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Senior ombudsman

Do polovice februára pracovní-
ci kancelárie senior ombudsmana 
v  denných centrách Prešovského 
kraja navštívili už takmer 600 se-
niorov. O pomoc ho dôchodcovia 
žiadajú často po rokovh strávených 
na súdoch a úradných ťahaniciach. 
Poradiť sa s ním môžete na bezplat-
nej linke 0800 222 285 Str. 3

Úplatky v Európe

Objavujú sa vo vzťahu lekára 
a pacienta úplatky v iných krajinách 
Európy? Ako tento jav akceptuje 
verejnosť? Ako v jednotlivých člen-
ských krajinách EÚ objednávajú 
lekári svojich pacientov? Funguje 
inštitút prednostného vyšetrenia aj 
inde ako na Slovensku? Prečítajte 
si odpovede z ôsmich krajín Európ-
skej únie.  Str.7

Obrovský talent  
na zelených stoloch

Žiaci a  žiačky stolnotenisového 
oddielu TJ STO Slovenská Ves dosa-
hujú už niekoľko rokov veľmi pekné 
výsledky. V poslednom období naj-
väčšiu radosť trénerovi robí mladšia 
žiačka Anastázia Zgeburová Str. 11

Vinárski šampióni

Víno si aj pod Tatrami získava čo-
raz viac priaznivcov možno i vďaka 
tomu, že slovenské biele vína sa zo 
svetových výstav už len zriedkakedy 
vracajú bez medaily. Tých najväč-
ších šampiónov môžete ochutnať už  
deviaty rok 7. marca v Novej Lesnej. 
 Str. 3

Nech si 
seniori užijú
a zabavia sa
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Žiačky
bodovali 
na Interbeauty
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Olympiáda  
sa môže stať 
skutočnosťou

 strana 12

Najúspešnejším športovcom 
Prešovského samosprávneho kraja 
za rok 2014 sa stal Tatranec Adam 
Žampa. 24-ročný zjazdár získal ti-
tul vďaka fantastickým výsledkom 
na minuloročných ZOH v ruskom 
Soči. Už 12. ročník slávnostného 
vyhlásenia najúspešnejších športov-
cov a športových kolektívov Prešov-
ského samosprávneho kraja za rok 
2014 sa konal 17. februára v prešov-
skom Divadle Jonáša Záborského.

Odborná komisia na základe výs- 
ledkov za rok 2014 určila desať naj-
úspešnejších športovcov PSK - jed-
notlivcov v kategórii dospelých bez 
určenia poradia, tri najúspešnejšie 
športové kolektívy v kategórii do-
spelých a tri v mládežníckej kategó-
rii. Ocenení boli aj najúspešnejší 
študenti stredných škôl, najúspeš-
nejšia stredná škola, zdravotne pos- 
tihnutý športovec, víťaz interneto-
vého hlasovania a udelená bola aj 
Cena predsedu PSK. Ocenení boli 
viacerí športovci z nášho regiónu. 
V prvej desiatke bez určenia pora-
dia doplnili Adama Žampu aj ďal-
ší úspešní účastníci minuloročnej 
olympiády, členovia tatranských 
klubov, lyžiar Martin Bajčičák 
a sánkar Jozef Ninis. Minuloročné 
umiestnenie v  desiatke najlepších 
športovcov PSK dokázal obhájiť ho-
rolezec Peter Hámor, ktorý zdolal 
ďalšiu osemtisícovku. Do Top de-
siatky sa dostali aj ďalší dvaja Pop- 
radčania, majsterka sveta v kultu-
ristike a najlepšia športovkyňa Slo-
venska v neolympijských športoch 
Jana Purdjaková a kickboxer Pavol 
Garaj. Minuloročné umiestnenie v 
desiatke najlepších športovcov PSK 
okrem P. Hámora obhájili Ján Matej 
z KSTaK Bardejov za zlatú medailu 
na MS v tlaku nalavičke a hádzanár 
Tatrana Prešov Dajnis Kristopans. 
V desiatke bol aj ďalší prešovský 
hádzanár Radoslav Antl a reprezen-
tantka Slovenska v gymnastickom 
aerobiku Petra Tomková zo Slávie 
PU Prešov.Do trojice najúspešnej-
ších kolektívov sa dostali majsterky 
Slovenska, hokejistky ŽHK Poprad. 
 (pkš)

Najúspešnejší 
Adam Žampa

stážistami Giuliou Aragno a Davidom Tarantinim

vom slova zmysle. Do Popradu sme 
prišli cez program, ktorý vznikol vďa-
ka spolupráci regiónu Piedemont, Eu-
rópskej únie a Taliansko-Slovenskej 
obchodnej komory. Širším cieľom toh-
to projektu je trvalo udržateľný rozvoj 
turizmu a zapojila som sa doň, pre-
tože ma veľmi zaujíma problematika 
ochrany životného prostredia. Mojou 
špecializáciou je v  podstate enviro-

Giulia Aragno a  Davide Dome-
nico Claudio Tarantini pochádzajú 
zo severotalianskeho mesta Turín, 
no spoznali sa až krátko pred ces-
tou na Slovensko v organizácii, kto-
rá sprostredkúva zahraničné stáže 
pre mladých ľudí, ktorí chcú získať 
nové skúsenosti. „Prihlásil som sa 
ako dobrovoľník, pretože som hľadal 
zahraničnú pracovnú skúsenosť. Šan-
cu nám ponúkla talianska organizá-
cia Consorzio Infor prostredníctvom 
projektu STAIR. Nejde tak celkom 
o dobrovoľníctvo, pretože všetky naše 
výdavky sú preplatené a dostávame aj 
minimálne vreckové. Pracujeme pre 
združenie Pre mesto, ktorého cieľom 
je zlepšiť kvalitu života obyvateľov 
mesta prostredníctvom viacerých pro-
jektov,“ vysvetľuje Davide, ktorý je na 
Slovensku po prvýkrát. 

„Áno, nie sme dobrovoľníkmi v pra-

mentálne právo,“ upresňuje Giulia. 
Giuliu a Davida si vybralo združe-

nie Pre mesto, aby mu pomohli orga-
nizačne pripraviť festival Viva Italia, 
ktorý sa už po štvrtý krát bude konať 
na prelome mája a júna v Poprade. 
Cieľom festivalu je z pohľadu Davida 
vytvoriť silné spojenie medzi talian-
skou a slovenskou komunitou a po-
núknuť návštevníkom festivalu mož-

nosť zažiť taliansku kuchyňu, ochut-
nať jedlo, spoznať hudbu a tradície. 

„Najviac sa mi páči, že stále robí-
me niečo iné. Pracujeme na novej 
webstránke, sumarizujeme zoznam 
talianskych spoločností, ktoré sa chcú 
zúčastniť festivalu, pripravujeme pre-
zentácie, ktoré dostanú potenciálni 
investori a  sponzori,“ usmieva sa 
mladík, ktorému veľmi chutia naše 
pirohy a vyprážaný syr. 

„Je veľmi zaujímavé organizovať 
veľký festival, nikdy predtým som ta-
kúto možnosť nemala. Je to pre nás 
zaujímavá výzva. Našou misiou je 
spolupracovať aj s Club Alpino Ita-
liano (C.A.I.), aby sme zlepšili a po-
silnili turizmus v tatranskom regióne. 
Konečným cieľom je nové letecké spo-
jenie Popradu s niektorým letiskom 
v Taliansku,” doplnila Giulia.

 Pokračovanie na 3. strane

Eskimácky víkend zábavy v Tatranskej Lomnici
Víkendové popoludnie s atrakciami a  súťažami na 

svahu Čučoriedky - medzistanica Štart prilákalo stovky 
ľudí do Tatranskej Lomnice, kde sa uskutočnil 6. roč-
ník netradičného multižánrového festivalu pre rodiny 
s deťmi pod názvom Snežné psy. Hlavným hrdinom ce-
lého podujatia bol pes - najlepší priateľ človeka. Tento 
zimný víkend sa niesol v znamení psích záprahov a ich 
mašerov, ukážok zásahov záchrannej horskej služby, su-
per zábavy aj perfektnej jarnej lyžovačky. Nielen deti, 
ale aj dospelí si vychutnali bohatý program podujatia 
a  prítomnosť krásnych a  veselých priateľov človeka 
- psíkov. Husky s modrými očami, silný malamut či prí-
tulný Samojed. Všetci sa predstavili v plnej sile a kráse.

Pre všetkých návštevníkov čakalo slnečné, i  keď 
miestami veterné počasie, pre ktoré lanovky raz premá-

vali raz nie, ale všetko vyriešili organizátori zvážaním 
návštevníkov podujatia snežným skútrami a ratrakmi 
a tak mali prítomní o zážitok navyše. Hore na svahu, 
v okolí stanice Štart, deti súťažili v rôznych disciplínach 
so známym moderátorom Andrejom Bičanom. Skákali 
ako tučniaky, prechádzali cez eskimácky most, vyskú-
šali si naživo ako sa sedí v záprahu ťahanom ozajstný-
mi psami, pred nepriazňou počasia sa mohli schovať 
v eskimáckom mestečku postavenom z niekoľkých iglu 
a  nechýbalo ani nezabudnuteľné fotenie s  huňatými 
psíkmi v záprahu. Tých, ktorí vyšliapali až na Skalnaté 
Pleso čakalo niekoľko obrích snehuliakov, najväčší mal 
vyše 5 metrov. Každé dieťa, ktoré si donieslo plyšové-
ho psíka získalo od organizátorov podujatia milý dar-
ček.  (sps)

Rokovanie v Tatrách
Krajiny Visegrádskej štvorky (V4) 

chcú spoločne prekonať nepriaz-
nivú situáciu v  cestovnom ruchu, 
užšie spolupracovať a pritiahnuť do 
strednej Európy ešte viac turistov. 
Štátni tajomníci ministerstiev, ktoré 
majú v kompetencii rozvoj cestov-
ného ruchu, absolvovali v utorok 17. 
februára na Štrbskom Plese fakulta-
tívny program. Slávnostnú večeru 
podával štátny tajomník MDVRR 
SR František Palko. Rokovania vo V. 
Tatrách skončili podpísaním proto-
kolu o spolupráci V4 v tejto oblasti. 
 (pkr)
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Štátna polícia
Lúpež v Poprade. Ne-

známy páchateľ na chod-
níku pred bytovým domom 
5. februára večer na Pod-
tatranskej ul. v Poprade 
lúpežne prepadol 78-ročného 
Jána. Útočník k staršiemu 
Popradčanovi nečakane 
priskočil spoza kríkov, rukou 
ho chytil okolo boku, škrtil 
ho a ťahal k sebe. Vzal mu 
peňaženku s osobnými dokla-
dmi a finančnou hotovosťou 
245 eur. Páchateľ spôsobil 
mužovi viaceré zranenia. 
Po lúpežnom prepadnutí 
ušiel. Muža, podozrivého 
zo spáchania skutku poli-
cajti vypátrali, zadržali a bol 
umiestnený do cely policaj- 
ného zaistenia. 42-ročnému 
útočníkovi zo Sp. Novej Vsi 
vzniesol vyšetrovateľ obvine-
nie zo zločinu lúpeže a hrozí 
mu trest na 7 až 12 rokov.

„Vďaka“ za pomoc. 
Slavomír z V. Ružbách vo 
štvrtok ráno o 4. h úmyselne 
podpálil miestnu rekreačnú 
chatu. Muž tam prespával 
so súhlasom majiteľa asi 
dva roky. Požiar sa rozšíril 
na celú chatu. Muž z chaty 
utiekol smerom ku kúpeľom, 
kde ho policajná hliadka 
zadržala. Majiteľovi zo Svi-
tu sa „odvďačil“ škodou vo 
výške 7 000 eur. 40-ročný 
muž bol obvinený z prečinu 
poškodzovania cudzej veci. 
Trestná sadzba je v tomto prí-
pade 6 mesiacov až 3 roky.

Môžu pykať za trest-
nú činnosť syna. Rodičia, 
47-ročný muž a 48-ročná 
žena z Lomničky boli obvinení 
z prečinu ohrozovania mrav-
nej výchovy mládeže. Obaja 
nevenovali 17-ročnému Aure-
lovi dostatočnú starostlivosť 
a umožnili mu dopúšťať sa 
priestupkov i trestnej činnosti. 
Hrozí im trest odňatia slobody 
až na dva roky. 

Za zbernú nádobu až dva 
roky. 27-ročnému Eduar- 
dovi z Ihľan vzniesol prís-
lušník obvodného oddelenia 
PZ Kežmarok obvinenie pre 
prečin krádeže. Mladý muž 
minulý pondelok v čase obe-
da v Kežmarku na Ul. sihoť 
preskočil oplotenie pozemku 
jedného z rodinných domov 
a odtiaľ vzal plastovú zbernú 
nádobu na odpad s cieľom 
predať ju. Eduarda však pri-
chytila hliadka mestskej po-
lície, ktorá ho predviedla na 
obvodné oddelenie. Majite-
ľovi spôsobil krádežou škodu 
vo výške 30 eur a za tento 
skutok hrozí mužovi trest od-
ňatia slobody až na dva roky.

Podvodný predaj. 19-roč-
ný Jozef z Lysej pod Makytou 
zverejnil na internete inzerát 
na predaj traktora zn. Zetor 
za 10 000 eur aj s fotografia-
mi pracovného stoja a tele-
fónnym číslom. Makyťan tak 
urobil napriek tomu, že žia-
den traktor nemal. Na inzerát 
reagoval muž z Poľanoviec, 
ktorý na účet Jozefa zaslal 
5 000 eur s tým, že Jozef za-
bezpečí prevoz. Zvyšnú časť 
sumy mal vyplatiť po prevzatí 
traktora. Napriek opakova-
ným telefonátom sa kupujú-
cemu už s predávajúcim spo-
jiť nepodarilo. Vyšetrovateľ 
OR PZ Poprad začal trestné 
stíhanie z prečinu podvodu 
a Jozefovi hrozí trest odňatia 
slobody na jeden až päť ro-
kov. (pkr)

Pohádal som sa s televízorom!
Na televíznej obrazovke 

som videl ukážku ani-
movaného filmu pre deti. 
Hlavnými postavičkami boli 
tancujúci penis s  vagínou 
v  realistickom zobrazení. 
Vraj by film bol vhodný pre 
sexuálnu výchovu v detskom 
veku...

Moja sexuálna výchova 
začala pozorovaním gazdov-
ského dvora, ktorý sa len tak 
hmýril sexom. S  úsmevom 
spomínam na moju mladšiu 
sestričku, ako naháňala ne-
šťastného kohúta s  palicou 
po záhrade, lebo jej najmil-
šiu sliepočku „bil“ a ťahal za 
vlasy.

Keď som už chodil do školy 
a s priateľom Mirom sme išli 
do stodoly fajčiť, uvideli sme 
tam susedovie Joža s  našou 
slúžkou ako „robia dzecko“. 
Tak mi to Miro vysvetlil. 

V období nazývanom pu-
berta som s Olinkou tiež spa-
dol do slamy a náš „pokus“ 
sa skončil skôr ako sa začal. 
Podrobnosti nie sú dôležité, 
prezradím iba pointu. Za-
hanbení sme ležali vedľa seba 
a Olinka mi pošepkala : „spá-
chali sme hriech musíme sa 
z  neho vyspovedať“! Tak sa 
aj stalo. Keďže nám bolo od-
pustené, chodili sme na spo-
veď pravidelne. S tým istým 
hriechom...

Vagínka s peniskom dotan- 
covali (niečo medzi odzem-
kom a  tangom ), keď ich 
na obrazovke vystriedala 
usmiata sexuálna expertka, 
ktorá bola tanečnou „šou“ 
erotických figúrok nadšená 
a do nebies vychválila autora 
snímky. Už som len s napä-
tím čakal, či ho nenavrhne na 
Oskara! Akoby tušila, že ro-
dičia nebudú zdieľať jej eufó-
riu, na záver nás poučila, že 
„dnešné deti už vedia o sexe 

všetko“.
„Nevedia všetko!“ Vykríkol 

som a  neovládol som sa. 
Ovládačom som poslal sexuo- 
logičku z obrazovky preč. 

Moja starká už dávno ne-
javí o  škriepky so mnou 
záujem, nuž som sa pohádal 
aspoň s televízorom: „Očuj ty, 
veď mnohé dospelé manžel-
ské páry nevedia o sexe všet-
ko a mali by školenie o sexe 
povinne absolvovať Aj chlapi 
rôzneho veku, ktorí si „lásku“ 
kupujú za peniaze. Nech-
cem bagatelizovať sexuál- 
nu výchovu detí a mládeže. 
Je potrebná, ale primeraná 
veku. A rozhodne som proti 
tomu, aby si sexom balamutil 
deti skôr, ako si vedia zavia-
zať šnúrky na topánočkách. 
Mimochodom, podaril sa ti 
priam kocúrkovský paradox. 
Zatiaľ čo na jednej strane 
vidieť na tvojej obrazovke 
až pornografické ukážky po-
hlavných orgánov, v  inom 

programe, určenom záhrad-
károm neodporúčaš, aby sa 
naň pozerali deti do 12 ro-
kov! Ani som netušil, že pri 
práci v záhradke, keď sejem 
semienka do pôdy a  vzni-
ká v nich nový život, som aj 
v dôchodkovom veku mimo-
riadne sexuálne činný a  pri 
takej „chúlostivej polohe ako 
rýľujem a  sejem“ by nemali 
vnúčatá svojho dedka vidieť.

Z internetu som sa dozve-
del, že akýsi “vedec“ z USA 
skúma, či môžu mať malé 
dievčatká orgazmus. To už 
zaváňa pedofíliou a pripomí-
na mi to Mengeleho. 

Najviac by sexuálnu výcho- 
vu potrebovali občania ne-
menovanej  menšinovej 
komunity. Asi to nebude 
možné, lebo tí istí sexuálni 
experti by vehementne pro-
testovali, že je to zásah do ich 
ľudských práv!

Pradedo Ladislav Bednár, 
Neróm z Kežmarku

Sadenice čakajú na jar
Množstvo snehu, ktoré 

začiatkom februára napadlo, 
využívajú v súčasnosti lesníci 
na to, aby ním naplnili sneho-
vé jamy. V nich na jar, keď sa 
sneh na záhonoch v stredisku 
genofondu drevín Rakúske 
lúky (približne 800 m n. m.) 
začne roztápať, na čas usklad-
nia sadenice stromčekov, pes-
tovaných v lesných škôlkach 
a určené na výsadbu v kala-
mitnom území TANAPu. Sa-
deniciam tak predĺžia ich ve-
getačný pokoj dovtedy, kým 
sa sneh neroztopí a pôda ne-
rozmrzne aj vo vyšších nad-
morských výškach, v ktorých 
sa majú vysádzať (nad 1 200 
m n. m.). „Práve na to využí-
vame už spomínané snehové 
jamy. Sú to zariadenia, ktoré 
sú vybudované z betónových 
stien alebo ako zrubová stav-
ba, zapustené do zeme. Dôle-
žité je, aby boli vybudované 

na miestach, ktoré okolité pro-
stredie udržiava v  chlade čo 
najdlhšie a sneh sa v nich roz-
tápal čo najmenej. Je dobre, ak 
sú dvere orientované na sever. 
Pretože dvere sú najslabším 
miestom z  pohľadu výmeny 
tepla medzi vonkajším prost- 
redím a  vnútrom snehovej 
jamy,“ informoval Ivan Šoltýs 
z odboru starostlivosti o lesy 
Štátnych lesov TANAPu.

Sneh v snehových jamách 
sa prikrýva vrstvou pilín tak, 
aby sadeničky, keď sa budú 
ukladať do jám, neležali 
priamo na snehu, ale aby si 
vlhkosť dokázali potiahnuť 
z pilín, ktoré nasajú vodu zo 
snehu. „V minulosti sme pou-
žívali aj ľad, ktorý sme rezali 
na jazierku v Tatranskej Lom-
nici. Aj to bol dobrý spôsob, 
ako zabezpečiť podmienky na 
uskladnenie sadeníc potom, 
ako sa vyberú zo zeme a pred-

tým, ako sa do zeme opäť za-
sadia,“ konštatoval I. Šoltýs. 

V  tomto roku obnovia 
ŠL TANAPu na  nimi spra-
vovanom území približne 
160 ha kalamitných plôch. 
Potrebovať na to budú okolo 
330 tisíc sadeníc stromčekov. 

V drevinovom zložení, vzhľa-
dom na vyššiu nadmorskú 
výšku, v ktorej sa obnovova-
né územia nachádzajú, bude 
prevládať smrek, smrekovec, 
jedľa a borovica, z listnatých 
buk, javor, jarabina, jelša či 
osika.  (lbd)

Snehová jama sa naplní snehom, na ktorý sa nasype vrstva 
pilín, aby korienky sadeníc nezamrzli.  Snímka L. Burdová

Neviem, 
nepoviem, 

nepoznám...
Občerstvenie zdarma, oveľa 

výhodnejšie ceny, bezplatné 
internetové pripojenie... Súk-
romní dopravcovia sa snažia 
spríjemniť nám pobyt vo svo-
jich vlakoch či autobusoch. 
A tí štátni sa zasa, ako tajomní 
agenti, pred cestujúcimi ich 
existenciu snažia za každú 
cenu utajiť. 

„Máme prípoj v Kysaku do 
Popradu, keď pôjdeme naj-
bližším vlakom?“ spýtala som 
sa pani pri okienku v Prešove. 
„Nie, musíte počkať hodinu, 
potom vám ide rýchlik,“ znela 
strohá odpoveď. Pani zjavne 
nebola vo svojej koži. „Iný vlak 
tu nemám,“ trvala na svojom aj 
keď som ju upozornila, že ja vo 
svojom zozname prípojný vlak 
mám. Nebola vo svojej koži, 
pretože ako mi neskôr pre-
zradil kamarát železničiar, za-
mestnanci nielenže nesmú in-
formovať o spojoch súkromné-
ho prepravcu. Zakázané je čo 
i len vysloviť jeho názov. A tak 
sme si vo vlaku štátnych želez-
níc z recesie preskúšali ešte aj 
sprievodcu. „Kedy odchádza 
prípojný vlak z Kysaku, pán 
sprievodca?“ „O hodinu.“ „Ale 
medzitým je tam ešte jeden 
vlak, Regio Jet.“ „To musí byť 
nejaký súkromný prepravca, 
o tých informácie neposkytuje-
me,“ snažil sa rýchlo presunúť 
do iného vozňa, kde mu ľudia 
dávali tie isté „nepríjemné“ 
otázky. 

Rovnaká situácia nastane aj 
keď cestujete autobusom. Vys- 
loviť meno prepravcu, a ešte 
vás nedajbože nasmerovať 
na jeho linku, je snáď väčší 
hriech, ako vysloviť meno bo-
žie nadarmo. Odpoveďou sú 
úsečné vety, vyhýbavé pohľa-
dy a hlasným buchotom privre-
té okienka.

Na cestujúceho to pôsobí 
tragikomicky. Ak sa chcem 
dostať z bodu A do bodu B, 
hľadám zväčša časovo naj-
kratšiu možnosť. A nájdem 
si ju, bez ohľadu na to, či sa 
niekto rozhodne držať bobríka 
mlčanlivosti alebo nie. Preto 
nerozumiem, čo týmto „vnú-
torným predpisom“ chcú štátni 
prepravcovia dosiahnuť. Veď 
je, slušne povedané, naiv- 
né, myslieť si, že keď vám 
súkromný spoj zataja, počas 
hodinového čakania na ultra 
rušnej železničnej stanici v Ky-
saku, si ho určite nevšimnete 
a do oranžového rýchlovlaku 
za nižšiu cenu, kde sa pri kaž-
dých dverách usmieva príjem-
ná slečna v slušivej uniforme, 
isto iste nenastúpite. 

Je tiež, slušne povedané, 
nerozumné, tutlať existenciu 
súkromných predajcov, ak 
v štátnych vlakoch ešte z čias 
prvej republiky cestujú dô-
chodcovia a študenti zadarmo. 
Človek, ktorý sa raz zvezie 
so súkromným prepravcom si 
potom jednoznačne musí po-
vedať: „Aha, tak to taja preto, 
že sa za kvalitu svojich dop- 
ravných prostriedkov a slu-
žieb hanbia. Pretože s tými 
súkromnými sa to vôbec nedá 
porovnať.“ Nuž, neviem, akú 
stratégiu rozvoja má priprave-
nú ministerstvo pre oblasť že-
lezničnej a vlakovej dopravy, 
no stále platí, že konkurencia 
zvyšuje kvalitu. A za tú si ča-
som aj dôchodcovia a študenti 
celkom určite bez hanby radi 
zaplatia.  (pvč)

Po vykonaných výroč-
ných členských schôdzach 
ZO SZPB sa 21. februára 
konala oblastná konferencia 
SZPB Poprad. Po kultúrnom 
programe, ktorý pripravili 
žiačky ZŠ Spišské Bystré, pri-
vítal predseda Ing. M. Kopko 
prítomných delegátov a hos-
tí, o. i. tajomníka ÚR SZPB 
doc. V. Longauera, veliteľa 
VÚ 8838 Poprad pplk. Ing. 
Dindofera a predsedu klubu 
vojakov Kežmarok pplk. v. v. 
Ing. Žačika.

Predseda oblastného výbo-
ru v  svojej správe zhodnotil 
činnosť nielen oblastného vý-
boru, ale aj ZO SZPB. Zdôraz-
nil že, v rámci oblastného vý-
boru je evidovaných 16 ZO so 
489 členmi v okresoch Poprad 
a Kežmarok. Od 1. januára je 
registrovaných aj 16 nových 
prihlášok. Členská základňa 
je v  posledných rokoch vy-
rovnaná pričinením ZO Svit, 
Spišské Bystré, Vernár a Lip-
tovská Teplička, ktoré prijali 
najviac nových členov. Prie-
merný vek členskej základne 

je 61,4 rokov, výborov ZO 57 
rokov a predsedníctva oblast-
ného výboru 59,8. V evidencii 
členov je 35 priamych účast-
níkov. Predseda M. Kopko 
vyhodnotil činnosť ZO a poz- 
namenal, že k najpracovitej-
ším patria ZO Sp. Bystré, L. 
Teplička, Vernár, Svit a Kež-
marok. Slabšie pracovali ZO 
Vikartovce a Žakovce. Pred-
seda vyzdvihol aktivity HDK 
a  jej predsedu M. Maniaka, 
ktorý vydal 5 kníh o histórii 
bojov v podtatranskom regió-
ne a  zvlášť pri organizovaní 

súťaže Medzníky 2. sv. vojny 
medzi ZŠ (tento rok sa usku-
točnil už 8.ročník). V závere 
správy rozobral úlohy pre nas- 
ledujúce obdobie. 

Po správe o  hospodárení 
a správe revíznej komisie na 
oblastnej konferencii udelili 
medaily a ďakovné listy zaslú-
žilým odbojárom. Tajomník 
ÚR SZPB v Bratislave doc. V. 
Longauer odovzdal zväzovú 
Medailu Milana Rastislava 
Štefánika II. stupňa Jozefovi 
Pavlíkovi, ZO Starý Smokovec 
a III. stupňa Jánovi Jurčíkovi, 

ZO Sp. Bystré, Pavlovi Očená-
šovi, ZO Štrba, Jánovi Černo-
horskému a  Štefanovi Kore-
ňovi zo ZO L. Teplička a Dr. 
Turčanovi Medailu kpt. Ná-
lepku za záslužnú prácu v pro-
spech mládeže v  okresoch 
Poprad a Kežmarok.  V dis- 
kusii vystúpil aj tajomník 
ústrednej rady zväzu V. Lon-
gauer, ktorý ocenil prácu 
predsedu oblastného výbo-
ru Ing. Michala Kopku a ta-
jomníka Dr. Jána Pavlovčina 
Medailou SZPB za obetavú 
prácu. Tajomník ÚR SZPB 
zodpovedal na otázky delegá-
tov a priblížil im činnosť rady. 

Rokovanie pokračovalo 
voľbami do všetkých orgánov 
oblastného výboru a  zvole-
ním delegátov na zjazd. Za 
predsedu oblastného výboru 
a člena ÚR SZPB bol jedno-
hlasne zvolený pplk. v. v. Ing. 
Michal Kopko. Pred schvá-
lením uznesenia delegáti 
oblastnej konferencie SZPB 
prijali vyhlásenie delegátov 
pre členov a širokú verejnosť. 
 (mkk)

Z rokovania oblastnej konferencie SZPB
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Prenosy zo Zastupiteľstva PSK
Prešovský samosprávny kraj (PSK) urobil ďalší krok 

k lepšej informovanosti obyvateľov kraja o svojej činnosti. 
Rokovanie poslancov Zastupiteľstva PSK, ktoré doteraz 
mohla verejnosť sledovať z televízneho záznamu v re-
gionálnych televíziách, po novom sprostredkuje v pria-
mom prenose spravodajská televízia Tablet TV. Verejnosť 
mohla na internete sledovať už prvé tohtoročné rokova-
nie zastupiteľstva 10. februára, ktoré bolo prenášané aj 
na jeden z najsledovanejších spravodajských portálov 
Teraz.Sk.

„Našou snahou je sprostredkovať občanom kraja čo 
najviac informácií. V priamom prenose takto môžu sle-
dovať rozhodovanie a rovnako aj hlasovanie svojich 
zástupcov v zastupiteľstve PSK. Jedinečný projekt po-
skytne občanovi opäť lepšiu kontrolu nad správou vecí 
verejných. Veríme že sa zlepší komunikácia s občanom, 
čo nám môže priniesť i viac podnetov,“ uviedol predseda 
PSK Peter Chudík a doplnil, že rokovanie zastupiteľstva 
budú môcť záujemcovia takto sledovať kdekoľvek pros-
tredníctvom internetu. Zároveň zdôraznil že, „záznamy 
z rokovania krajského parlamentu, na ktoré boli zvyknutí 
obyvatelia v niektorých lokálnych televíziách v Bardejo-
ve, Humennom, Starej Ľubovni, Snine, Prešove, Kež-
marku a Vranove zostávajú bez zmeny.“ 

Najbližšie rokovanie Zastupiteľstva Prešovského sa-
mosprávneho kraja bude 21. apríla 2015.  (vfz)

Slováci darovali zo svo-
jich daní neziskovým or-
ganizáciám a nadáciám 
spolu 52 mil. 204 tisíc 621 
eur. Vyše 3,3 milióna eur 
je najvyššia suma, ktorú 
občania aj firmy pouká-
zali ako svoje 2 % z daní 
Nadácii Pontis. Celkovo 
sa o podporu z daní uchá-
dzalo minulý rok 11 805 
neziskových organizácií 
a nadácií. Najviac získa-
la Nadácia Pontis, ktorá 
bude mať na svoje fun-
govanie o 3 376 392 eur 
viac. Priemer na jednu or-

ganizáciu vychádza 4 422 
eur.

Do desiatky tých, čo zís-
kali najviac financií k 31. 
decembru 2014 patrili aj 
Nadácia J&T (1 602 925 €), 
Nadácia SPP (1 100 468 
€), Nadácia Slovenskej 
sporiteľne (827 640 €), 
Asociácia pomoci postih-
nutými Adeli (757 226 €), 
Nadácia Orange (727 415 
€), Nadácia VÚB (692 284 
€), Nadácia Tatra banky 
(685 412 €), Plamienok, 
n. o. (633 434 €) a Dobrý 
anjel n. o. (499 166 €).

Verejné stretnutie s ob-
čanmi Svitu sa uskutočnilo 
23. februára v Dome kultúry 
vo Svite. Na stretnutí vede-
nie mesta hovorilo s občan-
mi o aktuálnom stave mesta 
a regiónu a o možnostiach 
jeho rozvoja. Stretnutia sa 
zúčastnili aj pracovníci fir-
my, ktorá sa zaoberá vypra-

covaním programu rozvoja 
nášho regiónu a čerpaním 
finančných prostriedkov 
z eurofondov. Občania na 
stretnutí vyplnili aj dotaz-
níky, ktoré vedeniu mesta 
pomôžu upriamiť pozor-
nosť na tie problémy, ktoré 
najviac sťažujú život jeho 
obyvateľom.  (pkr). 

Vyzbieralo sa vyše 52 miliónov

Stretnutie s občanmi vo Svite
Záchranári 

v akcii
Pád lyžiara z vyhliad-

ky na Lomnickom sedle. 
Minulý utorok krátko po 11. 
h prijala HZS žiadosť o po-
moc pre slovenského lyžia-
ra, ktorý padol z Lomnického 
sedla do Filmárskeho žľabu. 
Ešte do príchodu záchraná-
rov sa postihnutému vybral 
na pomoc jeho otec, ktorý 
uviazol v zľadovatelom te-
réne a bolo potrebné vyslo-
bodiť aj jeho. O súčinnosť 
požiadala HZS Vrtuľníkovú 
záchrannú zdravotnú službu 
ATE z Popradu, ktorá z he-
liportu v Starom Smokovci 
vzala na palubu vrtuľníka zá-
chranára. Toho spolu s leká-
rom VZZS vysadil vrtuľník pri 
postihnutom, ktorý mal váž-
ne poranenie hlavy a chrbti-
ce. Po neodkladnom ošetre-
ní ho v kritickom stave pre-
viezli do nemocnice v Pop- 
rade. Otcovi postihnutého 
záchranári HZS pomohli do-
stať sa zo žľabu do Lomnic-
kého sedla.

Pomoc Litovcovi i Polia-
kovi. Na tiesňovú linku bol 
v stredu popoludní nahlá-
sený pád neznámej osoby 
do Lukového kotla. V čase 
príchodu záchranárov sa do 
kotla zrútila ďalšia osoba. Zá-
chranári boli pri postihnutých 
okamžite. Išlo o 11-ročného 
litovského chlapca a 22-roč-
ného Poliaka. Obaja prežili 
približne 250-metrový pád 
len s mnohopočetnými odre-
ninami a pomliaždeninami. 
Záchranári sa rozhodli pre 
šetrný transport a požiadali 
o súčinnosť posádku VZZS. 
S jej pomocou boli postihnutí 
vyslobodení z Lukového kot-
la a letecky transportovaní 
do nemocnice.

Úraz na magistrále. 
65-ročná slovenská turistka 
si vo štvrtok predpoludním 
na magistrále z Hrebienka 
smerom na Reinerovú útul-
ňu zranila členok. Záchra-
nári HZS ju ošetrili, transpor-
tovali do Starého Smokovca 
a odtiaľ do nemocnice v Po-
prade na ďalšie ošetrenie. 
 (pkr)

Počas prekrásneho valentínskeho slnečného víkendu, spojeného so sviatkom zamilovaných, 
v Nestville Parku pripravili pre návštevníkov sladké prekvapenie v podobe voňavých šišiek 
v tvare srdiečok. Nechýbal ani „čarovný nápoj Horúce objatie,“ pripravený z Tatra Balsamu 
a organizátori odovzdávali darčekové certifikáty pre najzamilovanejší pár roku 2015. Dvoji-
ce sa mohli vyfotografovať vo vyzdobenej zvonici v expozícii a odniesť si tak milú spomienku 
nielen na krásny valentínsky víkend v Nestville parku.  (pkr)

Senior ombudsman na návštevách
O pomoc senior ombuds- 

mana dôchodcovia žiadajú 
často po rokoch strávených 
na súdoch a úradných ťaha-
niciach. Nie vždy vie pomôcť 
hneď, no poradiť sa s  ním 
môžete na bezplatnej telefo-
nickej linke 0800 222 285. Do 
polovice februára pracovníci 
kancelárie senior ombuds-
mana v  denných centrách 
Prešovského kraja navštívi-
li už takmer 600 seniorov. 
A  na čo by si dôchodcovia 
mali dať veľký pozor? Nikdy 

nikoho cudzieho nepúšťať 
do bytu, ani keď chce „len“ 
povysávať moderným vysá-
vačom. Nenechať sa nezná-
mymi zviesť po ceste do ne-
mocnice. Neveriť reklamám 
a rôznym výhodným akciám. 
Nepreberať si neobjednané 
zásielky. Neobjednávať si cez 
telefón. Nechodiť na predvá-
dzacie akcie, ani sa nenechať 
nahovoriť na usporiadanie 
posedenia s priateľmi doma. 
Nepodpisovať zmluvy medzi 
dverami a  bez toho, aby sa 

o  obsahu zmluvy ešte pred 
podpisom s niekým poradi-
li. Nehovoriť cudzím ľuďom 
svoje meno, dátum narode-
nia, číslo telefónu, ani ad-
resu. Nepožičiavať peniaze 
a  nezachraňovať ľudí v  do-
mnelej núdzi. A  najmä, ak 
si niečím nie sú istí, alebo si 
uvedomia, že spravili chybu, 
povedať to hneď svojim de-
ťom. Nie je hanbou sadnúť 
na lep podvodníkom, veľmi 
často sú ich obeťami aj mladí 
a vzdelaní ľudia.  (pvč)

Vinárski šampióni v Novej Lesnej

Obaja ste pracovali v gast- 
ronómii, postupne prišli na 
chuť slovenským kvalitným 
vínam a  dnes ich úspeš-
ne predávate. Čo je podľa 
vás hlavným dôvodom, že 
piť víno je už aj u nás také 
moderné?

Na Slovensku z roka na rok 
stúpala kvalita vín a  aj my, 
Slováci, sme ho preto začali 
piť viac. Myslím, že jedným 
z dôvodov rastu obľúbenos-
ti vína pod Tatrami bol aj 
kvalitatívny úpadok tvrdého 
alkoholu v  deväťdesiatych 
rokoch. Príchod nových li-
kérok, ktoré začali vyrábať aj 
nekvalitné destiláty, sa časovo 
prekryl so zaujímavou etapou 
rozmachu slovenských vi-

nárov, ktorí si vďaka prvým 
úspechom mohli dovoliť in-
vestovať do technológií, a to 
sa spätne odrazilo zvýšeným 
záujmom o  ich kvalitných 
šampiónov. A ľudia tiež prišli 
na to, že keď si spolu vypijú 
fľašu vodky, pri druhej už sa 
veľmi neporozprávajú...

Čím je slovenské víno 
špecifické?

Naše vína zviditeľňujú 
našu krajinu. Každá vinár-
ska oblasť je špecifická, či už 
klimatickými podmienkami 
alebo pôdnym zložením a to 
sa prejavuje v chuti výsledné-
ho produktu. Ovplyvňuje ju 
veľa faktorov. Slovenské vína 
vyrastajú v  na prvý pohľad 
drsnejších podmienkach, no 

porovnateľne sme možno na 
úrovni oblasti Champagne. 
Slovenský vinár však nedoká-
že vyprodukovať také množ-
stvo vína v najvyššej kvalite, 
aby pokryl svetový trh. Exis-
tujú obchodníci, ktorí prídu, 
víno ochutnajú a kúpia celú 
šaržu. No potrebujú povedz-
me 50  000 litrov. To u  nás 
z jedného druhu vína 
dokáže vyprodukovať 
len málokto. Tento 
obchodník potom 
to víno na dva tri 
roky odloží, dostane 
ho do top kondície 
a  predáva s  dvesto- 
percentnou maržou. 
U nás z jedného vína 
urobíte možno šesť-
tisíc fliaš. No veľkým 
plusom slovenského 
vína je vysoký obsah 
kyseliny. Zahraničné 
vína sú pekné, no táto 
kyselina im chýba. 
Kyselinu vínu dáva 

región, v ktorom vinič rastie 
a  najkvalitnejšie odrody so 
zvyškovou kyselinou pochá-
dzajú z Karpát. Je to ako keď 
sa v lete chcete osviežiť a na 
výber máte sladkú limonádu 
alebo limonádu s citrónom. 
Ktorá osvieži viac?

Na vašej výstave možno 
ochutnať až 150 druhov 

vína od popredných sloven-
ských výrobcov a producen-
tov. Ako ich vyberáte?

Na zámku v  Pezinku sa 
každoročne organizuje Ná-
rodný salón vín, ktorý je 
výberom 100 najlepších vín 
z rôznych nominačných výs- 
tav. Jednou z nich je aj výs- 
tava Spolku fajnkoštérov 

v Budmericiach, 
s  ktorými sme 
úzko spolupra-
covali a na svo-
jej degustačnej 
výstave v Novej 
Lesnej každo-
ročne prezento-
vali tieto vína. 
Minulý rok sme 
však kontext 
našej výstavy 
upravili a  viná-
rov sme oslovili 
priamo. Tí, kto-
rí mali záujem 
sa prezentovať 
pod Tatrami, 

poslali vína, ktoré sami vy-
brali. Zoradíme ich do ka-
talógu a  podľa čísla každý 
môže ochutnať tie, ktoré ho 
zaujímajú. Hlavným cieľom 
našej výstavy je odprezento-
vať vína, ktoré v krátkom čase 
prídu na trh. 90 % z nich je 
pripravených na plnenie ale-
bo sú už naplnené a čakajú, 
že si poležia vo fľaške a o me-
siac, dva, pôjdu do predaja. 
Práve teraz je obdobie, kedy 
vína ročníka 2014 prichá-
dzajú na trh, začínajú ich 
fľašovať a môžu sa postupne 
začať predávať. Mnoho vín, 
ktoré u nás ochutnáte, nemá 
ešte ani len etikety. Minulý 
rok sme do posledného dňa 
nevedeli, aké vína nám vinári 
pošlú. Nakoniec, zo sto se-
demdesiatich vzoriek, ktoré 
sme tam mali, malo desať vín 
zlaté medaily z Paríža. Získa-
li ich len dva dni pred našou 
výstavou a my sme ich už na-
lievali návštevníkom.  (pvc)

Víno si aj pod Tatrami získava čoraz viac priaznivcov 
možno i vďaka tomu, že slovenské biele vína sa zo sve-
tových výstav už len zriedkakedy vracajú bez medailí. 
A tých najväčších šampiónov môžete už po deviaty rok 
ochutnať 7. marca v Novej Lesnej na degustačnej výstave 
bratov Gabriela a Maroša Knižkovcov. 

dokončenie z 1. strany
Dvojica mladých ľudí do 

Popradu prišla pred piatimi 
týždňami a  mali by tu cel-
kovo stráviť desať týždňov. 
„Možno budeme mať ešte 
možnosť pobyt predĺžiť a byť 
tu aktuálne aj počas festiva-
lu,” zaželal si Davide a  nie-
koľkokrát zdôraznil, že Slo-
vensko ho milo prekvapilo. 
„Kým sme sem prišli, o  Slo-
vensku som vedel akurát to, 
že vaša krajina veľmi rýchlo 
rastie vďaka zahraničným 
investorom. Veľmi mi chutí 
vaše jedlo a páči sa mi, že nie 
je drahé. Veľký dojem na mňa 
spravilo aj mesto Poprad, kto-
ré z nášho pobytu v zahraničí, 
robí naozaj príjemnú skúse-
nosť. Mali sme už možnosť 
pozrieť si región, Slovenský 

Giuliou a Davidom
raj, Spišský hrad a  veľmi si 
užívame nádhernú krajinu, 
ktorú tu máte,“ vymenúva 
Davide. 

“Na Slovensku nie som prvý- 
krát. Pred dvoma rokmi som 
bola na výlete v  Bratislave 
a  vidím, že sa vaša krajina 
veľmi rýchlo rozvíja. Poprad 
sa mi páči, pretože je to tiché 
mesto s krásnym okolím. Som 
rada, že neďaleko sú hory 
a môžem tak ostať v kontak-
te s prírodou. Chutí mi vaše 
jedlo, je lacné a mesto ponú-
ka aj zaujímavé atrakcie ako 
aqua park či možnosti na dlhé 
prechádzky,” pochvaľuje si aj 
Giulia. Jediné, čo by nám vy-
tkli, je neznalosť cudzích ja-
zykov. „Sme trošku sklamaní, 
že nemôžeme komunikovať, 
ako by sme si predstavovali, 

pretože mnoho ľudí nehovorí 
po anglicky. Ale to sa časom 
asi rýchlo zmení,“ zhodujú sa 
obaja. 

Ak uvažujete o zahraničnej 
stáži či inej zaujímavej skú-
senosti, aj domovské mesto 
Giulie a Davideho Turín po-
núka mladým ľuďom množst- 
vo projektov. Viac detailov 
nájdete na http://bancadati.
informagiovanipiemonte.
it/schede-orientative/sche-
de/1660/volontariato. A Da-
vide ešte dopĺňa: “Neviem 
síce ako na Slovensku fungujú 
dobrovoľnícke programy, no 
pobyt ako je ten náš, môžem 
každému vrelo odporučiť. Je 
to výborná príležitosť, pretože 
takáto zahraničná skúsenosť 
naozaj zmení váš život a  aj 
spôsob myslenia...” (pvč)
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Pozvánky
Pozvánka do divadla

Spišské divadlo v Sp. 
Novej Vsi uvedie vo štvrtok 
26. februára o 19. h majstrov- 
ské dielo P. O. Hviezdoslava 
Hájnikova žena. Vstupné 5 €. 
V piatok o 19. h pozýva a hru 
s pesničkami o tom, ako sa 
z obyčajného človeka stane 
zbojník, hrdina a národná le-
genda Jánošík alebo pravda 
je len jedna. Vstupné 6 €. 
Štúdio SD uvedie dnes o 19. 
h F. M. Dostojevského Biele 
noci. Vstupné 2 €.

Večery U vlka
Kaviareň a čajovňa U vlka 

v Starom Smokovci pozýva 
dnes o 18. h na putovanie slo-
venskou prírodou cez zápisky 
jedného z našich najväčších 
rozprávačov. Žofka Fridri-
chová predstaví v programe 
Cestami slovenského slova 
Zbojnícku mladosť Ľuda On-
drejova. Vstupné 2 €. Vo štvr-
tok 26. februára bude U vlka 
filmový večer a návštevníci 
uvidia filmy Veľmi dlhá ces-
ta a Čo sa stalo na ostrove 
PAM. Vstupné 1 €. Rezervá-
cie na uvlka@kaviarenaca-
jovnauvlka.sk

Cigánski Diabli
Cigánski  Diabl i  budú 

koncertovať v Dome kultúry 
v Starej Ľubovni vo štvrtok 
26. februára o 19. h. Vstupné 
13 €. Predpredaj vstupeniek 
v DK a Ticket Art SL.

Mýtus alebo pravda
V Mestskom d ivad le 

v Levoči bude vo štvrtok 26. 
februára o 10. h prednášať 
renomovaný spišský histo-
rik, archivár a pedagóg doc. 
PhDr. Ivan Chalupecký na 
tému Levočská biela pani 
– mýtus alebo pravda.

Knižnica pozýva
Podtatranská knižnica 

v Poprade pripravila na 
štvrtok 26. februára o 17. 
h prednášku Romuald Had-
bavný: preklad biblie a Čer-
vený Kláštor Prednášať bude 
Mgr. Monika Pavelčíková.

Pohľady do minulosti
Prednášku z cyklu Pohľady 

do minulosti Svätopluk I. 
– panovník a jeho legenda 
pripravilo Spišské múzeum 
v Levoči na štvrtok 26. feb-
ruára. Na radnici bude o 16. 
h prednášať prof. Mgr. Martin 
Homza, PhD.

Donskí kozáci
Piesne v podaní sólistov 

Donského kozáckeho chóru 
- to sú melódie a slová zo 
života kozáckych rodín pri 
práci, v bojovom nasadení, 
pri zábave, pri oddychu, 
pri pití vodky, pri laškovaní 
s mladými kozáčkami. Pies-
ne veselé, roztopašné, zá-
dumčivé, ale hlavne svojské 
a typické pre kozácku dušu. 
Piesne dravé a pokojné ako 
neviazaná rieka Don – srdce, 
telo a celá duša kozákov. To 
všetko ponúkne vystúpenie 
Donských kozákov v klube 
Zóna v Dome kultúry v Pop- 
rade v piatok 27. februára 
o 17. h. Vstupné 6 € a 3 €. 
Predpredaj MIK 052/772 17 00 
a DK 052/772 22 55.

Džaburina – Džabaniny 5
Pokračovanie obľúbenej 

humoresky Karola Bendža-
lu a kolektívu Levočskej di-
vadelnej spoločnosti uvedú 
v sobotu 28. februára a v ne-
deľu 1. marca o 19. h v Mest-
skom divadle v Levoči. Vstup-
né 3 €.

Pozvánky
Ako Ondro peklo prekabátil

Rozprávku na ľudovú nôtu 
z prostredia Gemera, okore-
nenú humorom a pesničkami 
Ako Ondro peklo prekabátil 
predvedie Divadlo Actores 
z Rožňavy v popradskom 
Dome kultúry v nedeľu 1. mar-
ca o 10. h. Vstupné 1,50 €.
Návrat do horiaceho domu

Po trojmesačnej pauze 
navštívia kežmarský filmový 
klub opäť slovenskí filmoví 
tvorcovia. V pondelok 2. mar-
ca o 19.h v kine Iskra svoj 
dokumentárny film Návrat do 
horiaceho domu osobne uve-
dú režisérka a scenáristka 
Anna Grusková a producent-
ka Mirka Molnár Ľachká. Záu-
jemcovia o klubové premieta-
nie si môžu zakúpiť vstupenky 
online na internetovej stránke 
kina www.kinoiskra.sk alebo 
pred samotným premietaním 
v pokladni kežmarského kina 
Iskra. Vstupné je 3,50 € ale-
bo 2 € s platným klubovým 
preukazom.

Miroslav Donutil
Cestou – necestou s Miros- 

lavom Donutilom. Treba viac 
slov? Veď kto by nepoznal 
vynikajúceho českého herca 
a rozprávača? So svojimi prí-
hodami a ich geniálnym poda-
ním dokáže obecenstvo fan-
tasticky zabaviť, rozosmiať, 
ba aj rozplakať. Veľkú šou 
známého zabávača ponúkne 
Dom kultury v Poprade v uto-
rok 3. marca o 19. h. Vstupné 
13 € v predpredaji, 15 € v deň 
predstavenia. Predpredaj MIK 
052/772 17 00 a DK 052/772 
22 55.

Dni J. Melkoviča
V galérii Provinčný dom 

v Starej Ľubovni je v rámci VII. 
dní Jána Melkoviča od 4. do 
27. marca výstava výtvarných 
prác žiakov ZUŠ J. Melkoviča

Fragile v Levoči
Koncert slovenskej vokál-

nej hudobnej skupiny Fragile 
sa uskutoční v kine v Levo-
či v pondelok 9. marca o 18. 
h. Vstupné 13 €. Informácie: 
msks.levoca.sk.

Perly swingu
Umelecká agentúra Bell 

Canto Poprad uvedie v utorok 
31. marca exkluzívny koncert 
v retro štýle Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers uvádza-
jú perly swingu. Známy český 
herec, spevák a steper spolu 
s fantastickým 19-členným 
orchestrom z Prahy ponúk-
ne najkrajšie hudobné perly, 
ktoré zanechal svetový swing 
30 - 40 rokov minulého sto-
ročia. Výnimočný koncert sa 
uskutoční v kongresovej sále 
Grand hotela Bellevue v Hor-
nom Smokovci o 19. h. Strhu-
júca 120-minútová autentická 
show v doslova divadelnej 
podobe je plná rytmu, humoru 
a navyše korunovaná brilant-
nými výkonmi famózneho On-
dřeja Havelku a európskeho 
hot-trubkára Juraja Bartoša. 
Cena vstupenky 20 € v pred-
predaji, 22 € v deň koncertu 
pri vstupe. Predpredaj: Tat-
ranská informačná kancelária 
Starý Smokovec, t. č. 052/442 
34 40, Tatranská.Lomnica, t. 
č. 052/446 81 19, kníhkupect- 
vo Alter Ego Hlavné nám. 3, 
Kežmarok, t. č. 052/452 40 
21, kníhkupectvo Christiania, 
Nám.sv.Egídia 108, Poprad 
t. č. 052/ 772 29 44, Umel.
agentúra Bell Canto, t. č. 0903 
966 327 a www.ticketportal.sk.

Keď sme sa pred pár me-
siacmi stretli na vernisáži 
v  Tatranskej galérii, moti-
vovanej jeho 85-timi naro-
deninami a kde vystavoval 
spolu so svojím synom Pet-
rom, netušil som, že naše 
stisky rúk sú poslednými. 
Plných 50 rokov sme sa po-
znali, stretávali a v mojom 
živote ostane okrem iného 
i tým, ktorý mi v roku 1965 
odovzdával svoju pracovnú 
pozíciu vo vtedajšom Osve-
tovom stredisku v Poprade.

Michal Trembáč. Po-
predný umelec, ktorý nás 
v týchto dňoch navždy opus-
til. Zanechal neuveriteľnú 
stopu v  oblasti výtvarné-
ho umenia tohto regiónu 
i Slovenska.

Narodil sa v  Poprade-
-Veľkej a  tu okrem školy 
a  vojenčiny aj celý život 
pôsobil. V Prahe absolvoval 
školu dekoratívneho umenia 
a SUPŠ v Bratislave ukončil 
v roku 1953. Bol propagač-
ným výtvarníkom v  OSP 
v  Poprade a  neskôr meto-
dikom pre výtvarnú tvorbu 
popradskej osvety. Od roku 
1965 pôsobil ako výtvarný 
pedagóg v  Učňovskej škole 
v Poprade-Veľkej a od roku 
1967 sa venoval iba výtvar-
nej tvorbe. Plných 54 rokov 
bol i členom Zväzu sloven-
ských výtvarných umelcov.

V počiatkoch svojej tvor-
by sa zameriaval hlavne na 
zobrazenie podtatranskej 
a  tatranskej krajiny s  po-

stupným oživením motívov 
z prác na poli či v priemysle. 
Používanie kontúry, expresív-
neho rukopisu i prax propa-
gačného výtvarníka smerovali 
jeho tvorbu k štylizácii, deko-
rativizmu a väčšej farebnosti. 
V 70-tych rokoch jeho tvorba 
dostala nový impulz, jednak 
vo voľnejšom rukopise, väč-
ších formátoch a  kultivova-
nejšej farebnosti. Motívmi mu 
boli dedina, folklór rázovitých 
obcí a  najmä goralské etni-
kum. Zobrazoval poetické de-
dinské zákutia s rázovitou ľu-
dovou architektúrou, dedin-
ského človeka pri práci, v čase 
radosti, veselia a odpočinku, 
rôzne tradičné zvyky a obyča-

je ľudu. Bola to rozsiahla šká-
la motívov. V ďalších rokoch 
pribudli motívy, reagujúce na 
ochranu prírody, civilizačné 
problémy, spoločenské a me-
dziľudské vzťahy. Popri tejto 
expresívnej, štylizovanej a de-
koratívnej maľbe sa vyvíjala 
a  rástla aj jeho abstraktná 
maľba, inšpirovaná poéziou, 
hudbou či nekonečným ves- 
mírom, čím svojsky reagoval 
aj na nové trendy slovenskej 
i svetovej tvorby.

Trembáč bol aj výborným 
a pohotovým kresliarom, zao- 
beral sa aj voľnou a užitko-
vou grafikou, realizoval aj 
monumentálne dekoratívne 
práce, občas i  štylizované 

drevené plastiky či pamätní-
ky. Bol tiež autorom viace-
rých expozícií muzeálneho 
charakteru.

Samozrejme, že od po-
čiatkov svojej tvorby prezen-
toval svoje práce na desiat-
kach svojich a nespočetnom 
množstve kolektívnych výs- 
tav doma i  za hranicami 
Slovenska. Jeho obrazy zdo-
bia mnoho príbytkov, škôl, 
úradov či spoločenských 
miestností a  sú v  zbier-
kach viacerých slovenských 
galérií.

Michal Trembáč sa svojou 
tvorbou zaradil k  popred-
ným slovenským výtvarným 
umelcom. Pre nás, domá-
cich výtvarníkov, bol vždy 
príkladom tvorivého hľa-
dania a  usilovnosti. Patril 
k  najvýraznejším osobnos-
tiam súčasného kultúrneho 
života pod Tatrami a regio-
nálnej výtvarnej scény. Oso-
bitým spôsobom prispel do 
mozaiky výtvarných preja-
vov súčasného slovenského 
umenia. Za seba i všetkých 
podtatranských výtvarníkov 
mu vyslovujem obdiv, úctu 
a vďaku.

Dnes nám ostali len spo-
mienky – na naše spoločné 
stretnutia pri realizácii výs- 
tav, pri práci vo výtvarných 
porotách, besedách o ume-
ní, na debaty o tvorbe v jeho 
ateliéri. Spomienky na tvo-
rivého a pracovitého umel-
ca, človeka a priateľa.  

 František Žoldák

Za Michalom Trembáčom...

Odštartoval 61. ročník Hviezdoslavovho Kubína
 Podtatranské osvetové 

stredisko (POS) a Podtatran-
ská knižnica v Poprade v spo-
lupráci so Školským úradom 
v Poprade a vo Veľkom Slav-
kove zorganizovali v  stredu 
a vo štvrtok minulého týžd-
ňa obvodné kolo Hviezdo-
slavov Kubín. Po školských 
kolách, z  ktorých vyberali 
učitelia najlepších žiakov 
z tried, prišli deti odprezen-
tovať svoj prednes do vyno-
vených priestorov Podtatran-
skej knižnice. „Sú to naozaj 
dôstojné priestory vhodné na 
takúto súťaž. Recitátori sú 
bližšie ku knihám a knižnici 
a majú možnosť sa s ňou zo-
známiť. V minulosti sa súťaž 
konala v Centre voľného času, 
ale toto riešenie sa nám zdalo 
oveľa prijateľnejšie,“ uviedla 
Danka Rožárová, odborná 
garantka súťaže a zástupkyňa 
riaditeľa POS v Poprade. 

 V  stredu zorganizoval 
podujatie Školský úrad Po-
prad a  zúčastnilo sa ho 83 
recitátorov zo 17 základných 
škôl z Popradu a zo Svitu, čo 
je oproti minulému roku o 15 
súťažiacich viac. Vo štvrtok 
pripravil podujatie Školský 
úrad vo Veľkom Slavkove, 
kde sa prezentovalo 73 súťa-
žiacich z obcí okresu Poprad 
a aj tu organizátori zazname-
nali takmer o 20 súťažiacich 
viac ako v  minulom roku. 
„Nárast v  počte súťažiacich 
pripisujem aj tomu, že minu-
lého roku v októbri sme zorga-
nizovali pre učiteľov a recitá-
torov tvorivé dielne, ktoré sa 
robili pre okresy Poprad, Kež-

marok a Levoča. Učitelia boli 
maximálne spokojní s nado-
budnutými poznatkami, ako 
pripravovať a viesť žiakov na 
recitáciu. Možno aj preto po-
čet jednoznačne stúpol, čomu 
sme veľmi radi,“ pochválila sa 
Danka Rožárová. 

 V obvodnom kole porota 
doporučuje maximálne pia-
tich recitátorov s  postupom 
na okresné kolo. V okresom 
kole už porota udelí prvé, 
druhé a  tretie miesto a prví 
postupujú na krajské kolo do 
Starej Ľubovne, ktoré sa bude 
konať v apríli. V stredu boli 
členovia poroty z obcí, ktoré 
spadajú pod Školský úrad vo 
Veľkom Slavkove a vo štvrtok 

porotu tvorili učitelia zo Škol-
ského úradu v  Poprade. Na 
okresnom kole bude porota 
zložená z  nepedagogických 
pracovníkov. „Počas dvoch dní 
mala porota veľmi ťažký výber, 
pretože prejav súťažiacich bol 
na veľmi vysokej úrovni aj čo 
sa týka výberu a aj recitácie. 
Mali sme plné ruky práce, aby 
sme vybrali tých najlepších, 
ktorí budú reprezentovať svo-
je školy v ďalších postupových 
súťažiach,“povedala odborná 
garantka súťaže. 

 Poéziu recitovalo 41 a pró-
zu 42 súťažiacich. 11. marca 
sa uskutoční okresné kolo 
v  Podtatranskej knižnici. 
 (pks) Recituje Danko Štefánik
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„Nech si seniori užijú, veď preto to robíme...“
... Po dedinách chodí fašiangový sprievod, zbierajú dobroty aj slaninu,

    nás pozval na fašiangovú zábavu Svitasenior, máme povinnosť inú...

V utorok minulého týždňa 
sa v Kultúrnom dome vo Svi-
te-Pod Skalkou stretla stovka 
seniorov, ale aj hostí z mest-
ského úradu, Okresnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska a  ďalších na tra-
dičnom, už šiestom fašian-
govom plese. Aj tohto roku 
ho pod záštitou primátora 

mesta Miroslava Škvareka 
pripravila zábavná skupina 
Svitasenior. 

Sprievodom v  maskách, 
veselým pozvaním do tanca 
i  veršovaným príhovorom 
Jozefa Kalakaja, predsedu 
Okresnej organizácie Sloven- 
ského zväzu záhradkárov, 
začala fašiangová zábava, 

spojená s  pochovávaním 
basy. Žiačky Strednej od-
bornej školy pripravili pre 
seniorov veselú módnu pre-
hliadku v  maskách, ktoré 
zhotovili pod vedením pani 
učiteľky Ing. Alice Skokano-
vej a ktorú prítomní odme-
nili potleskom. A potom, ako 
je už zvykom, k „nástrojom“ 
sa dostala obľúbená senior-
ska hudobná skupina Bôrik, 
pod vedením Emila Horňáka 
a rozbehla sa zábava, spojená 
s hudbou, tancom, spevom, 
tombolou a  konečným po-
chovaním basy. 

„Prípravy na tohtoročnú 
fašiangovú zábavu trvali viac 
ako týždeň. Na ples sme po-
zývali všetkých našich členov, 
ale aj hostí z mesta či okresu. 
Aj keď si každý rok hovoríme, 
že to nenecháme na poslednú 
chvíľu, ani tento rok sa nám to 
nepodarilo a stretli sme sa tu 
v posledný deň fašiangov. Ke-
ďže deň, kedy sa seniori Pod 
Skalkou stretávajú je utorok, 

aj náš ples sme pripravili na 
utorok a som veľmi rád, že sa 
tu prišlo zabaviť toľko ľudí,“ 
povedal Alexander Tokár, 
duša Klubu seniorov Bôrik, 
ale aj zábavnej skupiny Svita-
senior. Ako povedal, fašian-
gová zábava bola spojená aj 
so zabíjačkou, pretože pleso-
vé menu pozostávalo práve so 
zabíjačky. „Pripravovali sme 
kultúrny program, pozvánky, 
Janka Bobulová spolu s  Ing. 
Ľudmilou Ilavskou a  Úniou 
žien Pod Skalkou nám vy-
zdobili sálu, vyrobili masky, 
čiapky, rekvizity a  navodili 
tu správnu atmosféru fašian-
gov. Zabíjačka sa konala pod 
taktovkou naslovovzatých 
odborníkov, manželových Bi-
zóňových, ktorí ovládajú svoje 
remeslo a urobili chutné klo-
básky, jaternice, mäsko a všet-
ko, čo k tomu patrí. Ale pomá-
hali mnohí ďalší, naše žienky 
Magda Kolesárová, Betka 
Majkutová, Jolanka Tokáro-
vá, Jožko Imrich, manželia 
Diczháziovi a ďalší. Všetkým 
by som chcel veľmi poďakovať, 
pretože fašiangovej zábave 
predchádzalo veľa drobnej 
práce, bez ktorej by sa žiadna 
akcia pripraviť nedala. Našich 
seniorov sme chceli prekva-
piť aj tombolou, pričom ceny 
pochádzajú prevažne z našej 
tvorivej dielne, ale prispe-
li i  mnohí sponzori, ktorým 
veľmi ďakujem,“ doplnil ne-
zničiteľný Šaňo, ako ho všetci 
volajú a  dodal, že kultúrny 
program nechceli robiť veľký 
kvôli tomu, aby bol priestor 
na zábavu. „Nech sa seniori 
porozprávajú, vytancujú sa, 
zabavia, nech si užijú, veď 
preto to robíme.“ boli jeho 
slová. Ale nielen slová, preto-
že pri pochovávaní basy Šaňo 
ako farár exceloval a vyvolal 
salvy smiechu a potlesku, aj 
keď išlo o obrad „nanajvýš“ 
smutný.

A  mnohí, najmä hostia, 
boli prekvapení, ako si to 
seniori dokážu užiť a ako sa 

vedia zabaviť.
„Je to úžasné, super, že sa 

títo ľudia takto dokážu ba-
viť. Je to asi tým, že boli vždy 
zvyknutí byť v  komunitách 
a od mladosti nielen spoločne 
pracovať, ale sa aj zabávať. 
A  ujo Tokár je toho živým 
príkladom. Nezabudnem, keď 
v akomsi vtipe hovoril, ako si 
našiel manželku, ktorá s ním 
vydržala 56 rokov. Musím 
zopakovať len to, čo stále ho-
vorím – obdivujem u nich to, 
že dokážu byť organizovaní, 
že majú lídrov, že si dokážu 
presadiť svoje. Táto súdržnosť 
chýba mladej generácii, ktorá 
neraz čaká, že im všetko dáme 
do rúk,“ konštatoval primátor 
Miroslav Škvarek, ktorý sa 

so seniormi prišiel i zabaviť. 
Ako povedal, fašiangová zá-
bava bola na vysokej úrovni 
a neveril, že sa to dá až takto. 
„Je to paráda a  teším sa na 
každý ďalší ročník. Myslím, že 
aj moja generácia bude mať 
čo doháňať, keď budeme v ich 
veku robiť naše akcie. Tokár 
nastavil latku vysoko.“ 

Na záver ešte slová Jána 
Surmíka, jedného z  členov 
Okresnej organizácie JDS: „O 
tomto plese som sa dozvedel 
od nášho predsedu Michala 
Brejčáka a  som veľmi milo 
prekvapený, že títo ľudia sú 
schopní urobiť takú zábavu 
sami, z vlastnej iniciatívy. Vi-
dím, že sa tešia a majú radosť. 
Veľmi sa mi tu páči.“  (reš)

Na jubilejnej MISS Slovensko aj naša MISS Spiša
Finalistky jubilejného, už 

20. ročníka prestížnej súťa-
že krásy MISS Slovensko 
2015 zažili svoju spoločnú 
premiéru pred novinármi 
i širokou verejnosťou v Bory 
Mall v Bratislave predminulú 
nedeľu. 

Dievčatá predstavila riadi-
teľka súťaže Karolína Cho-
misteková, bývalá MISS Slo-
vensko z roku 2013 a 14 naj-
krajšia žena sveta na MISS 
World. Ako povedala, táto 
dvanástka dievčat jej utkvie 
v pamäti na celý život, lebo 
je jej prvá v úlohe šéfky sú-
ťaže. „Aj keď vyhrá len jed-
na, je rada, že dala šancu 
týmto 12 dievčatám, skúsiť 
v živote niečo, čo im ho môže 
zmeniť.“ 

O titul a korunku MISS 
Slovensko 2015 zabojujú: 
s číslom 1 Lujza Straková 
z Banskej Bystrice, č. 2 Pet-
ra Denková z Uhorského, 
č. 3 Kristína Roháčeková 
z Banskej Bystrice, č. 4 Ni-
cole Naelová z Popradu, 
č. 5 Bronislava Gregušová 
z Bratislavy, č. 6 Pavlína 

Pélyová z Novej Bane, č. 
7 Júlia Lengvarská zo Spiš-
skej Novej Vsi, č. 8 Simo-
na Leskovská z Bratislavy, 
č. 9 Barbora Fakundinyo-
vá zo Žiliny, č. 10 Adria-

na Hodossyová z Bratis- 
lavy, č. 11 Barbara Bakošo-
vá z Bratislavy a č. 12 Laura 
Hajdušíková z Komárna.

Budeme držať palce našej 
krásnej, ešte stále úradujúcej 

MISS Spiša, modelke z Pop- 
radu Nicole Naelovej, ktorá 
rada tancuje a cvičí pilates. 
So sedmičkou sa predstaví 
ďalšia kráska zo Spiša Júlia 
Lengvarská, študentka 2. roč-
níka Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Karlovej v Hrad-
ci Králové, ktorá je zo Spiš-
skej Novej Vsi. „V 20-ročnej 
histórii MISS Slovensko sa 
dostalo do finále 17 dievčat 
zo Spiša, štyri Popradčanky, 
päť Kežmarčaniek, šesť zo 
Spišskej Novej Vsi, po jednej 
z Betlanoviec a Spišského 
Bystrého. Z toho sa trikrát 
vrátili s korunkou 2. vicemiss 
Slovensko - v roku 1998 Mo-
nika Tichá zo Spišskej Novej 
Vsi, 2004 Aneta Kailingová 
z Kežmarku a v roku 2013 
Lucia Kačurová z Popradu,“ 
zaspomínal si náš fotograf 
Jožko Mašlej, ktorý bol na 
všetkých 20. ročníkoch voľ-
by MISS Slovensko. 

MISS Slovensko 2015 sa 
uskutoční 24. apríla v pria-
mom prenose TV JOJ. Víťaz-
ka pocestuje na MISS World 
2015 Snímka Jozef Mašlej

Vzhľadom na udalosti 
posledných dní v  súvislos-
ti s  prípadom obzvlášť zá-
važného zločinu vraždy, ku 
ktorému došlo 29. januára 
na benzínovom čerpadle pri 
Veľkej Lomnici, sa Krajské 
riaditeľstvo PZ v Prešove roz-
hodlo zverejniť časť informá-
cií z priebehu vyšetrovania.

 „Na mieste činu bolo zais-
tených viacero druhov stôp, 
ktoré v  tomto štádiu nie je 
možné bližšie špecifikovať. 
S cieľom zistiť páchateľa bolo 
vytýčených viacero krimi-
nalistických verzií. Policajný 
zbor sústredil väčšie množst- 
vo informácií od viacerých 
zdrojov, ktoré musí zákonným 
spôsobom preveriť. V  jednej 
z verzií disponoval informá-
ciami, že osoby, majúce vzťah 
k miestu udalosti aj poškode-
nému, majú v nelegálnej držbe 
zbraň a strelivo, zodpovedajú-
ce stopám z miesta činu. Na 
viacerých miestach v okresoch 
Poprad a Kežmarok boli vy-
konané domové prehliadky 

a prehliadky iných priestorov. 
V rámci týchto úkonov došlo 
k zadržaniu podozrivej osoby, 
ktorá sa už v  minulosti do-
púšťala páchania aj násilnej 
trestnej činnosti. Pri preh- 
liadkach 18. februára bolo 
zaistených viacero nelegál-
ne držaných zbraní a  väčšie 
množstvo streliva. Zaistený 
bol samopal a dve krátke gu-
ľové zbrane. Jedna zo zbraní 
a strelivo druhovo zodpoveda-
jú tým, ktoré boli použité pri 
spáchaní trestného činu vraž-
dy. Podrobené budú krimina-
listicko-expertíznemu skúma-
niu na zistenie súvislostí so 
spáchaným skutkom vraždy. 

Trestno-právna zodpoved-
nosť vo vzťahu k nedovolené-
mu ozbrojovaniu je v  štádiu 
vyšetrovania. Súvislosť za-
držanej podozrivej osoby so 
spáchaným skutkom sa dopo-
siaľ nepotvrdila a preto bola 
19. februára prepustená,“ in-
formoval na tlačovej besede 
Dušan Sabol, riaditeľ KR PZ 
Prešov.  (pkr) 

O vyšetrovaní vraždy 
vo Veľkej Lomnici
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Live Music Nights
Sviatočné melódie Live 

Music Nights zaznejú v cafe 
& bare hotela Slovan v Tat-
ranskej Lomnici v sobotu 
28. februára od 19. do 21. 
h. Účinkujú Peter Pavličko 
(klávesy) & Eva Halčinová 
(spev). Vstup voľný.

Inakosti
V Podtatranskej knižnici 

otvorili výstavu kresieb a ma-
lieb Jána Kollára Inakosti 4. 
Potrvá do10. apríla.

Pozvánky

Slovanet novým aj existujúcim zákazníkom 
„vypne“ platbu za internet

Na najbližšie obdobie Slovanet pripravil pre svojich no-
vých aj existujúcich zákazníkov akciovú ponuku, vďaka 
ktorej môžu ušetriť platbu za internet minimálne na prvý 
mesiac. Navyše obľúbený internet s rýchlosťou až 60 Mbit/s 
ponúkne iba za 12,90 eur.

Telekomunikačný ope-
rátor Slovanet spúšťa novú 
akciu. Noví zákazníci optic-
kých sietí v mestách Bratisla-
va, Poprad, Prešov, Brezno, 
Dunajská Streda, Šamorín, 
Veľký Meder a  najnovšie aj 
v Banskej Štiavnici, ktorí ešte 
nevyužívali služby Slovanetu 
a  objednajú si internet, zaň 
prvé dva mesiace nebudú 
platiť. Ak si zákazník vyberie 
kombináciu internetu a  te-
levízie, počas prvých dvoch 
mesiacov tak bude platiť iba 

za televíziu. Z aktuálnej po-
nuky sa teraz novým zákazní-
kom obzvlášť oplatí program 
Rýchlejší internet Štandard+, 
ktorý bude za ešte výhodnej-
šiu cenu ako doposiaľ – len za 
12,90 € namiesto 15,90 € me-
sačne. Rýchlosť tohto inter-
netu je až 60 Mbit/s, jeho 
zriadenie stojí len 1 € a Wi-Fi 
router k nemu dostanú za 1 € 
bez ďalších mesačných pop- 
latkov. Existujúci zákazníci 
získajú pri predĺžení zmluvy 
internet zadarmo síce len na 
mesiac, Slovanet im však za-
darmo pribalí viacero dopln-
kových služieb pre bezpeč-
nosť a  komfort používania 

internetu a  počítača v  ešte 
vyššej hodnote.

 V mestách so sieťou káb-
lovej televízie –  Turčian-
ske Teplice, Zlaté Moravce, 
Turany, Krupina a Kežmarok 
–  budú zákazníci v  prípade 
objednania balíka služieb 
internetu a televízie oslobo-

dení od paušálneho poplat-
ku za internet dokonca až na 
6  mesiacov. Pre zákazníkov 
v ostatných mestách je k dis-
pozícii ponuka akciových 
programov internetu už od 
výhodnej ceny 9,90 €, v nie-
ktorých lokalitách dokonca 
od 6,90 €.

Žiačky spod Tatier bodovali na Interbeauty
V polovici februára sa v Bratislave uskutočnila celoslo-

venská súťaž Interbeauty Trophy 2015 na tému Svadba 
dneška, na ktorej sa predstavili a opätovne ukázali svoje 
majstrovstvo žiačky so Súkromnej strednej odbornej ško-
ly v Poprade-Veľkej kaderníčka Martinka Friedmanová 
a modelka Monika Čarnogurská. Z prestížneho veľtrhu 
krásy Interbeauty 2015 doniesli prvé miesto v kategórii 
študenti.

„Po poslednej súťaži, ktorú 
sme absolvovali koncom janu-
ára v Nitre, sme mali iba tri 
týždne na vymyslenie a nácvik 
nového účesu. Teraz to bol ši-
beničný termín, ale zvládli 
sme to a námaha znova stála 
za to. Uvedomovali sme si, že 
ak ideme na súťaž, nemôžme 
urobiť hladký účes za pár mi-
nút. Musí byť na ňom niečo 
zaujímavé, aby oslovil nielen 
odbornú porotu, ale aby sa pá-

čil takpovediac všetkým a bol 
použiteľný aj pre potencionálne 
nevesty. Urobili sme aj hladký, 
bol zaujímavý s  francúzskym 
vrkočom. Teším sa z úspechu 
a vidím, že naša práca má odo-
zvu a nie je to zbytočne vynalo-
žený čas,“ povedala majsterka 
odborného výcviku Beata 
Winková, ktorá spolu s maj-
sterkou Evou Michalákovou 
pripravuje žiačky na svoje 
povolanie v odbore kaderník. 

V  dnešnej dobe je v  móde 
jednoduchá nevesta s jedno-
duchým účesom. Hladké úče-
sy, hladké výčesy, prepletený 
vrkoč, z  pohľadu majsterky 
Beaty Winkovej nič zaujíma-
vé. Vymyslený a prepracovaný 
účes však zapôsobil na všet-
kých prítomných a Martinka 
sa na chvíľu cítila ako celebri-
ta, pretože poskytovala rozho-
vory pre rôzne televízie a užila 
si svojich päť minút slávy. 

Samotná súťaž v  Bratisla-
ve mala iné podmienky ako 
v Nitre. V Bratislave prišla už 
modelka nalíčená, oblečená 
v svadobných šatách a žiačka 
mala 60 minút na vypracova-
nie účesu. „Konkurencia bola 
veľmi veľká, pretože bolo veľa 
súťažiacich z  Bratislavy a  tí 
mali domácu podporu. Bolo 
to oveľa viac stresujúcejšie, ale 
snažila som sa zachovať pokoj. 
Účes sme mali natrénovaný, 
najdôležitejšie bolo precízne 
vyskladanie vlasov do finálnej 
podoby. Každý pohyb musíte 
mať zvládnutý, aby ste nestrá-
cali drahocenné minúty. Jedna 
strana bola úplne hladká, vla-
sy sa až leskli a ústredná časť 
účesu boli vlny, ktoré vyústili 
do pleteného vrkoča, ktorý je 
v súčasnosti trendy nielen pre 
nevesty. Celú pointu vymyslela 
samozrejme pani majsterka. 
Minulosť - vlny prechádza do 

súčasnosti - pletený vrkoč,“ po-
vedala Martina Friedmanová. 

Čo sa týka súťaží, na kto-
rých sa žiačky odbornej školy 
zúčastňujú a suverénne víťa-
zia, potvrdzujú dobre nasme-
rovanú a systematickú prácu 
s mládežou. Zabodovať na sú-
ťaži to nie je len praktický ale-
bo teoretický výcvik. Vytipo-
vať vhodných talentovaných 
žiakov, na to majster musí 
mať víziu, aby model oslovil 
porotu a zabodoval. K  tomu 
je potrebné aj materiál- 
ne a  finančné zabezpečenie 
a potom je to tréning. „Na to 
je potrebné, aby aj majstri pou- 
žili svoje schopnosti. Môžem 
povedať, že máme v škole ta-
kých ľudí, ktorí dokážu praco-
vať aj nad rámec a sú schopní 
viesť svojich žiakov, čo sa od-
zrkadľuje práve vo výsledkoch. 
Vycestovanie žiačok s  majst- 
rami na súťaže, si vyžaduje 
nemalé finančné prostried-
ky, ktoré vedenie školy vždy 
nájde, pretože je na prospech 
nielen žiakov, ale slúžia aj na 
zviditeľnenie školy. Na to sa 
peniaze musia nájsť. Bol by to 
hazard, nepodchytiť takýchto 
talentovaných mladých ľudí. 
Na druhej strane im takýmito 
akciami pomôžeme neskôr  sa 
uplatniť na trhu práce. To ľko 
peňazí by si mala každá ško-
la nájsť,“ povedal Ing. Vla-

dimír Vencko, riaditeľ školy 
v Poprade-Veľkej. 

Súkromná stredná odbor-
ná škola okrem iných povo-
laní vychováva aj skvelých 
autolakýrnikov, ktorí tiež 
dosahujú pekné výsledky 
v rôznych súťažiach. To potvr- 
dzuje, že aj správny výber po-
volania a kvalitná škola vytvo-
ria predpoklady na uplatnenie 
sa žiakov v praxi. Talentované 
a  šikovné deti už počas prí-
pravy na povolanie potvrdzu-
jú, že remeslo môže mať zlaté 
dno. 

„Čo sa týka odmeňovania 
takýchto žiakov, ktorí prezen-
tujú nielen našu školu, okres, 
kraj, ale mnohokrát nás za-
stupujú aj na medzinárodných 
súťažiach, teda zastupujú Slo-
vensko, nemáme veľa možnos-
tí a je pre nás pomerne ťažké 
oceniť ich. Tentokrát sme sa 
rozhodli, že žiaci dostanú vec-
ný dar a reprezentácia na súťa-
ži so skvelým umiestnením sa 
im môže uznať ako praktická 
časť záverečných skúšok, ktorú 
nemusia absolvovať. Snažíme 
sa vytvoriť aspoň takéto bene-
fity, ktoré môžu žiakov počas 
prípravy na zamestnanie mo-
tivovať,“ ukončil riaditeľ Ing. 
Vencko.  Úspešné žiačky SSOŠ 
ďakujú za požičanie šiat a do-
plnkov svadobnému salónu 
Štýlovo. (pks)

Ku všetkým programom 
internetu či balíkom Slova-
net pridá všetkým novým aj 
pokračujúcim zákazníkom 
dátové úložisko Moja aktov-
ka na 12  mesiacov zadar-
mo a  kvalitnú antivírusovú 
ochranu ESET Smart Secu-
rity na 3  mesiace zadarmo. 
K  internetovému programu 
Mini alebo  vyšším môžu 
existujúci zákazníci Slovane-
tu bezplatne využívať aj služ-
bu Hurican online asistent, 
s  ktorou získajú odbornú 
pomoc pri problémoch s po-
čítačom či smartfónom.

Pre viac informácií o  tej-
to akciovej ponuke a  ove-
renie dostupnosti interne-
tu navštívte stránku www.
slovanet.sk/akcia alebo za-
volajte na bezplatné číslo 
0800 608 608. Uvedené ceny 
sú s DPH.

Mesto Poprad zverejnilo 
na svojej webovej stránke 
zoznam daňových dlžníkov, 
u  ktorých eviduje nedo-
platky na daniach z nehnu-
teľností, za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za 
ubytovanie a nedoplatky za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, evidované 
k 31. decembru 2014.

V zozname daňových dlž-
níkov sú uvedené fyzické 
osoby, vrátane podnikateľov, 
u  ktorých nedoplatok pre-
siahol výšku 160 eur a práv-
nické osoby, u ktorých nedo-
platok presiahol výšku 1 600 
eur. 

„V zozname dlžníkov bolo 
celkovo zverejnených 1  151 
fyzických a právnických osôb, 
u ktorých sú evidované nedop- 
latky vo  výške 556 723 eur. 
Na celkovej výške zverejne-
ných nedoplatkov sa fyzické 
osoby podieľajú čiastkou 504 
338 eur, čo predstavuje nárast 
oproti roku 2013 o  36 243 
eur. Právnické osoby sa po-
dieľajú sumou 52 385 eur, čo 
predstavuje oproti roku 2013 
pokles o 35 362 eur,“ uvied-
la Jitka Púčiková, vedúca 
ekonomického odboru MsÚ 
v Poprade. 

Zverejnených daňových 
dlžníkov správca dane evi-
duje predovšetkým na miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné 
odpady a to vo výške 429 312 
eur, čo predstavuje 77,11 % z 
celkovej sumy zverejnených 
nedoplatkov. Nedoplatky vo 
výške 100 955 eur sa týkajú 
daňových dlžníkov, ktorí sú 
evidovaní v  meste Poprad 
bez presnej adresy trvalého 
bydliska a  ktorým správca 
dane podľa zákona o miest-
nych daniach a  miestnom 
poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné od-
pady je povinný poplatok 
každoročne vyrubovať, aj 
keď rozhodnutie nie je mož-
né doručiť a poplatok ostáva 
každoročne nezaplatený. 

Nárast zverejnených ne-
doplatkov na miestom pop- 
latku za komunálne odpady 
a  drobné stavebné odpady 
oproti roku 2013 predstavuje 
čiastku 22 339 eur. 
Zverejnené nedoplatky na 
dani z nehnuteľností u práv-
nických osôb a fyzických osôb 
sú celkovo vo výške 97 506 
eur, čo predstavuje 17,51 % 
podiel z celkovej sumy zve-
rejnených nedoplatkov. Ďa-
lej sú to nedoplatky na dani 
za psa vo výške 12 730 eur, 
na dani za ubytovanie vo 
výške 5 861 eur a nedoplatky 
na dani za užívanie verejné-
ho priestranstva vo výške 
7 273 eur.  (mga)

Poprad zverejnil 
dlžníkov
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Čakacie lehoty, poplatky a úplatky. Ako je to v iných krajinách EÚ?
Problémy slovenského 

zdravotníctva plnia v posled-
ných dňoch stránky novín, 
v médiách sa diskutuje o stále 
nových kostlivcoch v skrini, 
ktoré otvorenie diskusie vy-
nieslo na svetlo sveta. Kole-
gov, pacientov, ktorí pracujú 
v spotrebiteľských organizá-
ciách, sme sa spýtali:

1. Ako vo vašej krajine pre-
bieha proces objednávania 
k lekárovi? (Telefonicky, ema-
ilom? Platíte za prednostné 
vyšetrenie? Platíte, ak termín 
zmeškáte či zrušíte? Aké dlhé 
sú u vás čakacie doby?)

2. Objavuje sa u  vás vo 
vzťahu lekára a  pacienta, 
v ktoromkoľvek štádiu liečby, 
úplatok? Ako takýto jav ak-
ceptuje verejnosť? 

Prečítajte si odpovede čle-
nov Európskej poradnej sku-
piny spotrebiteľov (ECCG) z 
ôsmich členských krajín EÚ.

Michiel Karskens, 
Holandsko:

1. U  praktického lekára 
i špecialistu sa objednávame 
zväčša telefonicky, no je to 
možné i emailom. Obvodný 
lekár vás odporučí k špecia-
listovi či do nemocnice. Za 
určenie termínu sa u neho vo 
všeobecnosti neplatí. Ak si 
dohodnete termín u špecia-
listu alebo napríklad u zubára 
a  neprídete, alebo návštevu 
zrušíte menej ako 24 hodín 
pred termínom, lekár vám za-
účtuje poplatok.

2. Obvodní lekári i špecia-
listi sú platení z  povinného 
zdravotného poistenia, preto 
úplatky nie sú potrebné, ani 
verejnosťou akceptovateľné.

Rutenis Paukste,  
Litva

1. K  lekárovi sa môžete 
objednať osobne, telefonicky 
alebo emailom. Zatiaľ ne-
platíme v prípade, že termín 

nedodržíme, alebo stretnutie 
sami zrušíme, no keďže ta-
kýchto situácií pribúda, mož-
no sa to v krátkej budúcnosti 
zmení. Kým obvodný lekár 
vás môže prijať už na budúci 
týždeň, objednať sa k  špe-
cialistovi môže trvať aj šesť 
mesiacov. Na súkromných 
klinikách je situácia oveľa 
lepšia. Śtát platí paušálnu 
časť za služby, ktoré posky-
tujú a pacient doplatí zvyšok. 
Naši lekári často kombinujú 
prácu v súkromnej praxi a v 
nemocnici.

  Sine Jensen,  
Dánsko

1. Dánsko má kompletne 
verejne financovaný system, 
no takmer polovica populácie 
má aj extra pripoistenie, ktoré 
ich niekedy môže uprednost-
niť pred ostatnými, najmä 
u špecialistov, ako sú kožní či 
oční lekári. Každý je zaradený 
k obvodnému lekárovi a mô-
žeme si vybrať lekára v okru-
hu 5 km od miesta, kde bý-
vame, ak môže prijať ďalších 
pacientov. Máme obrovský 
nedostatok lekárov v  regió-
noch, preto tam možnosť vý-
beru neexistuje. Ľudia v mes-
tách, kde si lekárov vyberať 
môžu, ho môžu bezplatne 
zmeniť každých päť rokov, 
inak to stojí asi 20 eur. Každý 
lekár má povinnosť ponúknuť 
pacientom možnosť objednať 
sa emailom a tiež je povinný 
poskytovať emailové konzul-
tácie, ale nie je zaručené, že 
termín u všetkých dostanete 
v ten istý deň, ako oň požia-
date. V urgentných prípadoch 
vás však prijmú. Ak sa chcete 
dostať do nemocnice, jediný 
spôsob je prostredníctvom 
odporúčania praktického 
lekára. Ak práve nepracuje, 
máme telefonickú službu, kde 
vás lekár či sestra v prípade 
nutnosti do nemocnice poš- 
le. Neplatíme, ak svoj termín 

zrušíme alebo jednoducho 
k lekárovi v stanovenom čase 
neprídeme, no viem, že nie-
ktoré nemocnice takto začali 
postupovať. 

2. Nepočula som o úplat-
koch a v Dánsku by to ani ne-
bolo akceptovateľné. 

Gabriele Zgubic,  
Rakúsko

1. V Rakúsku sa bežne k le-
károm objednávame telefo-
nicky a niektorí lekári majú 
na svojich webstránkach 
možnosť objednať sa aj on-
line. Za prednostné termíny 
neplatíme a zvyčajne pacient 
neplatí, ani keď svoj termín 
zmešká, či zruší. Dĺžka ča-
kacej doby závisí od toho, či 
má lekár zmluvu s povinnou 
zdravotnou poisťovňou alebo 
nie. Ak áno, pacienti môžu 
na vyšetrenie čakať od dvoch, 
troch týždňov až do troch 
mesiacov, ak nejde o urgent-
ný prípad. Ak lekár takúto 
zmluvu nemá a  pacient má 
súkromné zdravotné poiste-
nie, čakacia doba je zvyčajne 
kratšia. 

2. V individuálnych prípa-

doch sa úplatky objavujú, naj-
mä v  prípade krátkodobých 
termínov zákrokov u vybra-
ného lekára, zväčša vedúceho 
tímu, no častejšie sa vysky-
tujú, ak pacienti majú extra 
súkromné poistenie, aby zák- 
roky mohli byť urobené skôr 
a skúsenejším lekárom. 

Živa Drol-Novak,  
Slovinsko

1. V slovinskom verejnom 
zdravotnom systéme je každý 
človek zaradený k praktické-
mu lekárovi a  zubárovi. Po 
roku môžete svojho lekára 
bez udania dôvodu zmeniť. 
Objednávame sa zväčša tele-
fonicky, pretože hoci je mož-
né poslať email, nedeje sa tak 
veľmi často. K  špecialistom, 
ktorí u  nás zväčša pracujú 
v nemocnici, sa pacient do-
stane len na základe odpo-
rúčania praktického lekára. 
Aj k  špecialistovi sa môžete 
objednať telefonicky i  elek-
tronicky. Títo lekári si vedú 
zoznamy čakateľov kvôli 
transparentnosti. Každý pa-
cient má právo do nich nah- 
liadnuť. Neplatíme poplatky, 

ak sa na vyšetrenie nedosta-
víme, alebo ho zrušíme, no 
čakacie doby k špecialistom, 
ktorí sú platení z povinného 
zdravotného poistenia, sú 
zvyčajne niekoľko mesiacov.

2. Nemáme štatistiky, ne-
viem, že by sa robil výskum 
a  nepočula som ani o  súd-
nom procese ohľadom úplat-
kov. No môžem povedať, že 
existuje neformálne všeobec-
né odporúčanie, že pacien-
ta lekár objedná skôr, ak ho 
on alebo jeho rodina pozná 
osobne... 

Helle Aruniit,  
Estónsko

1. Každý má svojho ro-
dinného lekára, u  ktorého 
je registrovaný. Ak sa chcete 
objednať, môžete to spraviť 
telefonicky, mailom alebo 
cez internet. Dostať sa k svoj-
mu rodinnému lekárovi trvá 
zväčša niekoľko dní a všetko 
hradí poisťovňa. Ak sa chce-
te objednať k  špecialistovi, 
musí to schváliť a odporučiť 
váš rodinný lekár. Priamo sa 
môžete vybrať len napríklad 
ku gynekológovi či kožnému 
lekárovi. Zvyčajne trvá dva, 
tri i  viac mesiacov, kým sa 
k špecialistovi dostanete. Ne-
platíme žiadne poplatky, ak 
termín zrušíme, alebo zmeš-
káme. Ak sa k  odborníkovi 
chceme dostať skôr, existuje 
tzv. súkromný termín, za kto-
rý platíme poplatok od tridsať 
do päťdesiat eur. V takomto 
prípade sa k  lekárovi dosta-
nete už o niekoľko dní a ten-
to systém paralelne legálne 
funguje. 

2. Pokiaľ viem, úplatky sa 
u  nás nevyskytujú. Možno 
kvety a podobné pozornosti.

Conchy Martin Rey, 
Španielsko

1. Každý patrí k všeobecné-
mu lekárovi neďaleko svojho 

bydliska, no môžete ho zme-
niť. Neplatíme za zrušenie 
termínu a  návštevy, liečbu, 
vyšetrenia, zákroky, rehabi-
litácia i všetko ostatné hradí 
poisťovňa. Pacienti so špeciál- 
nymi potrebami neplatia za 
lieky, dôchodcovia platia len 
paušálnu časť a ostatní si za 
lieky doplácajú.

2. Úplatky sa, pokiaľ viem, 
nedávajú. Starší ľudia radi dá-
vajú svojim lekárom na Via-
noce malé darčeky, no to sa 
za úplatok nepovažuje.

  
Lenka Bergmannová,  

Česká republika
1. V Českej republike exis-

tuje jednotný systém - každý 
patrí k  svojmu obvodnému 
lekárovi a  miestnym od-
borným lekárom (napr. na 
najbližšej poliklinike) podľa 
miesta svojho bydliska. Nie 
je však povinný chodiť k leká-
rom v miesta bydliska - ošet-
rujúceho si môže voliť podľa 
svojho uváženia. K  lekárovi 
sa objednáva telefonicky, prí-
padne emailom. Termín je 
dohodnutý podľa možností 
pacienta a kapacity lekára. Za 
objednanie sa nič neplatí, ne-
stretla som sa ani s „pokutou“ 
za zmeškaný či zrušený ter-
mín. Manipulačné poplatky 
u lekára a za recept v lekárni 
(bolo to 30 Kč) sú od januára 
2015 zrušené, odporúčanie 
k špecialistovi nie je spoplat-
nené, ostáva len poplatok 90 
Kč na pohotovosti. Od minu-
lého januára je zrušený denný 
poplatok za pobyt v nemoc-
nici, bolo to 100 Kč. 

2. V ČR existovala oficiál- 
na možnosť príplatkov za 
lepšiu starostlivosť -  nad-
štandard (ľahšia sadra, kon-
taktné šošovky a pod.), ale to 
bolo v roku 2013 zrušené. Či 
existujú úplatky u lekárov ne-
viem, nepoznám žiadne prí-
pady zo svojho okolia. (pvc)

 Ilustračné foto, zdroj: internet

Od piatku platia nové pra-
vidlá EÚ, na základe ktorých 
sa v krajinách EÚ už nebudú 
predávať energeticky náročné 
domáce spotrebiče ako sú ku-
chynské rúry a platničky na 
varenie. Táto zmena by mala 
podľa komisie ušetriť spot-
rebiteľom približne päťdesiat 
eur ročne, pričom európska 
dvadsaťosmička by mala na 
základe nových pravidiel 
ušetriť ročne miliardy eur. 
Cieľom politiky tzv. ekodizaj-
nu je znížiť dovoz palív a pro-
dukciu emisií CO2.

Zástupcovia európskych 
výrobcov spotrebičov (Bosch 
Siemens Haushaltsgeraete 
a Philips), ktorí sa zúčastni-
li rokovaní o pravidlách pre 
kuchynské spotrebiče, nové 
pravidlá vítajú. Kritici v nich 
vidia ďalší príklad bruselskej 
byrokracie.

Mediálny rozruch vyvo-
lalo napríklad vlaňajšie roz-
hodnutie únie zakázať pre-
daj silných vysávačov. Podľa 
nových pravidiel je v  únii 
zakázaný predaj všetkých 
vysávačov s  príkonom nad 
1 600 wattov. Od roku 2017 
chce únia tento zákaz rozšíriť 
aj na vysávače, ktorých prí-
kon je vyšší ako 900 wattov. 

Podľa smernice o ekodizajne 
nebude možné predávať rúry 
či platničky, ktoré nespĺňajú 
predpísané energetické li-
mity, zamerané na izoláciu 
a lepší dizajn dvierok. Komi-
sia tvrdí, že spotrebitelia si 
rozdiel vo výkonnosti spotre-
bičov nevšimnú.

Smernica umožňuje pre-
dajcom vypredať ešte zásoby. 
Podporovatelia energetickej 
efektívnosti však spotrebite-
ľov upozorňujú, aby sa nedali 
zlákať na zľavnené spotrebiče, 
pretože v konečnom dôsled-
ku zaplatia viac za spotrebu 
energie. „Znamená to, že 
štandardy spotrebičov sa zvý-
šia, takže nekvalitné výrobky 
z Ázie budú musieť z kuchy-
ne preč,“ povedal Stamatis 
Sivitos, zástupca európskych 
environmentálnych mimo-
vládnych organizácii Cool-
products.  (eur)

Úspora energie v kuchyniach V Európe rastie chudoba
Nová správa Caritas Eu-

rope „Chudoba a  nerovnosť 
na vzostupe“ odhalila rastúci 
počet chudobných Európa-
nov. Takmer polovica Bulha-
rov (48 %) a  viac ako 40 % 
Rumunov je v  súčasnosti 
ohrozených chudobou. Prob-
lémy boli zaznamenané aj 
v  krajinách výrazne zasiah-
nutých krízou, ako sú Cyprus, 
Grécko, Írsko, Portugalsko či 
Španielsko má najväčšie príj-
my z cestovného ruchu spo-
medzi všetkých európskych 
krajín. V štrnástich z 28 člen-
ských štátov EÚ žije každé 
tretie dieťa v chudobe. Tieto 
údaje potvrdzujú aj štatistiky 
Eurostatu, ktoré naznačujú, 
že každý štvrtý občan EÚ je 
ohrozený chudobou a sociál-
nym vylúčením.

Správa Caritas Europe sa 
zamerala aj na nezamestna-
nosť. Rastúci trend nezamest-
nanosti pozorujú naprieč 
všetkými vekovými kategó-
riami. Najviac ohrozenými 
skupinami sú mladí ľudia, a to 
najmä ženy a správa upozor-
ňuje aj na vysoký počet ne-
zamestnaných, ktorí nemajú 
nárok na akúkoľvek sociálnu 
podporu. V členských kraji-
nách EÚ sa zároveň zhoršuje 

prístup občanov k zdravotnej 
starostlivosti, narastá imigrá-
cia, xenofóbia a rasizmus.

Novozvolený grécky pre-
miér Alexis Tsipras už úniu 
vyzval, aby začala riešiť to, 
čo opísal ako „humanitárnu 
krízu v  Európe“ v  dôsledku 
úsporných opatrení. Reflek-
tuje tak odporúčania Caritas 
Europe členským štátom ve-
novať zvýšenú pozornosť so-
ciálnym otázkam pri riešení 
súčasnej krízy, nie zameriavať 
sa predovšetkým na ekono-
miku. Úsporné opatrenia, 
ktoré mali za cieľ znížiť deficit 
a rastúci dlh európskych kra-
jín, mali podľa viacerých po-
zorovateľov zničujúci dopad 
na niektoré vrstvy obyvateľov. 
Európa, ktorú sme v  našej 
správe dokumentovali, nie je 
spravodlivá. Úsporné opatre-
nia krízu nevyriešili, ale spô-
sobili ďalšie sociálne problé-
my a  nepokoje, ktoré môžu 
mať trvalé následky. Caritas 
Europe preto členským štá-
tom odporúčajú zaviesť ga-
rantovaný minimálny príjem, 
ktorý by pracovníkom zaručil 
dôstojný život, tvrdšie bojovať 
proti daňovým únikom a za-
viesť progresívne zdaňovanie. 
 (eur)

Mládež na pracovnom trhu

EÚ uvoľňuje v tomto roku 
jednu miliardu na dotovanie 
zamestnávania mladých ľudí. 
Slovensko uvažuje o tom, že 
nezamestnanosť mladých 
bude jednou z  priorít jeho 
predsedníctva EÚ. Odbor-
níci radia ísť na to cez vzde-
lávanie. Niektorí poslanci 
v  rozprave vyjadrili obavy 
v  súvislosti so schopnosťou 
členských štátov využiť na-
výšené prostriedky efektívne. 
Podľa nich hrozí, že členské 
štáty uprednostnia dočasné 
riešenia šité horúcou ihlou 
namiesto vytvárania pod-
mienok na tvorbu dlhodobo 
udržateľných a  kvalitných 
pracovných miest. Návrh Eu-
rópskej komisie na tohoroč-
ný rozpočet pre Iniciatívu na 
podporu mladých predstavu-
je jednu tretinu z celkového 
financovania (2014-2020). 
Slovensko je jednou z krajín, 

ktorej sa iniciatíva týka. 
Ak upravený rozpočtový 
plán podporí EP a Rada 
EÚ, celkový finančný 
balík zameraný na spo-
ločné úsilie členských 
štátov EÚ dostať 650 tis. 
mladých ľudí na trh prá-
ce, by sa v priebehu toh-
to roka mohol zvýšiť až 

30-násobne. Rozpočet na ob-
dobie 2014 - 2020 je vo výške 
3,2 miliardy eur, ktorý dopĺ-
ňa ďalších 3,2 miliardy eur 
z  prostriedkov vyčlenených 
pre členské štáty v rámci Eu-
rópskeho sociálneho fondu. 
Slovenský europoslanec Ivan 
Štefanec pre TASR pripome-
nul, že táto iniciatíva pomôže 
vytvoriť predovšetkým nové 
pracovné miesta pre mladých 
ľudí. „To je presne to, čo pot- 
rebujeme. Pripraviť mladých 
ľudí na trh práce. Ale chcem 
zdôrazniť, že netreba iba vyt- 
várať rôzne podporné mecha-
nizmy, základom tejto situácie 
je zlepšenie podnikateľského 
prostredia,“ zdôraznil Štefa-
nec. Ako dodal, spoločnosť 
najviac pomôže všetkým ne-
zamestnaným tak, že zlepší 
celkové podnikateľské prost- 
redie, ktoré vytvára nové pra-
covné miesta.  (eur)
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 ◆ Pracovník pokladne - zá-
kaznícky servis; Poprad, 
ASKO - NÁBYTOK, spol. 
s r.o., Svitská cesta 3, 058 01 
Poprad

 ◆ Chyžná; Štrbské Pleso, 
Grand Hotel Kempinski High 
Tatras, Ul. Kúpeľná 4043/6, 
059 85 Štrba - Štrbské Pleso, 
Tel.: 052/32 62 300

 ◆ Stavbyvedúci; Kežmarok, 
FreeDom Tatra City, Vajan-
ského 2786, 010 01 Žilina, 
Tel.: 0904 798 398

 ◆ Farmaceut/zodpovedný 
farmaceut; Poprad, Callen-
dula, spol. s r.o., Starosaská 1, 
052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 
0911 958 820

 ◆ Pracovníci prevádzky ob-
chodu - nepotravinárskeho 
tovaru; Stará Ľubovňa, Kauf-
land Slovenská republika 
v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 
831 04 Bratislava

 ◆ Vedúci/a skupiny tovaru 
- potravinový tovar (ovocie/
zelenina); Stará Ľubovňa, 
Kaufland Slovenská republi-
ka v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 
831 04 Bratislava

 ◆ Šéfkuchár/ kuchár/-ka; 
Poprad, CLAVIER s.r.o., Jána 
Holého 698/1, 071 01 Micha-
lovce, Tel.: 0911 805 305

 ◆ Dispečer; Poprad, Geis SK 
s.r.o., Tŕňanská 6, 960 01 Zvo-

len, Tel.: 045/555 2096
 ◆ Vedúca predajne; Poprad, 

LEMAR - TH, spol. s r.o., 
Nám. sv. Egídia 15, 058 01 
Poprad, Tel.: 0903 634 557

 ◆ Bankár segmentu Kom-
fort; Starý Smokovec, J & 
T BANKA, a.s., Dvořákovo 
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, 
Tel.: 02/59 41 81 11

 ◆ Riaditeľ obchodno-eko-
nomického úseku; Poprad, 
Letisko Poprad - Tatry, a.s., 
Na letisko 100, 058 98 Po-
prad, Tel.: 052/773 00 36

 ◆ Technik údržby; Poprad, 
Tatravagónka a.s., Štefáni-
kova 887/53, 058 01 Poprad, 
Tel.: 0918 735 724

 ◆ Obchodný zástupca v 
teréne; Kežmarok, Levoča, 
Poprad, Stará Ľubovňa, ME-
DIATEL spol. s r.o., Miletičo-
va 21, 821 08 Bratislava, Tel.: 
0903 476 071

 ◆ Aministratívny pracov-
ník; Spišský Štiavnik, Mrava 
s.r.o., Priečna 832, 059 14 
Spišský Štiavnik, Tel.: 0907 
182 952

 ◆ Obslu ha CNC stroja 
(drevovýroba); Sp. Štiavnik, 
Mrava s.r.o., Priečna 832, 059 
14 Sp. Štiavnik, Tel.: 0907 182 
952

 ◆ Promotér/Barman; Kež-
marok, KARLOFF, s.r.o., Pra-

 INZERCIA

PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI

Predám lacno smrekový 
tatranský obklad 3eur/m, 
zrubový profil, hranoly aj 
dlážkovicu na podlahy a iné. 
0908 234 866.

Predám zrekonštruovaný 
dvojgeneračný dom v  Po-
prade-Veľkej so zariadením 
a  pozemkom 940 m2 so zá-
hradným domčekom, prí-
streškom na palivové drevo 
a  plechovou garážou. Dve 
samostatné bytové jednotky, 
murivo –  tehla, zateplenie 

– Nobasil, plastové okná, la-
minátové podlahy, strešná 
krytina Tondach, centrálne 
vykurovanie - plynový a dre-
vosplyňovací kotol. Bytová 
jednotka na prízemí –  dve 
kachľové pece. Úžitková 
plocha 197 m2. Možnosť ko-
merčného využitia. Kontakt: 
0911 363 313

diareň č. 44, 060 01 Kežma-
rok, Tel.: 052/468 1461

 ◆ Líder integrovanej logis-
tiky; Poprad, Tatravagónka 
a.s., Štefánikova 887/53, 058 
01 Poprad, Tel.: 0918 735 724

 ◆ Grafik; Kežmarok, KAR-
LOFF, s.r.o., Pradiareň č. 
44, 060 01 Kežmarok, Tel.: 
052/468 1461

 ◆ Riaditeľ technicko-inves-
tičného úseku; Poprad, Le-
tisko Poprad - Tatry, a.s., Na 
letisko 100, 058 98 Poprad, 
Tel.: 052/773 00 36

 ◆ Vnútorný audítor senior; 
Poprad, Consumer Finance 
Holding, a.s., Bernolákova 
17, 058 01 Poprad

 ◆ Rozpočtár; Levoča, LIN-
DAB, a.s., Jamník 278, 053 22 
Jamník

 ◆ Veliteľ záchrannej a hasič-
skej služby; Poprad, Letisko 
Poprad - Tatry, a.s., Na letis-
ko 100, 058 98 Poprad, Tel.: 
052/773 00 36

 ◆ Účtovník (automotive); 
Kežmarok, Poprad, St. Ľu-
bovňa, MANPOWER SLO-
VENSKO s.r.o., Štúrova 27, 
040 01 Košice, Tel.: 0918 894 
014

 ◆ Chyžná; Vysoké Tatry, 
PEPA TATRY s.r.o., Novo-
meského 4738/2, 058 01 Po-
prad, Tel.: 0948 109 859

 ◆ Inžinier zákazníckej kva-
lity; Poprad, MANPOWER 
SLOVENSKO s.r.o., Štúrova 
27, 040 01 Košice, Tel.: 905 
978 151

 ◆ Údržbár hotela; Štrbské 
Pleso, SOREA, spol. s r.o., 
Odborárske nám. 3, 815 70 
Bratislava, Tel.: 052/3211 850

 ◆ Laboratórny diagnostik 
- biochemik; Kežmarok, Al-
pha medical, s.r.o., Záborské-
ho 2, 036 01 Martin

 ◆ Zdravotnícky laborant; 
Kežmarok, Alpha medical, 
s.r.o., Záborského 2, 036 01 
Martin

 ◆ Spa Recepčná; Kežmarok, 
Hotel Lesná, Stará Lesná 157, 
059 60 Tatranská Lomnica

 ◆ Manažér predaja; Svit, 
Poprad, NOVIDEA, s.r.o., 
Scherfelova 1376/4, 058 01 
Poprad, Tel.: 0905 621 986

 ◆ Operátor výroby; Kežma-
rok, Poprad, MANPOWER 
SLOVENSKO s.r.o., Murgaš-
ova 90/5, 058 01 Poprad

 ◆ Predavačka v darčeko-
vej predajni; Poprad, VEMI 
SHOP, s.r.o., Lidické námestie 
14, 040 22 Košice

 ◆ Masér & Správca Relax 
Centra; Vysoké Tatry, Hotel 
SLOVAN, Tatr. Lomnica 46, 
059 60 Vysoké Tatry

 Zdroj: www.profesia.sk

rová, vedúca 
oddelenia škol-
stva, mládeže 
a  športu MsÚ 
v Poprade.

V  školskom 
roku 2014/2015 
študuje v  zák-
ladných školách 
v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti 
popradskej sa-
mosprávy 4 364 
žiakov.  (mga)

21. storočie, Slovensko, 
stredná Európa, Poprad a  v 
strede chodníka schodíky 
-  vstup do poisťovne. Vyni-
kajúci nápad, ako „prinútiť“ 
klienta vojsť do poisťovne, ale 
už úplne „mimo“, keď po tom-
to verejnom chodníku kráča-
te večer, napríklad cestou zo 
stanice alebo na stanicu. Nuž, 
neverím, že existuje architekt, 
ktorý dokáže pripraviť takýto 
škodoradostný úskok na nič 
netušiacich chodcov, ktorí sa 
večer ponáhľajú do práce či 
domov. Ešte zopár takýchto 
výmyslov a Popradčania budú 
chodiť s rozbitými kolenami.
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TELEVÍZNY PROGRAM 25. 2. 2015 - 3. 3. 2015

07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:05  Čerstvé, ale  

v kontajneri
10:00  Rusínsky magazín
10:25  Fokus zdravie
11:10  Ambulancia
11:40  Viliam Široký  

a jeho doba
12:10  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:50  Na ľudovú nôtu 2000
13:25  MS v klasickom 

lyžovaní
15:25  Kvarteto
15:55  Maďarský magazín
16:20  Tempo
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Osudy umeleckých 

diel
18:25  Test magazín
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Krtko
18:55  Trpaslíci
19:00  Rozprávky  

Bolka a Lolka
19:10  Dračie poviedky
19:35  Ja a moja rodina
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Kto vyhral vo februári 

1948...
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Súrodenci
22:00  Uhol pohľadu
23:15  Polícia
23:50  Autosalón

04:20  DIVOKÉ KONE
05:15  Krimi
05:40  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:35  Súdna sieň
08:40  DIVOKÉ KONE
09:55  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:50  TV šanca
13:25  Sladký život
14:20  Panelák
15:25  Nákupné maniačky
16:30  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:00  Sladký život
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík  

od TV JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:40  Panelák
22:45  Sladký život
23:40  Podvodníci
00:40  Agent
01:35  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
02:15  Noviny TV JOJ
02:50  Panelák
03:35  Pod povrchom

06:45  Polícia
07:00  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Hrady a povesti
09:20  Osudy umeleckých 

diel
09:50  Maďarský magazín
10:15  Fokus spotrebiteľ
11:00  Vat
11:30  Pred rokmi...
12:05  Živá panoráma
12:35  ArtSpektrum
12:40  Zázračný autobus
13:25  Lyžovanie - MS 

v klasickom lyžovaní
14:45  Senior klub
15:25  Televízny klub 

nepočujúcich
15:50  Rómsky magazín
16:20  Halali
16:35  Necelebrity
16:55  Lyžovanie - MS 

v klasickom lyžovaní
19:35  Večerníček
19:40  Krtko
19:45  Trpaslíci
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Boj o priestor
20:30  Necelebrity
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Ambulancia
23:30  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

Štvrtok
26. 2. 2015

Streda
25. 2. 2015

04:10  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:15  Počasie
05:20  Policajné oddelenie
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Taxík
14:25  Tajomstvo mojej 

kuchyne
15:05  District
16:00  Správy RTVS
16:25  Ako to funguje
16:55  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov  

zostrihy
23:30  District
00:15  Hlavný podozrivý
01:55  Dámsky klub
03:25  McLeodove dcéry

04:10  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:15  Počasie
05:20  Policajné oddelenie
06:10  5 proti 5 
06:55  Správy RTVS
07:40  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Nečakané stretnutia
14:45  Slovensko v obrazoch

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:05  Dva a pol chlapa II
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:40  Rodinné prípady
22:50  Stúpenci
23:50  Myšlienky vraha
00:40  Kobra 11
01:30  NCIS - Námorný 

Piatok
27. 2. 2015

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:20  Policajné oddelenie
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Tajné životy
15:05  District
16:00  Správy RTVS
16:25  Ako to funguje
16:55  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Milujem Slovensko
21:50  Čínska štvrť
00:00  District
00:45  Nikto nie je dokonalý
01:55  Talkshow Petra 

Marcina
02:40  Dámsky klub

04:15  DIVOKÉ KONE
05:10  Krimi
05:35  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:50  TV šanca
13:25  Sladký život
14:20  Panelák
15:25  Nákupné maniačky
16:30  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:00  Sladký život
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík  

od TV JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:40  Panelák
22:45  Sladký život
23:40  Podvodníci
00:40  Agent
01:35  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:15  Noviny TV JOJ
02:45  Panelák
03:30  Pod povrchom

07:15  Polícia
07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:05  Noc v archíve

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:10  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:05  Dva a pol chlapa II
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:40  Rodinné prípady
22:50  Stúpenci
23:45  Myšlienky vraha
00:40  Kobra 11
01:30  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:15  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  Dr. House

15:05  District
16:00  Správy RTVS
16:25  Ako to funguje
16:55  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Štyri svadby  

a jeden pohreb
22:10  Reportéri
22:40  Policajt
23:20  District
00:05  Svet v obrazoch
00:30  Hlavný podozrivý
02:10  Dámsky klub
03:35  McLeodove dcéry

10:05  Boj o priestor
10:35  Rómsky magazín
11:00  Súrodenci
11:30  Spektrum vedy
12:00  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:45  Tanečné miniatúry
13:25  MS v klasickom 

lyžovaní
15:20  Magazín Európskej 

ligy
15:50  Tvárou v tvár
16:15  Spišský Jeruzalem
16:45  Fokus rodina
17:30  Správy z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Národnostné správy
18:05  Extrémne v horách
18:30  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Krtko
18:55  Trpaslíci
19:00  Rozprávky  

Bolka a Lolka
19:05  Dračie poviedky
19:35  Ja a moja rodina
19:45  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Planéta dinosaurov
20:55  Umenie
21:25  Kinorama
21:55  Urážka
23:30  Cassovia jazz 1996
00:15  Správy RTVS
01:00  ArtSpektrum

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:10  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:05  Kobra 11
15:05  Dva a pol chlapa II
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:30  Reflex
17:55  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Karate Kid
23:25  Nemilosrdná 

spravodlivosť
01:10  Šiesty zmysel
01:55  Bostonské vraždy
02:40  Pán a pani Smithovci
03:20  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

04:20  DIVOKÉ KONE
05:15  Krimi
05:40  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:50  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:50  TV šanca
13:25  Sladký život
14:25  Panelák
15:25  Nákupné maniačky
16:30  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi

19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík  

od TV JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Okrsok 13: Ultimátum
22:55  Skutoční muži plačú
01:05  Kukuričné deti
02:30  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:10  Pod povrchom

Sobota
28. 2. 2015

04:15  McLeodove dcéry
05:00  Policajné oddelenie
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:15  Náš Timmy
07:25  Poštár Pat
07:40  Včielka Maja
07:55  Garfield
08:10  Ako si vycvičiť drakov
08:30  Fidlibumove 

rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:25  Robin Hood
10:15  Robin Hood
11:00  On air
11:35  Prežiť!
12:30  Prežiť!
13:25  Štyri svadby  

a jeden pohreb
15:20  Milujem Slovensko
16:50  Víkend
17:30  Postav dom,  

zasaď strom
18:00  Slovensko chutí
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy  

s Katkou Brychtovou
21:45  Talkshow Petra 

Marcina
22:30  Krajina rebelov
00:10  Inšpektor Rocca
01:50  Krajina rebelov
03:30  Robin Hood

07:25  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy z regiónov
08:00  Živá panoráma
08:35  Extrémne v horách
09:00  Planéta dinosaurov
09:55  Cesta
10:20  Senior klub
10:50  Piloti
11:15  Halali
11:35  Kvarteto
12:05  5 minút po dvanástej
13:05  Zákulisie slovenčiny
13:15  Bakalári
14:25  Magazín Ligy 

majstrov
14:55  Kapura
15:35  Farmárska revue
16:00  Test magazín
16:15  Pred rokmi...
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:45  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Kosák verzus  

hákový kríž
20:50  Anjeli strážni
21:20  Zlaté teľa
00:10  Kinorama
00:35  Československý 

filmový týždenník
00:50  Správy RTVS

vyšetrovací úrad
02:15  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  Dr. House
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04:40  Nové bývanie
05:30  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  Rodinné záležitosti
09:45  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:50  TV šanca
13:20  Nové bývanie
14:25  Profesionáli
15:20  Nákupné maniačky
16:30  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:10  Sladký život
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík od TV 

JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:40  Panelák
22:45  Sladký život
23:40  Po stopách zabijaka
01:45  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
02:30  Panelák
03:15  Pod povrchom

Pondelok
2. 3. 2015

07:40  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:05  Poviem mu to sám
10:10  Tvárou v tvár
10:40  Fokus rodina
11:45  Živá panoráma
12:15  ArtSpektrum
12:25  Na ľudovú nôtu
12:55  Magazín Ligy 

majstrov
13:25  Športové ozveny
13:50  Odpískané
14:35  Autosalón
15:05  Fokus práca
16:00  Národnostný magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:45  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Stalin vo farbe
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Kid
23:55  A predsa sa točí
00:35  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum

11:10  Dr. House
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:05  Dva a pol chlapa II
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:50  Kredenc
22:20  Šéfovia na zabitie
00:25  Dva a pol chlapa II
00:50  Vnútorný nepriateľ
01:35  Kobra 11
02:25  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

04:40  Dom hrôzy
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:20  Dobré ráno s RIKom
07:50  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:45  Simpsonovci XXIV
09:15  Oheň a ľad
11:00  Sladký život
13:00  Liga výnimočných
15:30  Láska na druhom 

konci
18:00  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík  

od TV JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Láska v utajení

Nedeľa
1. 3. 2015

04:15  Robin Hood
05:00  Drišľakoviny
06:10  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:20  Náš Timmy
07:30  Poštár Pat
07:50  Včielka Maja
08:00  Garfield
08:15  Ako si vycvičiť drakov
08:40  Zázračný ateliér
09:05  Megamozog
09:40  Autosalón
10:10  Mláďatká
11:05  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:40  Slečna Marpleová
15:15  Zabil jsem Einsteina, 

pánové
17:00  Nikto nie je dokonalý
18:20  Tajomstvo mojej 

kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Tajné životy
21:20  Zátoka nádejí
22:10  Zátoka nádejí
22:55  Slečna Marpleová
00:30  Rieka nádeje

04:00  NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad

04:40  Reflex špeciál
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:45  Zajac Bugs a káčer 

Duffy III
07:10  Tučniaky 

z Madagaskaru II
07:30  Tom a Jerry
08:00  Dom na vidieku
09:50  Krok za krokom 
10:50  Karate Kid
13:35  Legenda o Zorrovi
16:15  10 000 pred Kristom
18:20  Reflex špeciál
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Majstrovský plán
22:35  96 hodín
00:30  Nemilosrdná 

spravodlivosť
02:05  Majstrovský plán
03:50  Kobra 11

04:00  Kukuričné deti
05:30  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:20  Dobré ráno s RIKom
07:50  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:45  RoboRex
10:50  Knight Rider
11:45  Sladký život
13:40  Pištoľníčky
15:55  Oheň a ľad
18:00  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík  

od TV JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Beštia
22:30  Náhla smrť
01:00  Zabite Downa
02:50  Náhla smrť

07:20  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:40  Test magazín
09:50  Família
10:20  Odvážny Stepan
11:20  Kosák verzus  

hákový kríž
12:10  Orientácie
12:35  Slovo
12:40  On air
13:05  Necelebrity
13:25  MS v klasickom 

lyžovaní
16:05  Encyklopédia 

slovenských obcí
16:20  Anjeli strážni
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:45  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Dielo z depozitára
20:10  Dokumentárny klub
21:40  Odpískané
22:20  Noc v archíve
23:20  Umenie
23:45  Dielo z depozitára
00:00  Správy RTVS
00:45  Slovo
00:50  Cousteau - Svet ticha

04:15  Megamozog
04:45  Lesy Slovenska
05:00  Správy RTVS
05:45  Góly - body - sekundy
06:05  Počasie
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Zátoka nádejí
14:35  Zátoka nádejí
15:25  Svet v obrazoch
16:00  Správy RTVS
16:25  Ako to funguje
16:55  Talkshow Petra 

Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nepoužiteľní
21:50  Sanitka
22:45  Hlavný podozrivý
23:25  Policajné oddelenie
00:15  Autosalón
00:40  Nepoužiteľní
02:10  Hlavný podozrivý
02:50  Dámsky klub

07:45  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Slovensko v obrazoch
10:20  Svet v obrazoch
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Postav dom, zasaď 

strom
14:30  Pravdivé príbehy s 

Katkou Brychtovou
15:05  Križovatky medicíny
16:00  Správy RTVS
16:25  Ako to funguje
16:55  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok: 

Špeciálna jednotka
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Súboj s časom
01:10  Inšpektor Rocca

Utorok
3. 3. 2015

07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z 

regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Pesničky z Hviezdičky
09:05  Stalin vo farbe
10:00  Národnostný magazín
10:30  Fokus práca
11:15  Športové ozveny
11:45  Živá panoráma
12:20  ArtSpektrum
12:25  Takú 

nám,hudba,zahraj
13:05  Postup
14:15  Orientácie
14:45  Encyklopédia 

slovenských obcí
15:05  Fokus zdravie
16:00  Dirigent z gulagu
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy RTVS  

z regiónov
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:40  Trpaslíci
19:45  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Drevárskej mafii na 

stope
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:15  Svojsky mladí
00:10  On air
00:35  Kvarteto

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:35  Ordinácia v ružovej 

záhrade
10:50  Chlapi neplačú
12:00  Dr. House
13:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:05  Dva a pol chlapa II
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:50  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Vnútorný nepriateľ
01:40  Kobra 11
02:30  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:20  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

04:05  DIVOKÉ KONE
05:00  Top star
05:15  Krimi
05:40  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:50  TV šanca
13:20  Sladký život
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:30  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:10  Sladký život
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  štartovací balík  

od TV JOJ 2015
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:40  Panelák
22:45  Sladký život
23:40  Podvodníci
00:40  Agent
01:40  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:20  Panelák
03:05  Pod povrchom
03:55  DIVOKÉ KONE

04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Ordinácia v ružovej 

záhrade

04:15  Spišský Jeruzalem
04:35  Reportéri
05:05  Správy RTVS
05:50  Góly - body - sekundy
06:05  Počasie
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS

04:05  Žalobca a obhajca
05:05  Televízne noviny
06:00  Kobra 11
06:45  Zajac Bugs  

a káčer Duffy III
07:10  Tučniaky z 

Madagaskaru II
07:30  Tom a Jerry
07:50  Bingo
09:30  Krok za krokom
10:00  2 baby na mizine
10:25  Zlaté dieťa
12:20  Rande naslepo
14:20  Pán Božský
16:20  Susedia
17:05  Kredenc
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Vo štvorici po opici
22:45  30 minút alebo menej
00:30  Vo štvorici po opici
02:20  Zmutovaná hrozba

01:35  ArtSpektrum 02:15  O 5 minút 12
02:30  Rieka nádeje
03:25  Mláďatká

22:55  Po stopách zabijaka
01:00  Liga výnimočných
02:55  Láska na druhom 

konci

01:00  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum
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Pozvánky

O B E C   B A T I Z O V C E 
V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, 
zverejňuje zámer prenajať obchodnou verejnou súťažou 

nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Batizovce:

● budova hotela Guľa súp. číslo 231, 
● časť pozemku KN-C p.č. 1137/3 - cca 450m2  
    – parkovisko
● pozemok KN-C p.č. 1139/2 – o výmere 1514 m2,  
    na ktorom je umiestnená budova hotela Guľa,  
    vrátane časti priľahlého parku, 
● časť pozemku KN-C p.č. 1139/3 –  cca 940 m2  
    – patriaca k parku pri hoteli Guľa

◉ minimálna výška nájmu bola OcZ Batizovce stanovená na 18 000 €/ročne
◉ bližšie informácie a súťažné podmienky si môžu uchádzači stiahnuť na stránke: 
   www.obecbatizovce.sk alebo vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Batizovciach  
   počas úradných hodín
◉ lehota na doručenie ponúk končí dňa 4. 3. 2015 o 12.00 hodine.

Žiaci a žiačky stolnoteniso-
vého oddielu TJ STO Sloven-
ská Ves dosahujú už niekoľko 
rokov veľmi pekné výsledky. 
Či už v  rámci súťaží druž-
stiev v 1. lige starších a mlad-
ších žiakovv alebo v  rámci 
jednotlivcov východného 
Slovenska. 

 „V poslednom období nám 
najväčšiu radosť robí mladšia 
žiačka Anastázia Zgeburová 
(v strede). Hneď na prvom 
tréningu, asi pred rokom, som 
si všimol, že má obrovský ta-
lent. Po čase sa ukázalo, že ta-
lent chce pracovitosťou rozví-
jať.,“ uviedol tréner Ing. Peter 
Hanigovský. Malá piatačka 
je dnes najlepšou hráčkou, 
dokonca vie niekedy poraziť 
aj najlepších starších žiakov 
oddielu. 

 Obrovský talent sa u nej 
začal prejavovať od jej vstupu 
medzi najlepšie hráčky vý-
chodného Slovenska. Nielen 
v kategórii ml. žiačok, v kto-
rej môže podľa veku štartovať 
ešte rok, ale aj medzi staršími 

žiačkami. Na prvom vystú-
pení v  rámci Východoslo-
venského pohára sa medzi st. 
žiačkami vo Vranove umiest-
nila na 6. mieste a v tej istej 
kategórií neskôr v Košiciach 
na 10. a na poslednom turnaji 

vo Valalikoch obsadila opäť 6. 
miesto. V konečnom poradí  
Východoslovenského pohá-
ra je medzi staršími žiačka-
mi piata. Medzi mladšími 
žiačkami obsadila postupne 
10. a 7. miesto. 

Obrovský talent na zelených stoloch

Obrovský slalom
Športový klub Horec Lip-

tovská Teplička usporiada 
v sobotu 28. februára lyžiar-
ske preteky v obrovskom sla-
lome. Uskutočnia sa v lyžiar-
skom areáli Ski park Zaglinka 

od 10. h. Prihlásiť sa môžu 
pretekári do štyroch kategórií 
– mladšie žiačky, mladší žiaci 
(r. nar. 2005 – 2008), staršie 
žiačky a starší žiaci (r. nar. 
2000 – 2004). Štartovné 9 € 
(6 € celodenný lístok a občer-
stvenie + 3 € vratná záloha na 
lístok). Prihlášky na t. č. 0907 

958 604 a 0908 848 476, prí-
padne na mieste do 9.30 h.

Futbalový turnaj
V telocvični J. M. Petzvala 

v Sp. Belej sa v sobotu 28. 
februára uskutoční Memoriál 
Ľubomíra Mačugu. Futbalový 
turnaj mladších a starších žia-
kov začne od 8.30 h.

Posledný turnaj sa usku- 
točnil prednedávnom v Spiš-
ských Vlachoch, kde sa preds- 
tavila v plnej paráde. Až vo fi-
nále turnaja ju porazila štvrtá 
najlepšia hráčka Slovenska 
Alena Majerská z  Valalik. 
Pre A. Zgeburovú to zname-
nalo veľmi pekné 2. miesto, 
čo jej v celkovom hodnotení 
Východoslovenského pohára 
ml. žiačok vynieslo 4. miesto.

 Podľa posledného hod-
notenia východoslovenské-
ho rebríčka mladších žiačok 
k  1. januáru 2015 sa Anas-
tázia nachádza na 10. mies-
te. V rámci Slovenska na 43. 
a ešte neboli zarátané jej pos- 
ledné úspechy, ktoré sa pozi-
tívne prejavia na jej stúpajú-
com rebríčkovom postavení. 

“Ak bude Anastázia takto 
ďalej napredovať, bude pohá-
re nosiť nielen z východoslo-
venských súťaži, ale možno 
že aj zo slovenských“, dodal 
na záver smelé vyjadrenie jej 
súčasný tréner Ing. Peter Ha-
nigovský. (red)

Dve víťazstvá o vyše 100 bodov
V  oblastných majstrovst- 

vách skupiny Východ v bas-
ketbale privítali žiačky BAM 
Poprad, vedené trénerkou 
Gabrielou Husárovou, družst- 
vo dievčat z  BKM 
Bardejov, s ktorými 
v  sobotu odohra-
li dva majstrovské 
zápasy. V  obidvoch 
dueloch poprad-
ské dievčatá jasne 
dominovali a  po 
výsledkoch 112:2 
a  128:3! si pripísa-
li do tabuľky ďalšie 
body. Skupinu vedie 
bez prehry družstvo 
Young Angles Ko-
šice 2001. Dievčatá 
BAM Poprad figu-
rujú s dvomi prehra-
mi a 14 víťazstvami 
na druhom mieste 

a postup na majstrovstvá Slo-
venska by im ujsť nemal. „V 
zápasoch proti Bardejovu sme 
si mohli vyskúšať viacero na-
cvičených signálov. Keďže je 

nás málo, v družstve máme iba 
jedenásť hráčok, na súťažné 
zápasy nám chodí vypomáhať 
aj niekoľko dievčat z družstva 
mladších žiačok. Dnes sme dali 

Svit porazil Komárno
Basketbalisti Iskry Svit 

odohrali minulý týždeň dve 
stretnutia, ktoré mali bližšie 
určiť, kde sa Svit bude nachá-
dzať po skončení základnej 
časti extraligy a koho dostane 
v play off v 1. kole.

V stredu odcestovali Sviťa-
nia do Sp. N. Vsi. Vo východ-
niarskom derby uspela Spiš-
ská Nová Ves, ktorá zdolala 
Iskru Svit 88:76. Spišiakov 
potiahol k výhre Goran Bu-
latovič, čiernohorský tvorca 
hry s 26  bodmi, 11  asisten-
ciami a 10 doskokmi dosiahol 
uznávaný triple-double.

BK 04  AC LB Spišská 
Nová Ves - Iskra Svit 88:76 
(48:33), najviac bodov: Bu-
latovič 26, Brown 22, Mandič 
14 - Jackson 18, Smajlagič 17, 
Fodor 16, 650 divákov.

V  sobotu na svojej pa-
lubovke pred vypredaným 
hľadiskom privítali Sviťania 
aktuálne druhý tím súťaže 
Komárno. Po polčasovom 
nerozhodnom výsledku Svit 

porazil Komárno o dva body 
84:82. O výhre Podtatrancov 
rozhodla košom dve sekundy 
pred záverom staronová posi-
la Iskry Dave Coley. Komár-
no vo Svite prišlo o svoju se-
demzápasovú víťaznú sériu. 

Iskra Svit  -  MBK Rieker 
Com Therm Komárno 84:82 
(37:37), najviac bodov: Smaj-
lagič 24, Black 19, Jackson 
17  -  Wisseh 22, Kozlík 17, 
Jankovič 15. 

Po sobote figuruje Svit na 
5. mieste, Handlová je defi-
nitívne štvrtá. Ak by Sviťania 
zvládli aspoň jeden z dvoji-
ce posledných zápasov zák- 
ladnej časti, obsadil by 5. 
priečku, ktorá mu vyberie za 
súpera v  prvom kole práve 
Handlovú. Play off začína 7. 
marca. Dnes, v stredu 25. feb-
ruára, odohrajú „medvede“ 
posledný domáci zápas proti 
B. Bystrici a záver základnej 
časti ukončia zápasom v Le-
viciach v sobotu 28. februára. 
 (sps)

príležitosť všetkým hráčkam. 
Aj keď sme vyhrali obrovským 
rozdielom v skóre, nie je to na-
šou prvoradou úlohou. Máme 
pred sebou ešte niekoľko zápa-

sov s ťažšími súpermi 
s ktorými sa chceme 
pobiť o  postup na 
záverečný turnaj 
o majstra Slovenska,“ 
povedala skúsená 
trénerka popradskej 
basketbalovej akadé-
mie Gabriela Husá-
rová. V drese BAM 
sa predstavili: Or-
ságová, Leščinská, 
Doláková, Falisová, 
Barillová, Rodáko-
vá, Mindoková, Sa-
galincová, Mamrá-
ková, Olekšáková, 
Didová a Prosbová. 
 (sps) 
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Mengusovský bežkársky večer

Prevádzkovatelia Men-
gusovského bežeckého raja 
a  obec Mengusovce uspo-
riadali v sobotu 14. februára 
nultý ročník pretekov s náz- 
vom Mengusovský bežkár-
sky večer, ktorého sa zú-
častnilo až 132 bežkárov. Aj 
týmto vysokým počtom zú-
častnených pretekárov nasa-
dili organizátori vydareného 
podujatia latku vysoko. Na 
štarte nechýbali bežecké esá 
a známe mená, spomenieme 
niektoré. V ženskej kategórií 
sa predstavila bývalá sloven-
ská reprezentantka v behu na 
lyžiach, úspešná olympionič-
ka Alžbeta Havrančíková, 
úspešná slovenská cyklist-
ka, víťazka ženskej súťaže 
Giro di Italia Lenka Ilavská 
-  Litvínová a  známa špor-
tovkyňa v behu a nordic wal-
kingu Zuzana Šucová z No-
vej Lesnej. V  mužskej časti 
štartového poľa 
sme zazreli bron-
zového medailistu 
z  olympiády Pav-
la Hurajta, rep- 
rezentanta a tréne-
ra slovenských bež-
cov Petra Bartoňa, 
minuloročného ví-
ťaza Zimnej bežec-
kej série Rastislava 
Vrždiaka či vytrva-

lostného bežca Milana Blaš-
ka. Okrem vytrvalostných 
pretekov na 10 kilometrov 
dospelých súťažili aj žiaci 
a  juniori na malom okruhu 
v disciplíne šprint.

Z  výsledkov- muži kat. 
do 35 r.: 1. Tomáš Repka, 2. 
Tomáš Bartko, 3. Pavol Ver-
ník, muži do 50 r.: 1. Pavol 
Diča, 2. Peter Bartoň, 3. Ras-
tislav Vrždiak, muži do 60 
r.: 1. Ľubomír Kollár, 2. Mi-
lan Blaško, 3. Daniel Bartko, 
muži nad 60 r.: 1. Vladimír 
Staroň, 2. Milan Marton, 3. 
Ján Uher.

Ženy do 35 r.: 1. Andrea 
Balogová, 2. Katarína Rus-
náková, 3. Anna Pakosová, 
ženy do 50 r.: 1. Dana Bar-
talská Ninajová, 2. Zuzana 
Šucová, 3. Erika Nazarejová, 
ženy do 60 r.: 1. Alena Hollá, 
2. Alžbeta Havrančíková, 3. 
Anna Chmúrová.  (sps) 

Svoje súperky nepoznajú
O tom, kto pôjde do play 

off z 1. miesta a kto bude sú-
perom kežmarských volejba-
listiek, ktoré s istotou skončia 
pred play off na 7. mieste sa 
rozhodne v priamom súboji 
v Spišskej Novej Vsi vo štvr-
tok 26. februára. Slávii Bratis- 
lava stačí na to, aby si udržala 
prvé miesto, vyhrať dva sety. 
Ak vyhrajú Spišiačky a získa-
jú tri body, skončia po nad-
stavbe prvé. 

Minulý týždeň odohrali 
zverenkyne trénera Jozefa 
Brédu dva majstrovské zápa-
sy v skupine o 5. - 7. miesto. 
V stredu privítali na domácej 
palubovke Bratislavský volej-
balový klub a v sobotu cesto-
vali do Modry, kde hrá svoje 
domáce zápasy Paneurópa 
Bratislava.

Proti BVK Bratislava sa 
Kežmarčanky nedokázali 
presadiť, dokonca v druhom 
sete uhrali proti Bratislav-
čankám iba 6  bodov. Zápas 
sa skončil prehrou Kežmarku 

0:3 (-18, -6, -18). Naopak, vý-
hru si po dobrom výkone pri-
písali proti Paneurópe, ktorú, 
tak ako doma, zdolali 3:1. 

Michaela Cibulová, tré-
nerka Paneurópy: „Úvod 
zápasu sme hrali podľa našich 
predstáv, dobre sme podávali, 
stabilne prihrávali a boli sme 
efektívne na sieti. Škoda, že 
nám naša hra vydržali iba set 
a pol. Dovolili sme súperovi, 
aby sa rozohral a  následne 
sme nedokázali ubrániť hos-
ťujúce smečiarky. Aj keď sme 
sa nevzdali a bojovali do pos- 
lednej lopty, mrzí ma, že sme 
v  tomto zápase nebodovali, 
pretože dnes bol Kežmarok 
zdolateľný.“

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Náš výkon v 1. sete 
pripisujem ceste, ale postup-
ne sa dievčatá rozohrávali. 
Aj keď to nebol plnohodnotný 
výkon, ale pri získaní násko-
ku sme si ho dokázali udržať 
a dotiahnuť do víťazného kon-
ca.“  (sps)

Účasť na olympiáde v Rio de Janeiro sa môže stať skutočnosťou
O  spomínanej olympiáde 

sníva talentovaný popradský 
lukostrelec Dávid Ivan, ktorý 
je členom športového klubu 
LK Lukostreľba Svit. Pätnásť-
ročný Dávid svojimi výkon-
mi a prístupom v tréningoch 
mieri do Brazílie. Síce v úvo-
dzovkách „len“ na paralympi-
ádu, pretože tento mladý muž 
je telesne postihnutý športo-
vec, v  živote každého špor-
tovca je však účasť na olym-
piáde niečím výnimočným. 

Lukostreľbe sa venuje nie-
čo vyše roka. Objavil ho tré-
ner Ivan Šimo, ktorý navš- 
tevoval popradské školy 
a  hľadal telesne postihnu-
tých športovcov, ktorí by mali 
záujem skúsiť lukostreľbu. 
Dávid navštevuje Spojenú 
školu Dominika Tatarku na 
Ul. mládeže v  Poprade, je 
žiakom 9. ročníka. Pred lu-
kostreľbou skúšal aj hokej. 
„Žiaľ, môj zdravotný stav mi 
nedovoľoval venovať sa hoke-
ju viac. Lukostreľbu sme spolu 
s rodičmi sledovali už dávnej-
šie. Vedeli sme, že lukostreľbou 
sa už dvadsať rokov zaoberajú 
v Kežmarku a keď nám Ivan 
Šimo predstavil fungovanie 

klubu vo Svite, neváhali sme 
ani chvíľu,“ povedal o svojich 
začiatkoch Dávid Ivan. Prvé 
tréningy boli podľa jeho slov 
katastrofálne. „Pamätám si, 
že to bolo vonku. Strieľal som 
s tým najjednoduchším lukom 
a  vôbec sa mi nedarilo. Bol 
som z toho veľmi frustrovaný. 
Až keď prišiel nový luk, zla-
dený so šípmi, postupne som 
svoju streľbu zlepšoval.“ Prvá 
súťaž prišla po pol roku tré-
ningov. Išlo o klubovú súťaž 
lukostrelcov z Kežmarku. Tak 
ako všetci začiatočníci aj Dá-
vid prešiel v tréningu všetký-
mi vzdialenosťami. Začalo to 
10-metrovou vzdialenosťou 
od terčov a postupne sa dos- 
tal až na terajšiu 50-metrovú 
hranicu. Táto méta však nie je 
jeho poslednou. „V tejto sezó-
ne by som chcel začal strieľať 
na 70 metrov. Môžem odpo-
ručiť každému, aby si najprv 
vyskúšal všetky méty a potom 
sa rozhodol, ktorá mu najviac 
vyhovuje. Samozrejme roz-
diel je aj v typoch lukov. Nie 
každému vyhovuje kladkový, 
resp. olympijský luk. Niekto 
chce strieľať rekreačne, iný sa 
zase venovať lukostreľbe ako 

športu, tak ako ja,“ hovorí 
sympatický Popradčan. Počas 
prebiehajúcej halovej sezóny 
strieľa v kategórii starších žia-
kov na vzdialenosť 18 metrov 
na terč o veľkosti 40 cm. So 
svojou prvou účasťou v Slo-
venskom pohári nebol veľmi 
spokojný. Skončil na ôsmom 
mieste. Prvý väčší úspech 
zaznamenal na súťaži v Kež-
marku, kde sa v jednom z kôl 
Slovenského pohára umiest-

nil na 3. mieste. Za doterajší 
vrcholný úspech považuje 
počas ročného súťažného pô-
sobenia svoje dva výsledky. 
„Je to zisk striebornej medaily 
na majstrovstvách Slovenska 
a druhé miesto na medziná-
rodnej súťaži v Ostrave,“ po-
chválil sa D. Ivan. Na jeho 
chválu treba dodať, že všet-
ky úspechy dosiahol medzi 
zdravými športovcami, s kto-
rými súperí na všetkých súťa-

žiach. Jeho výkony si všimli 
aj reprezentační tréneri, ktorí 
ho pozvali na sústredenie do 
Liptovského Mikuláša. „Po-
zvánku do tréningového kem-
pu som dostal od reprezentač-
ného trénera Daniela Kravá-
čeka. Darilo sa mi na sloven-
ských majstrovstvách a preto 
si ma tréner všimol. V kempe 
sme strieľali 5 dni vkuse, 12 
hodín denne. Ďalšie stretnutie 
by sa malo uskutočniť v  lete. 
Získal som skúsenosti hlav-
ne v technike a znalosti o lu-
koch,“ chválil si pobyt v kem-
pe mladý lukostrelec. Jeho 
cieľom je dostať sa na Svetový 
pohár  alebo na juniorskú 
olympiádu. Úspešné kro-
ky svojho brata sledoval aj 
Dávidov mladší brat Denis, 
ktorý má o  5 rokov menej, 
ale už stačil v svojej kategórii 
mladších žiakov získať nie-
koľko pódiových umiestnení. 
Dávidove poďakovanie patrí 
prvému trénerovi Ivanovi Ši-
movi, ktorý mu dal základy 
lukostreľby, trénerovi Deni-
sovi Mačákovi z  Kežmarku, 
reprezentačnému trénerovi 
Danielovi Kraváčekovi, ma-
nažérovi LK Lukostreľba Svit 

Karolovi Havlíčkovi a samo-
zrejme rodičom, ktorí vždy 
stoja za svojimi synmi, či už 
po psychickej alebo materiál- 
nej stránke. O  jeho pokro-
ku v  tréningoch sa vyjadril 
aj prezident LK Lukostreľba 
Svit K. Havlíček. „Zo začiat-
ku to Dávidovi strieľalo všade, 
len nie do terča, ale po prvom 
turnaji sa iba zlepšoval. Sám 
pozoroval ostatných, študoval 
a zbieral informácie z interne-
tu. Už ho rešpektujú aj na Slo-
venskom lukostreleckom zväze 
a jeho spolupráca s trénerom 
telesne postihnutých športov-
cov Vladimírom Majerčákom 
z Kežmarku mu, verím, otvorí 
dvere na súťaže do zahrani-
čia. Všetci v klube dúfame, že 
Dávid úspešne absolvuje kva-
lifikáciu a bude nominovaný 
na paralympiádu do Ria de 
Janiera v  roku 2016. Dávid 
má pravidelnú dochádzku na 
tréningy, je to veľmi slušný 
chlapec a dá sa s ním praco-
vať. Je disciplinovaný a váži si, 
že môže byť súčasťou našej lu-
kostreleckej rodiny, nášho krá-
ľovského športu. Aj preto sme 
si ho zvolili za kapitána nášho 
klubu.“  Slavomír Petrus

Rozor a Advokáti naďalej vedú
Desiate kolo mestskej 

firemnej ligy 2014/2015 
v bowlingu, skupiny A – ext- 
raliga odohrali v  BK City-
bowling Poprad v utorok 17. 
februára za účasti všetkých 
družstiev. Hralo sa na 40-sto-
povom mazaní, určené pre li-
gové kolo 1. ligy SBwZ, ktoré 
sa hralo v herni v nedeľu. Ví-
ťazom kola sa stalo družstvo 
Hurricanes, ktoré získalo 22 
bodov a vyhralo všetky zápa-
sy. Na druhom mieste skončil 
Sharks so ziskom17 bodov 
a  treťom Avan s  15 bodmi. 
Zápas s najvyšším rozdielom 
-  286 bodov odohrali Avan 
- Terichem 598:312. Terichem 
ale odohral celé kolo len 
s dvomi hráčmi, za čo im tre-
ba poďakovať. Zápas s najniž-
ším rozdielom - 12 bodov sa 
skončil medzi družstvami Ro-
zor - Sharks 547:559. Najvyšší 
výkon dosiahol Avan -  598 
bodov a  najnižší zase druž-
stvo Terichemu - 282 bodov. 
Najvyšší priemer, 557 bodov 
na zápas, dosiahol Hurrica-
nes. V celkovom poradí si aj 
naďalej udržiava prvé miesto 
Rozor, pred družstvom Hur-
ricanes a tretím Avanom.

V súťaži jednotlivcov naj-
vyšší výkon jednotlivca - 234 
bodov dosiahol Ján Petras 
z  družstva Avan, najnižší 
-  120 bodov dosiahol Stano 

Zeleňák z  Terichemu. Víťa-
zom kola a najvyšší priemer 
204,33 bodov dosiahol Fran-
tišek Kuziel z  tímu Sharks. 
Družstvá sa stretnú na 11. 
kole ligy 10. marca. 

10. kolo mestskej firem-
nej ligy v  bowlingu ročník 
2014/2015, skupiny B  – 1. 
liga odohrali 16. februára. 
Víťazom kola sa stalo družst- 
vo Advokátov so ziskom 28 
bodov, pred druhým tímom 
Evita Caffe s 22,5 bodu. Tretí 
skončil Bankbroker so ziskom 
18 bodov. Zápas s najvyšším 
rozdielom - 139 bodov odo-
hrali Evita Caffe - Autodiely 
431:570, s  najnižším, reps. 
nulovým rozdielom Expote-
am - Vega Zakopane 485:485. 
Najvyšší výkon dosiahli Au-
todiely - 570 bodov a taktiež 
najnižší - 389 bodov. Najväčší 
priemer na zápas 491 dosiah-
li Advokáti. Prvé miesto si 
aj naďalej udržiava družstvo 
Advokátov, ktoré svoj náskok 
zvyšuje.

Medzi  jednotlivcami do-
siahol najvyšší výkon -  214 
bodov Jozef Celušák z druž-
stva Bankbroker, najnižší 
- 104 body dosiahol Miro Bil-
šák, Autodiely. Víťazom kola 
a najvyšší priemer - 180 bo-
dov dosiahol Jozef Celušák. 
Ďalšie kolo ligy je na progra-
me 9. marca.  (ily)

Prvý ročník Memoriálu Pet-
ra Babíka sa bude konať v Za-
magurí v sobotu 28. februára. 
Záujemcovia sa môžu zú-
častniť skialpinistického výs- 
tupu na Frankovskú horu (8 
km) alebo lyžiarsko-turistic-
kého pochodu v Sp. Starej Vsi 

(10 km). V prípade nepriazni-
vých podmienok sa uskutoční 
peší výstup na Frankovskú 
horu. Zraz je od 9. do 9.45 
h na zastávke SAD-cintorín. 
Prihlášky na raftingnadunaj-
ci@gmail.com, kontakt t. č. 
0905 398 249 a 0908 098 916.

Memoriál Petra Babíka


