostatne zakúpenej nádoby 
vložiť vyseparovaný odpad vo 
vreci príslušnej farby. Vrecia 
uložené v nádobách budú vy-
vezené.

• Najbližšie v roku 2019  
pripravujeme:

5.4. – Noc s Andersenom
11.4. –  zbierka ku Dňu 

narcisov
5.5. – Akt kladenia vencov
5.5. – divadelné predsta-

venie FS Kochman
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Po viacerých zdržaniach 
nám bolo v októbri 2018 do-
ručené rozhodnutie o schvá-
lení našej žiadosti. Následne 
Ministerstvo vnútra SR pri-
pravovalo návrh zmluvy o 
poskytnutí NFP, ktorej pod-
pis sme odďaľovali do roz-
hodnutia Ústavného súdu SR 
vo veci podanej volebnej sťaž-
nosti. Po zverejnení informá-
cie o rozhodnutí súdu pristú-
pil starosta k podpisu zmluvy 
o NFP. Predpokladaná doba 
realizácie stavebných prác sú 
4 mesiace. Všetky aktivity 

projektu by mali byť ukonče-
né do konca roka 2019.

Komunitné centrum má 
byť priestorom na realizá-
ciu voľnočasových aktivít 
pre obyvateľov Hranovnice. 
Tomu je prispôsobené aj za-
riadenie centra. Okrem tech-
nického zázemia a kancelárie 
sa tu nachádza dielňa, ku-
chynka, klubovňa a klub pre 
deti a mládež. V dielni a ku-
chynke môžu okrem krúžkov 
pre deti a mládež vykonávať 
svoje aktivity aj ďalšie organi-
zácie fungujúce v obci. Klu-

Realizácia stavby komunitného centra
Obec Hranovnica bola 

úspešná s ďalšou žiadosťou o 
poskytnutie nenávratného prí-
spevku (NFP). Tentokrát ide o 
podporenie projektu s názvom 
„Výstavba komunitného cen-
tra v obci Hranovnica“.  Cel-
kové náklady projektu podľa 
žiadosti sú 295 269 €, z toho 
NFP je 280 505,55 € a spolu-
financovanie zo strany Obce 
predstavuje 14 763, 45 €.

Príprava tohto projektu 
začala už v roku 2017, keď 
sme vstúpili do rokovania 
s vtedajším vlastníkom po-
zemku „Faškovej píly“, na 
ktorom sa má stavba realizo-
vať. Uzavreli sme nájomnú 
zmluvu na obdobie 30 ro-
kov a predbežne sa dohod-
li aj na možnosti odkúpenia 
pozemku pod stavbou, ak 
dôjde k zrealizovaniu pro-
jektu. Obecné zastupiteľ-
stvo jednomyseľne schválilo 
podanie žiadosti o poskyt-
nutie NFP, ktorej predme-
tom má byť nielen výstav-
ba, ale aj zariadenie budovy 
komunitného centra v Hra-
novnici. 

bovňa je určená aj na aktivi-
ty tvorivých dielni. V klube 
pre deti a mládež, ako projek-
tant nazval najväčšiu miest-
nosť objektu, môžu okrem 
premietania filmov pre deti a 
mládež prebiehať prednášky 
na rôzne témy. 

Veríme, že tento objekt 
zlepší využitie voľného času 
mladých v našej obci a po-
skytne tak potrebné priesto-
ry aj pre fungovanie záujmo-
vých združení a vzájomného 
spolunažívania všetkých oby-
vateľov obce.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

hých obcí. Pre nastavené pravidlá 
sa v najbližších rokoch tento po-
platok zásadne zvýši, keďže v roku 
2018 sa poplatok za uloženie ko-
munálneho odpadu na skládku 
pohyboval na úrovni približne 5 € 
za tonu odpadu. Od marca 2019 
sa výška poplatku mení nasledov-
ne – viď tabuľka.

Z tejto tabuľky vyplýva, že 
ak obec v roku 2018 vytriedila 
menej ako 10 % komunálneho 
odpadu, výška poplatku za ulo-
ženie na skládku sa zvýši z 5 € 
na 17 € za tonu. Vzhľadom na 
úroveň vytriedenia komunálne-
ho odpadu v roku 2018 na úrov-
ni približne 7 % je to bohužiaľ aj 
prípad Hranovnice.

V súčasnosti nedokážeme 
posúdiť vplyv na výdavkovú 
časť rozpočtu obce na rok 2019. 
Vzhľadom na viac než trojnásob-
ný nárast poplatku za uloženie 
odpadu na skládku tento vplyv 
bude len negatívny.

V roku 2019 s výškou toh-
to poplatku už nedokážeme uro-
biť nič. Ako však vyplýva z pri-
loženej tabuľky, poplatok bude 
rásť aj v nasledujúcich rokoch. 

Je teda na nás všetkých, aby sme 
prispeli k zvýšeniu miery sepa-
rovania komunálneho odpadu v 
našej obci a tak k zníženiu po-
platku v ďalšom období. Obec 
už zvažuje možnosti, ako prispieť 
k maximalizácii triedenia ko-
munálneho odpadu. O pripra-
vovaných opatreniach Vás bude-
me včas informovať.

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Položka Úroveň vytriedenia  
komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v €/t
2019 2020 2021 a nasl.

1 x ≤ 10 17 € 26 € 33 €
2 10 < x ≤ 20 12 € 24 € 30 €
3 20 < x ≤ 30 10 € 22 € 27 €
4 30 < x ≤ 40 8 € 13 € 22 €
5 40 < x ≤ 50 7 € 12 € 18 €
6 50 < x ≤ 60 7 € 11 € 15 €
7 x > 60 7 € 8 € 11 €

Zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov



Hranovnický spravodajca 1/2019 5

MAREC = kniha, knižnica. Čas 
strávený v knižnici s dieťaťom je výbor-
ný nápad, ktorý nezaberá veľa voľného 
času, a ani veľa nestojí. Veľakrát opo-
zeraná kniha len skúša detskú trpezli-
vosť vytrvať pri tejto milej a podstat-
ne dôležitej činnosti. Vlastné predstavy 
pri čítaní knihy rozvíjajú fantáziu, kto-
rá je potrebná pre rozvoj kognitívnych 

schopností mladého človeka. Návšte-
vou knižnice sa dieťa učí rozhodovaniu, 
zodpovednosti za vrátenie kníh, ale aj 
trpezlivosti. Okrem kvalitne strávené-
ho času, si návštevník môže v miestnej 
knižnici požičať nové knihy, aj tie, kto-
ré sa už nevydávajú, a to bez veľkých 
výdavkov. Staňte sa aj vy novými člen-
mi našej knižnice. 

V prílohe prikladáme prihlášku pre 
čitateľa do 15 rokov, ktorú v prípade 
záujmu môžete vyplnenú priniesť do 
Obecnej knižnice v Hranovnici. Zápisné 
pre dieťa do 15 rokov je 0,50 € a pre do-
spelého 1,50 € na jeden kalendárny rok. 
Deti do 6 rokov zápisné neplatia. Kniž-
nica je pre verejnosť otvorená v ponde-
lok a štvrtok od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Staňte sa členmi našej knižnice

PRIHLÁŠKA ZA ČITATEĽA  (deti do 15 rokov)

Obecná knižnica v HRANOVNICI

Meno a priezvisko.........................................................................

Dátum a miesto narodenia............................................................

Adresa...........................................................................................

Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu) ...........................

Adresa.............................................. Číslo OP..............................

Vyhlasujem, že ručím za správne vrátenie dokumentov, ktoré si 
moje dieťa požičiava z knižnice a zaväzujem sa nahradiť všetky 
škody, ktoré spôsobí ich stratou, poškodením alebo konaním pro-
ti knižničnému poriadku.

Súhlasíte s fotografovaním dieťaťa počas akcií organizovaných 
knižnicou? □ súhlasím □ nesúhlasím

Prehlásenie zákon. zástupcu dieťaťa (dotknutej osoby):  Na zák-
lade oprávneného záujmu udeľujem súhlas s poskytnutím svojich 
osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa na účely ich 
získavania, spracovania a uchovávania pre potreby Obecnej kniž-
nice v Hranovnici v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, a to po dobu trvania členstva v knižnici a ďalšie 3 roky po 
jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty udeľujem súhlas predmet-
né osobné údaje zlikvidovať skartáciou prihlášky. Písomný súhlas 
je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať.

Dátum................................               .........................................
             Podpis rodiča
      (zákonného zástupcu)              

PRIHLÁŠKA  ZA ČITATEĽA                                                                                                 

Obecná knižnica v HRANOVNICI

Meno, priezvisko, titul .......................................................

Dátum a miesto narodenia .................................................

Adresa ...............................................................................

Číslo OP .....................................

Na základe oprávneného záujmu udeľujem súhlas s poskyt-
nutím svojich osobných údajov na účely ich získavania, 
spracovania a uchovávania pre potreby Obecnej knižnice 
v Hranovnici v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, a to po dobu trvania členstva v 
knižnici a ďalšie 3 roky po jeho skončení. Po uplynutí tejto 
lehoty udeľujem súhlas predmetné osobné údaje zlikvidovať 
skartáciou prihlášky.  Písomný súhlas je možné kedykoľvek 
ústne alebo písomne odvolať.

Dátum .........................................................

Podpis ...................................................... 
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Počas celej existencie kres-
ťanstva môžeme vnímať veľký 
dar vykúpenia, ktorý ľudstvu 
ponúka Ježiš Kristus. Každý 
človek, ktorý v Neho uveril sa 
krstom začlenil do spoločen-
stva cirkvi. No napriek tomu, 
že Ježiš založil jednu a jedinú 
Cirkev, napriek jeho príkazu 
byť jedno, sa kresťania behom 
storočí pre vlastné slabosti a 
chyby rozdelili. Táto nejed-
nota je svetu na pohoršenie a 
na škodu ohlasovania Kristov-
ho posolstva. Ekumenizmus - 
úsilie o zjednotenie všetkých 
kresťanských cirkví, prichádza 
ako snaha veriacich v Krista o 
nápravu a o jednotu. 

 Počiatky týždňa mod-
litieb za zjednotenie kresťa-
nov siahajú až do roku 1908.                      
Paul Wattson, anglikán, kto-
rý neskôr vstúpil do kato-

líckej cirkvi navrhol, aby sa 
modlitby konali v dňoch me-
dzi sviatkom Katedry sv. Pet-
ra (18.januára) a  sviatkom 
Obrátenie sv. Pavla (25.janu-
ára), čo im dodalo symbolic-
ký význam.

Rozbiť niečo nie je veľ-
mi ťažké, lebo zlé veci sa to-
tiž dejú akoby automaticky. 
Trpké ovocie rozdelenia Kris-
tovej cirkvi v minulosti sa do-
týka každého veriaceho člo-
veka, teda aj nás. Spoločné 
ekumenické modlitby, kto-
ré sa v našich obciach konajú 
každý rok, chcú byť prejavom 
nášho poslania, ako konkrét-
ne prispieť k  zjednocovaniu 
kresťanov. 

Hlavná myšlienka tohto-
ročných modlitieb „Len o 
spravodlivosť sa budeš usi-
lovať“  (Dt16, 18 -20)  nám 

Ekumenické modlitby Hranovnica – Vernár  2019
 „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“  

(Kniha Deuteronómium 16, 18 – 20)
mala pomôcť pochopiť, že 
jednou z  ciest ako žiť v  po-
koji s druhými ľuďmi na ľud-
skej i  duchovnej úrovni, je 
– „usilovať sa byť spravod-
livým“.  Je jednoduché kri-
tizovať druhých, rozmazávať, 
zveličovať či dokonca vymýš-
ľať si chyby druhých, ozna-
čujúc seba za lepšieho a spra-
vodlivejšieho. Spravodlivosť 
vo vzťahoch nie je možná bez 
toho, aby sme sa každý z nás 
nepozerali najprv do zrkad-
la na svoju vlastnú tvár – na 
svoj život. 

Pred Bohom, by sme si 
však pri pohľade na seba ne-
mali dovoliť klamať. Ak bu-
deme pohľad na nás samých 
porovnávať s  Božím pohľa-
dom, vyhneme sa klamstvu 
o  sebe. Po takomto pravdi-
vom pohľade na seba ľahko 
odhalíme množstvo vlastných 
nedokonalostí a  nedostat-
kov. Ak sa potom pozeráme 

na druhých, musí tam vstúpiť 
pokora. Vlastné hriechy nám 
nedovolia mať chuť aj naďa-
lej posudzovať, vyvyšovať sa 
a rozbíjať vzťahy. Naše nedo-
konalosti nás učia hľadieť na 
druhých „očami Božej spra-
vodlivosti“.

Jednota cirkví, začína 
osobnou jednotou každé-
ho z  nás s  Bohom v  „spra-
vodlivosti“. Usilujme sa po-
čas celého roka napĺňať toto 
Kristovo pozvanie k  osvieže-
niu vzťahov v našich farských 
spoločenstvách. Ako veriaci 
ľudia, od krstu zasvätení Kris-
tovi,  prinášajme aj do života 
v našich obciach príchuť väč-
šej úprimnosti, spravodlivos-
ti, odpustenia i ochoty spolu-
pracovať pre spoločné dobro.

o. Mgr. Miroslav  Bartoš,  
protojerej

farár  farnosti  Vernár,  
spravujúci  jurisdikčné  

územie  Vysoké  Tatry
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Pán Ježiš je „vzkriesenie 
a  život“ (J 11,25). V  Ňom 
sa začala duchovná jar, „nové 
stvorenie“ (cit. apoštola Pav-
la). Začal sa nový vek, „noc 
sa pominula a  deň sa pri-
blížil“ (R 13,12). Cirkev od 
svojho vzniku rástla do svetla 
slávy. Žiaľ, ten proces sa v ur-
čitom období zastavil a  cir-
kev začala stagnovať. Objavi-
li sa a stále sú v živote cirkvi 
určité problémy. My sa chce-
me dostať z  týchto ťažkostí. 
Chceme znova objaviť Ježiša, 
uvidieť Božiu tvár a  žiť ako 
nové stvorenie. Znakom Je-
žišovho vzkriesenia medzi 
nami je rozchod s  tým, čo 
nie je Ježišovo, a  nachádza-
nie perly Božieho kráľovstva, 
ktoré sme stratili. 

Dvetisíc rokov dejinné-
ho vývoja sa zaiste nedá zru-
šiť, cirkev sa nevráti do ran-
ného obdobia. Rovnako ako 
keď Pán Ježiš od Nikodéma 
žiadal znovuzrodenie, nemal 
tým na mysli, aby sa vrátil do 
matkinho lona. 

Proces premeny je zloži-
tý, ťažký a bolestný, ale v do-
bách radikálnych kríz do-
chádza k „zásahom blesku“, 
ktoré otvárajú novú cestu. 

Existencia viery a  kres-
ťanstva by nemala končiť 
Veľkým piatkom. Kresťan-
stvo ako celok predstavuje 
veľké zrno. V  živom seme-
ne sa odohráva proces smr-
ti, ktorý však vedie k vzkrie-
seniu. Zrno musí „zahynúť“, 
aby mohlo klíčkom z  jadra 
vstať z  mŕtvych a  rásť do 
nového klasu. Šupku seme-
na síce premôžu „brány pe-
kelné“, kde „oheň nehasne 
a  červ neumiera“, ale jad-
ro veľkého sna má vstať do 
slávy nového života. To zna-
mená, že veľkonočné dejstvo 
Ježišovej drámy života, vy-
jadrené výrokom o  pšenič-
nom zrne, má sa stať naším 

programom, do ktorého sa 
musíme zapojiť. Aby po veľ-
konočnom procese smrti Je-
žiša Krista prišla veľkonočná 
nedeľa a naša súčasná „kríza“ 
vyústila do „happy-endu“. 
To znamená, že v tme nášho 
duchovného života pripadá 
nám úloha zobudiť pravdu 
semena a vyniesť ju z hrobu. 

Zobudiť možno len to, 
čo drieme. Zobudiť znamená 
previesť život z  nevedomej 
a skrytej podoby do podoby 
bdelého, sebavedomého ži-
vota. Bdelý, sebavedomý ži-
vot sa prejavuje vôľou, ktorá 
vie, čo chce. Situácia hrobu 
žiada od kresťanov žiť život 
ako korene viniča. Predpo-
kladá to spojenie s  životo-
darnou miazgou kmeňa vini-
ča Ježiša, ktorý sa definoval 
ako „pravý vínny kmeň“. 
Pod pojmom „pravý“ nej-
de o  botanickú kvalifikáciu, 
ale rozumieme tým „verný“, 
ktorý čo sľubuje, to aj splní. 
Prinesie bohaté strapce slad-
kého hrozna. 

Vzkriesenie života v  jar-
nej prírode sa deje v  zemi, 
ale jeho činiteľom je nebes-
ké slnko, jeho teplo a svetlo 
a voda z oblakov. To zname-
ná: kráľovstvo prírody sa za-
čína na nebi, v slnečných lú-
čoch sa približuje na Zem, 
a  tak dochádza k  jarnému 
vzkrieseniu. O podobnú sú-
činnosť neba a Zeme – Boha 
a ľudí – „časnosti“ a „večnos-
ti“ ide aj v oblasti duchovné-
ho sveta. Prišiel čas, aby sme 
po Ježišovom vzore znova 
spojili tieto dimenzie života, 
aby sa Boží život zobudil aj 
v nás. 

Často my ľudia 
zabúdame, že „nebo“ (a Boh) 
je v  nás – ako hovorí Pán 
Ježiš: „Božie kráľovstvo je 
vo vás“. Božia tvár je v nás, 
ale je zakopaná, spí a  treba 
ju zobudiť. V našom spánku 

Veľká noc
Obdobie Veľkej noci je, alebo by malo byť, časom vďač-

nosti voči Pánu Bohu. Obeta zmierenia s Otcom, ktorú Je-
žiš podstúpil a Božia sila moci pri zmŕtvychvstaní si naozaj 
od človeka zaslúžia vďačnosť. Ak chceme, tak vieme aj ďa-
kovať. Za hocičo. Drobnosti a aj maličkosti. To je totiž sluš-
nosť. Čo tak ďakovať aj za možnosť večnej blaženosti, ktorá 
je nám ponúknutá práve cez Pánov kríž a jeho zmŕtvych-
vstanie. Lebo o tomto je Veľká noc. Nie o jari a...

Nebolo by sviatkov, keby nebol Kristov prázdny hrob. 
Dovoľte mi teda, aby som vám ponúkol uvedomiť si potre-
bu vďaky Pánu Bohu.

Všetkým prajem požehnané sviatky Pánovho zmŕtvych-
vstania.

Mgr. Michal Fecko, 
farár

Kto nám odvalí kameň? presvitá z  našej túžby po 
plnosti a  kráse života. Aby 
sa zobudil klík pochovaného 
zrna, aby sa zobudil kmeň 
viniča symbolizujúci Ježiša 
Krista, je potrebná zmena 
kultúry, „jarná zmena oblohy 
i pôdy“. 

Vyvolať Boží život z hro-
bu a predstaviť ho svetu zna-
mená tvoriť. Tvorba (gr. po-
iesis) je hlavným znakom 
umenia. Ono odhaľuje to, čo 
bolo skryté. Ak máme tvoriť, 
musíme mať oči pre to, čo je 
skryté. Ako umelec tvorbou 
predstavuje, odkrýva skry-
té, tak aj my máme v  nás 
pochovanú Božiu tvár od-
kryť, zobudiť, vyvolať z hro-
bu a v tom zmysle „stvoriť“. 
Umenie odhaľuje, ale aj za-
krýva. Cez zakrytie presvi-
tá zastreté. Podľa P. Picassa 
umenie je lžou, ale takou, 
ktorá nám pomáha pocho-

piť pravdu. Odkrývať skry-
té znamená odkrývať tajom-
stvo. 

Anticipovať, projekto-
vať, stvárňovať, to sú pod-
statné znaky tvorby. Preto sa 
máme stať umelcami. Dielo, 
ktoré máme vytvoriť, nie je o 
nič menšie, ako cesta z hro-
bu. Tvorba je zápas, kto-
rý rozbíja staré, aby mohlo 
vzniknúť nové. Rozbíjanie 
a tvorba patria k sebe, tvoria 
nerozlučnú jednotu. Máme 
si osvojiť toto poznanie a ak-
ceptovať, že rozbíjaním sta-
rého vzniká nové. 

Bratia a  sestry, máme 
šancu stať sa šťastnou gene-
ráciou – premeny a vzkriese-
nia z mŕtvych, keď vstúpime 
do seba a  staneme sa súčas-
ťou Božieho konania v tom-
to svete. 

Mgr. Martin Zaťko 
evanjelický a. v. farár 



8 Hranovnický spravodajca 1/2019

Futbal v Hranovnici má 
za sebou veľmi úspešnú prvú 
polovicu súťažného ročníka 
2018/2019 v V.lige -podtat-
ranskej, v ktorej sme svojim 
účinkovaním nadviazali na 
výborné účinkovanie z jarnej 
časti minulého ročníka. Opäť 
patríme medzi top-tímy tejto 
atraktívnej ligy. Futbal je ko-
lektívny šport a  úspech pri-
raďujem predovšetkým kva-
litnému a stabilnému kádru, 
ktorý sme dlhodobo budova-
li. Vytvorili sme veľmi dob-
rú partiu, ktorá je ochotná 
sa spoločne pobiť o  úspech 
tímu, preto je pre tím dôle-
žitý každý jeden článok muž-
stva.  Na úspechu mužstva sa 
podieľali ľudia, ktorí sa stara-
jú o dobré zázemie v klube a 
podporujú hranovnický fut-
bal, pretože okolo činnosti 
klubu je kvantum práce.

Tohtoročná súťaž, v kto-
rej pôsobíme je prevažná 
väčšina vyspelých obecných 
tímov zložená zo skúse-
ných hráčov, ktorí v nedáv-
nej minulosti účinkovali aj 
v poprednejších mužstvách 
z vyšších súťaží. Súťaž ma 
vysokú kvalitu, zvýšila sa aj 
úroveň samotných zápasov. 
My sa dlhodobo presadzuje-
me útočným herným štýlom, 
ale hlavne chceme hrať atrak-
tívny futbal, zabávať priaz-
nivcov a  ľudí na tribúnach, 
ale  v  neposlednom rade za-
bávať aj samých seba. Ďalším 
faktorom je kvalitný trénin-
gový proces vo veľmi dob-
rých podmienkach, ktorý je 
premietnutý do samotných 
futbalových zápasov.

Jesenná časť mnohých 
presvedčila aj o tom, že ani 
v jedinom súťažnom duely 
nemohli hráči výkonnostne 
poľavovať, pretože v nesku-
točnej vyrovnanej lige sme 
sa mohli prepadnúť v tabuľ-

Futbalová jeseň v Hranovnici
ke ihneď o niekoľko prie-
čok nižšie. Jesenná časť súťa-
že naznačila, že až do konca 
súťažného ročníka to bude 
veľmi vyrovnané. Neúspech 
v dvoch alebo v  troch zápa-
soch po sebe, môže zname-
nať poriadny prepad v tabuľ-
ke. Medzi druhou a deviatou 
priečkou je  rozdiel iba šies-
tich bodov. Preto mužstvo 
musí byť koncentrované 
na každý zápas na sto per-
cent. Veľmi dôležitým fak-
torom je aj prístup jednotli-
vých hráčov k zápasom, ktorí 
často majú rôzne role a úlo-
hy v jednotlivých zápasoch, 
z dôvodu absencií (pracovné 
povinnosti, zranenia, tresty 
atď.) a sú ochotní prispôso-
biť sa a pracovať pre úspech 
kolektívu.

Na veľmi skvelom účin-
kovaní v prvej polovici sezó-
ny sa viditeľnou mierou pre-

ukázala výborná defenzívna 
činnosť tímu, ktorá bola zais-
te veľkou zárukou dosahova-
nia požadovaných úspešných 
výsledkov. Dlhodobá zohra-
tosť a skúsenosti na jednot-
livých pozíciách prinášajú 
želaný efekt. Sme mužstvo, 
ktoré má momentálne veľ-
mi dobrú skladbu, t.j. veľ-
mi skúsených starších hráčov 
a  mladých hráčov, ktorí tak 
získavajú skúsenosti a napre-
dujú.

Vzhľadom na to, že do-
zaista jarná odveta prinesie 
podstatne zaujímavý prie-
beh vývoja súťaže až do toho 
posledného kola, bude aj u 
nás veľmi potrebné nasta-
viť v prebiehajúcej zimnej 
príprave dôkladne trénin-
gový proces, aby sme na jar 
dosahovali požadovanú vý-
konnostnú úroveň. V  prvej 
časti  zimnej prípravy sme 

sa zamerali predovšetkým 
na fyzickú prípravu, ktorá 
bude neskôr dobrým odra-
zovým mostíkom pre zlep-
šenie herných činnosti jed-
notlivca a  mužstva, ktoré 
budú nasledovať v  druhej 
časti prípravy. Zimná prí-
prava prebieha v  domácich 
podmienkach s tým, že prí-
pravné stretnutia hrávame 
na umelej tráve v  Poprade 
-Veľkej. Bude veľmi dôleži-
té naplánovať presne formu 
na jarnú časť súťaže, pretože 
bude veľmi rýchla, čaká nás 
iba dvanásť kôl. 

V jarnej časti by sme radi 
pozvali priaznivcov futba-
lu na naše stretnutia a verí-
me, že kvalitnou hrou nielen 
potešíme a zabavíme diváka, 
ale ho aj opätovne pritiahne-
me ešte vo väčšom počte na 
tribúnu.  

Mgr. Jaroslav Kaprál

Horný rad zľava: Ján Marko Gavaler, Jaroslav Kaprál, Tomáš Sabo, Matúš Dulovič, Radovan 
Novák, Benjamín Farkáš, Ján Diabelko, Martin Palguta, Martin Maťaš, Marek Bohunčák

Dolný rad zľava: Marek Petruľa, Erik Huceľ, Matej Lopuch, Matej Husár, Roman Ďurán, De-
nis Bednarčík, Radoslav Krišanda, Peter Kikta, Martin Oravec, Jozef Benko
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Ekumenický deň 2019Skládka azbestovej krytiny na Hranovnickom plese

Kladenie vencov na výročie oslobodenia obce Prázdninový výlet detí na Hrebienok

Hasenie požiaru na Babke

Detský karneval

Fašiangové posedenie dôchodcov

Karneval v MŠ I.
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Najmladší obyvatelia obce:
Aleš Čonka – SNP 214/151A

Aneta Kočková – Mlynská 585/48
Viera Čonková – Hranovnica
Richard Bíreš – SNP 89/46

Marko Pačan – Mlynská 235/10
Denis Šarišský – Hranovnica

Filip Adam – Mlynská 243/18
Sofia Čonková – Hranovnica

Vitajte medzi nami

Opustili nás:
Ján Bednár – Hviezdoslavova 363/5  

– vo veku 75 rokov

Marta Lačná – SNP 118/77 – vo veku 74 rokov
Margita Pačanová – SNP 203/140  

– vo veku nedožitých 75 rokov
Pavlína Fišerová – Dubina 511/1  

– vo veku nedožitých 79 rokov
Mária Gabrišová – Hviezdoslavova 256/82  

– vo veku nedožitých 77 rokov
Janka Vallušová – Hviezdoslavova 332/32A  

– vo veku nedožitých 89 rokov
Mária Kokyová – SNP 180/127 – vo veku 58 rokov

Anna Šarišská – SNP 183/132  
– vo veku nedožitých 75 rokov

Odpočívajte v pokoji

Naši jubilanti:
60. rokov

Bedřich Fišer – Dubina 511/1
Marta Horváthová – Mlynská 580/25

Ing. Stanislav Petrík – Hviezdoslavova 306/50
Ján Čonka – Mlynská 225/31

70. rokov
Elena Pačanová – SNP 187/134

Mária Pokošová – Hviezdoslavova 251/86
80. rokov

Anna Benková – Sládkovičova 431/47
Michal Raček – Štúrova 470/5

90. rokov
Jolana Mišagová – SNP 161/110

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme!

Spoločenská rubrika (16. 12. 2018 – 28. 2. 2019)

SUDOKU
Princípom je doplniť ob-

razec sudoku tak, aby v kaž-
dom rade, v každom stĺpci  
a v každom z deviatich 
čiastkových štvorcov boli 
dosiahnuté všetky číslice od 
1 do 9. V zadaní je už nie-
koľko číslic uvedených, zvy-
šok treba doplniť tak, aby 
sa žiadna číslica v žiadnom 
riadku, stĺpci ani štvorci ne-
opakovala. Ľahké sudoku         Ťažké sudoku

TAJNIČKA

1. ráno (nemecky)

2.  Mužské meno 7. 3. 

3. ľudový odev

4. Kvetná _ _ _ _ _ _

5.  patrí medzi prvé, na jar kvitnúce rastliny

6. strunový hudobný nástroj
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