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Rada pre priestorové 
plánovanie v Poprade

V piatok sa konalo prvé zasadnu-
tie Rady pre priestorové plánovanie, 
ktorá vznikla ako poradný orgán 
primátora a  mestského zastupiteľ-
stva. Hlavnou úlohou rady bude od-
poručiť riešenia a postupy v archi-
tektonickej oblasti, o ktorých bude 
následne mestské zastupiteľstvo ro-
kovať s primátorom mesta.  Str. 2

O Kamadulskej Biblii

Podtatranská knižnica v  Popra-
de vo štvrtok minulého týždňa 
pripravila pre milovníkov histórie 
a duchovna prednášku na tému Ro-
muald Hadbavný o prvom preklade 
Biblie do slovenčiny a o Červenom 
Kláštore, kde pôsobil.  Str. 3

Jubilejný ročník 
Veľkej ceny

Vysoké Tatry privítajú cez víkend 
účastníkov 60. ročníka medziná-
rodných lyžiarskych pretekov v alp-
ských disciplínach - Veľkej ceny Slo-
venska.  Str. 12

Autoservis FIAT 
Chedos vo Svite

Pre majiteľov vozidiel značky Fiat 
sú pripravené zaujímavé akcie. Ceny 
náhradných dielov odvíjajú od roku 
výroby vozidla a už teraz v  auto-
servise Chedos pripravujú ďalšiu, 
jarnú akciu, ktorá obsahuje všetky 
komponenty, zahŕňajúce elimináciu 
porúch, vzniknutých na vozidlách 
v zimnom období.  Str. 6

s hotelovou manažérkou Majou Brezinovou...

radi a  nechýba im chuť 
neustále sa zlepšovať 
a vzdelávať. Lebo vždy sa 
dá vymyslieť a zrealizo-
vať niečo nové, iné, zau-
jímavé. A to ma na tejto 
práci baví najviac.“

M. Brezinová je v sú-
časnosti manažérkou 
hotela  Hviezdoslav 
v  Kežmarku. Ide o  tzv. 
boutique hotel a  toto 
označenie sa vo sve-
te používa pre zariadenia, ktoré sú 
„one-of-a-kind“, teda jedinečné a ne-
napodobiteľné atmosférou, služba-
mi, súkromím i dizajnom. Zväčša ide 
o malé hotely s menej ako 100 a viac 
ako 10 izbami. Malý hotel zname-
ná lepší servis a pre dobrý boutique 
hotel by mal byť výnimočný servis 
a osobný prístup samozrejmosťou. 
Často sú to zároveň historické ho-
tely, ktoré majú svoju „story to tell“, 
teda k  budove, v  ktorej sídlia, sa 

K hotelierstvu „pričuchla“ už po-
čas štúdia na prednáškach skúseného 
odborníka Františka Odložilíka, kto-
rý mal ku každej teórii po ruke aj prí-
klad z praxe. Jej hotelové smerovanie 
sa začalo rysovať, keď pracovala v 5+* 
hoteli v Izraeli. V housekeepingu si 
vyskúšala takmer všetko, od chyž-
nej až po pozíciu supervízora, ktorý, 
podľa laikov a podriadených, „iba“ 
prechádza prstom v bielej rukavičke 
po lištách nábytku. „V skutočnosti má 
omnoho dôležitejšie úlohy, a najmä 
zodpovednosť. Le Meridien Eilat bol 
kolos, súčasť siete. Už tam som pocho-
pila, aké rozmanité a často šokujúce 
vedia byť požiadavky hosťa, aj aké 
široké spektrum aspektov na ne vplý-
va,“ začína svoje rozprávanie čerstvá 
štyridsiatnička. Toto poznanie sa jej 
následne potvrdilo aj vo Francúzsku 
a na Slovensku. „Ako vraví naša pani 
riaditeľka, pracovať v hoteli znamená 
„slúžiť“. Preto by v službách mali pô-
sobiť ľudia, ktorí majú prácu s ľuďmi 

viaže historický príbeh. 
„Spektrum našich zákaz-
níkov je naozaj široké. 
Počas pracovných dní je 
to zväčša bussiness klien-
tela, vďaka dcérskym 
spoločnostiam zahranič-
ných firiem, sídliacich 
v Kežmarku a okolí. Sú 
to buď zástupcovia ma-
terských alebo pracovníci 
dodávateľských firiem. 
Teší nás, že títo ľudia si 

náš hotel obľúbia a často prídu i po-
čas voľna, s partnermi či rodinami. 
Cez víkend a počas turistickej sezóny 
sú našimi klientmi turisti z rôznych 
kútov Slovenska i zahraničia. Ľudia, 
ktorí pred dlhočiznou chodbou s 10-
timi rovnakými dverami na každej 
strane, radšej k svojej izbe prejdú sple-
ťou tajomných chodbičiek, cez štyri 
prepojené historické budovy. Polohou 
v historickom centre kráľovského mes-
ta, obklopený pamiatkami, je náš ho-

tel tiež ideálnym útočiskom rastúcej 
skupiny tzv. heritage travellers, teda 
turistov, ktorí cestujú za históriou, 
UNESCO pamiatkami a  zaujímajú 
ich príbehy z  minulosti,“ objasňuje 
zvláštnosti. Akoby stále zakliaty ces-
tovný ruch pod Tatrami však vníma 
ako začarovaný kruh. „Bežný človek 
s  bežným platom sa musí obracať, 
aby pokryl základné náklady na ži-
vot a na cestovanie mu zostáva málo 
času i peňazí. Preto si radový občan 
dopraje výlet s  partnerom či rodi-
nou len občas, aj to s obmedzeným 
rozpočtom. Hotely, aby sa uživili, sú 
nútené znižovať ceny, aby pokryli as-
poň náklady na prevádzku. Kvalitní 
zamestnanci v  oblasti gastronómie 
a služieb utekajú za lepším zárobkom 
do zahraničia a často počúvame, aká 
nízka je úroveň služieb v slovenských 
prevádzkach.“ Jedinou možnosťou 
ako napredovať je podľa jej názoru 
spolupráca a spájanie, no na to často 
chýba vôľa. Pokračovanie na 5. str.
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Speleomíting 
vo Svite

Veľká cena 
Slovenska

V Dome kultúry vo Svite sa 28. 
marca uskutoční už 24. ročník Spe-
leomítingu, ktorý organizuje Slo-
venská speleologická spoločnosť. 
Na celoslovenskom stretnutí budú 
počas celého dňa slovom a audio-
vizuálne na kinoplátne jaskyniari 
prezentovať objavy prieskumu jas-
kýň a krasov za uplynulý rok u nás 
i  v zahraničí. Súčasťou podujatia 
je výstava fotografickej a mapovej 
dokumentácie, pričom Slovenská 
speleologická spoločnosť ocení naj-
významnejšie speleologické aktivity 
členov SSS na Slovensku a v zahra-
ničí. Úvod Speleomítingu spestria 
3D filmy z jaskyne Štefanová v De-
mänovskej doline a z jaskýň v Iráne 
a Venezuele.

Na záver diváci vyhodnotia naj-
zaujímavejšie príspevky a ich autori 
budú odmenení. Počas mítingu sú 
pripravené i veselé jaskyniarske pes-
ničky v podaní Kortmanovcov.

Na Štrbskom Plese sa 7. – 8. mar-
ca uskutoční jubilejný 60. ročník 
medzinárodných lyžiarskych pre-
tekov v alpských disciplínach Veľ-
ká cena Slovenska. Podujatie začne 
v sobotu o 9. h prvým kolom mužov 
v obrovskom slalome. Druhé absol-
vujú od 12. h. Ženy nastúpia na štart 
1. kola o 10.30 h a na druhé o 13.30 
h. V nedeľu je na programe slalom 
a  jednotlivé kolá i časy sú totožné 
ako v  obrovskom slalome. Vyhlá-
senie výsledkov a odovzdanie cien 
sa uskutoční 30 minút po skončení 
pretekov pred hotelom Patria. 

Veľká cena Slovenska po prvých 
ročníkoch, ktoré sa uskutočnili ako 
medzinárodné zjazdové preteky, 
bola viac rokov usporiadaná ako 
Európsky pohár a Svetový pohár a v 
roku 1974 aj ako finále Svetového 
pohára mužov a žien. (pkš)

Triumf Fortuny na majstrovstvách SR
Posledný februárový deň sa v po-

pradskej Aréne konali Majstrovstvá 
Slovenskej republiky v  tanečnom 
športe v  disciplíne štandardných 
tancov. Vyhlasovateľom súťaže bol 
Slovenský zväz tanečného športu 
a organizátorskú taktovku, ako to už 
býva pod Tatrami zvykom, prevzalo 
Tanečné centrum FORTUNA Po-
prad. „Súťaže sa v siedmich vekových 
kategóriách zúčastnilo celkovo 124 
najlepších slovenských tanečných pá-
rov. A členovia Fortuny sa ani náho-
dou nestratili“, prezradil prezident 
usporiadateľského tanečného centra 
Ing. Peter Pastorek

Súťaže začali ráno o 10.30 h a sú-

ťažný deň vyvrcholil slávnostným 
galavečerom od 19. h. Majstrovstvá 
sa konali pod záštitou primátora 
mesta Poprad Jozefa Švagerka a ví-
ťazov vo večerných kategóriách pri-
šli dekorovať aj obaja viceprimátori 
Igor Wzoš a Pavol Gašper. Spolu-
organizátorom tanečno-športové-
ho šampionátu bolo mesto Poprad 
a  ZUŠ Letná v  Poprade. A  ako to 
celé dopadlo?

V  dopoludňajšej časti si vo ve-
kovej kategórii do 21 rokov (19 
– 20-roční) bronzové medaily vy-
bojovali Kristián Petras s  Kristí-
nou Bajusovou a v kategórii seniori 
1  (nad 35 rokov) striebro zostalo 

v Poprade vďaka manželom Pavlovi 
a Blažene Zalomovým. A potom to 
prišlo. Spanilú galavečernú jazdu ta-
nečníkov Fortuny odštartovala kat. 
juniori 2 (14 – 15-roční). Prvé zlato 
a  titul majstrov Slovenska získalo 
usporiadateľné tanečné centrum zá-
sluhou najmladších reprezentantov 
Dávida Pikoru s Evkou Modlovou. 
Veľmi silne obsadenou kategóriou 
galavečera bola mládež, kde prekva-
pivo, ale zaslúžene zvíťazili Slavomír 
Nálepka s Michaelou Krišandovou, 
ktorí porazili všetkých starších 
a  ostrieľanejších kolegov a  získali 
druhý majstrovský titul. 

 Pokračovanie na 12. strane
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Štátna polícia

Pri nehode zahynul cho-
dec. Na ceste I/18 medzi 
Popradom a Svitom došlo mi-
nulú nedeľu večer k smrteľnej 
dopravnej nehode. 44-ročný 
Kežmarčan viedol osobné 
motorové vozidlo VW Passat 
v smere od Svitu do Popradu 
a z nezistených príčin narazil 
prednou časťou vozidla do 
chodca. 54-ročný Popradčan 
išiel peši opačným smerom 
v jazdnom pruhu auta. Pri 
dopravnej nehode utrpel cho-
dec ťažké zranenia, ktorým 
na mieste podľahol. Príčina 
a miera zavinenia dopravnej 
nehody je v štádiu vyšetro-
vania. Polícia začala trestné 
stíhanie pre prečin usmrtenia.
V Kežmarku našli  lebku. 

V kontajneri na komunálny od-
pad na Ul. Karola Kuzmány-
ho, za miestnou reštauráciou 
v Kežmarku, bola vo štvrtok 
nájdená ľudská lebka. Lebku 
objavila čašníčka pri vyha-
dzovaní odpadkov. Na miesto 
prišla polícia aj súdny le-
kár. Iné kosti okrem ľudskej 
lebky s čeľusťou v kontajneri 
neboli. Nájdené pozostatky 
budú podrobené znaleckému 
skúmaniu, ktoré určí ich vek, 
možný čas úmrtia a ďalšie 
identifikačné údaje. 
Vykradnutý  rekonštruo-

vaný hotel. Polícia vyšetru-
je krádež veľkého rozsahu 
v jednom z hotelov v Tatran-
skej Štrbe. Ku krádeži došlo 
v nezistenom čase v minulom 
roku. Hotel je v súčasnosti 
v rekonštrukcii a nevyužíva 
sa. Neznámy páchateľ vnikol 
do uzamknutého objektu a z 
miestnosti kotolne a ďalších 
voľne prístupných miestnos-
tí vo vnútri odcudzil rôzny 
elektroinštalačný, vodoinšta-
lačný a kúrenársky materiál, 
ktorý bol riadne zabudovaný 
v stavebných konštrukciách 
budovy. Bratislavskej spoloč-
nosti vznikla krádežou vecí 
škoda vo výške najmenej 140 
tisíc € a poškodením staveb-
ných konštrukcií a zariade-
nia taktiež 140 tis. €. Prípad 
vyšetruje prešovský krajský 
vyšetrovateľ ako obzvlášť zá-
važný zločin krádeže a zločin 
poškodzovania cudzej veci.

Môj dom, 
môj dlh

Mať chrípku má jednu výho-
du. Ležíte doma pri telke a ne-
schopní pohybu nevládzete 
ani šťukať ovládačom. A tak 
získate celkom presný pre-
hľad o obsahu bezobsažných 
reklám, ktoré na vás vyskaku-
jú z jednotlivých programov. 
Ich spoločným menovateľom 
sú pôžičky. Každý vám chce 
silou mocou požičať a u kaž-
dého je to tá najľahšia, najjed-
noduchšia a najprirodzenejšia 
vec na svete. 

„Ale ako sa má mladá rodi-
na dostať k vlastnému býva-
niu, ak nie cez úver?“ spýtal 
sa ma mladý muž. Nuž veru, 
nijako. No ako možno vlast-
ným nazývať bývanie, vďaka 
ktorému sa zadlžíte na celý ži-
vot? Štatisticky patria Slováci 
k národom s najviac vyvinutou 
snahou „bývať vo vlastnom“ 
a preto si veselo berú úvery. 
Čo na tom, že žijeme neisté 
časy a nikto nevie, čo bude 
o pár rokov. Spokojne si večer 
líhame s predstavou, že ešte 
dvadsať rokov musíme každý 
mesiac banke na účet vložiť 
dohodnutú splátku. Choro-
ba? Strata zamestnania? Ti-
síc iných dôvodov, pre ktoré 
na splátku zrazu nemusíme 
mať? Riskneme to, veď býva-
me vo vlastnom a požičať si je 
predsa také prirodzené...

Ešte nikdy za celú dobu 
existencie ľudstva nebol svet 
tak prehnito zadlžený ako 
dnes. Ešte nikdy sa netlačilo 
na celom svete toľko ničím 
nekrytých peňazí, ako sa ich 
tlačí dnes. Takto nevyzerá 
vyriešenie krízy. Európa je 
príkladom toho, že tlačenie 
nových peňazí a ďalšie za-
dlžovanie sa, nás v žiadnom 
prípade z dlhového bahna 
nevytiahne. Vo svete tiká ča-
sovaná bomba a Európa bude 
prvá na rade. Nezamestna-
nosť v Európe trhá rekordy 
a dokonca ani počas veľkej 
depresie v tridsiatych rokoch 
minulého storočia, ktorá bola 
vždy odstrašujúcim príkladom 
a z ktorej sa v Nemecku zro-
dila druhá svetová vojna, ne-
bola nezamestnanosť vo väč-
šine krajín tak hrôzostrašne 
vysoká ako dnes.

Tak šup do banky, poži-
čať si. Na byt, dom, prestav-
bu, podnikanie, dovolenku, 
svadbu, vianočné darčeky, 
spotrebiče do domácnosti... 
Trpasličie splátky, upracte si 
v úveroch... Viete, že vaše 
dlhy v prípade nedajbože čo-
hokoľvek zdedia po vás vaše 
dnes možno ešte nenarodené 
deti?

Jedna lekárka mi pod 
rúškom anonymity pošep-
la, že ak chcem vedieť, či 
lekár berie úplatky, mám sa 
pozrieť na akom jazdí aute 
a v akom dome býva. Tak rov-
nako hľadím na banky. Ako 
je v nich príjemne teplo, aká 
ľúbivá hudba v nich vyhráva, 
aké slušivé uniformy majú 
zamestnanci, keď mi po tisí-
cikrát ponúkajú bezúčelový 
úver. Pritom ani len obyčajné 
potvrdenie o vedení účtu vám 
už nedajú zadarmo. Naozaj 
chcete, aby celý váš život 
závisel od tejto ilúzie prospe-
rity? Pretože toto všetko drží 
pokope už iba vďaka nám, 
poslušným, po uši zadlženým 
ovečkám, opájajúcim sa ilú-
ziou vlastného života tu dole.  
 Petra Vargová

 To nie je o ľuďoch. Všetko je o peniazoch a záchrane

Ozve sa majiteľ peňaženky?

Nákup zbraní pre slovenskú 
armádu, rozmiestňovanie zák-
ladní v celej východnej Európe, 
grécke dlhy, ukrajinská kríza. 
Témy, ktorými naše média 
denne traumatizujú celú spo-
ločnosť. Škoda len, že sa na 
problémy pozerajú len z  po-
hľadu tých, ktorí tento problém 
spôsobili a dnes sa ho snažia 
„hodiť“ na plecia druhých, 
ktorých pohľad na vec absen-
tuje pri každej téme. Prečo už 
nezačne aspoň verejnoprávna 
televízia robiť diskusie, v kto-
rých by odzneli všetky názory 
na problém, nie iba tých, ktorí 
rozpútavajú vojnové konflikty 
a vedome zadlžujú štáty na ce-
lom svete, len aby sa to nedot-
-klo ich samotných. 

Vezmime si napríklad nákup 
nových zbraní a vojenskej tech-
niky pre slovenskú armádu. 
Z  médií nepočujeme nič iné, 
len to, ako musíme prezbrojiť 
našu armádu, lebo so zastara-
nou technikou nie je schopná 

plniť si svoje povinnosti. Čo 
keby sme sa opýtali, aké po-
vinnosti? Má mať naša armá-
da kompatibilné zbrane, aby 
mohli brániť cudzie záujmy 
v tzv. mierových misiách? Ale-
bo preto, lebo už dávno ktosi 
rozhodol o nových vojenských 
základniach NATO na našom 
území, vraj aby nás mal kto 
brániť? Kto ešte vôbec môže 
v  dobe termonukleárnych 
a  laserových zbraní hovoriť 
o pištoľkách, vrtuľníkoch a stí-
hačkách ako o novej výzbroji, 
ktorá našej armáda chýba, 
a s ktorou nás budú brániť pro-
ti nepriateľom? To si na tom-
to svete musíme nepriateľov 
pravidelne vyrábať? Nie je to 
náhodou preto, aby najväčšie 
svetové zbrojovky v Amerike, 
Francúzsku, Nemecku, ale aj 
inde mohli najprv dobre zaro-
biť a potom drancovať krajiny, 
ktorým zbrane dodávajú? 

A tak sme sa prepracovali ku 
gréckym dlhom, ktoré z dvoch 

tretín vznikli len preto, lebo 
práve Gréci míňali a  míňajú 
najviac peňazí na zbrojenie. 
Ekonomický deficit krajiny sa 
logicky prehlboval najmä pre-
to, že podiel vojenského roz-
počtu na HDP patrí k najvyš-
ším spomedzi členských štátov 
NATO – väčší majú len Ameri-
čania. Podľa Medzinárodného 
štokholmského výskumného 
mierového inštitútu (SIPRI) je 
Grécko krajinou, ktorá na ob-
ranu v pomere k svojmu HDP 
minula najviac peňazí a patrí 
medzi desať najväčších ná-
kupcov zbraní v celosvetovom 
meradle. A všetkými euroval-
mi Európska únia nezachraňo-
vala Grékov, ale svoje vlastné 
banky, ktoré im požičiavali 
a teraz chcú svoje peniaze za 
každú cenu späť. Až 90 percent 
peňazí zo záchranných progra-
mov do Grécka nikdy nedora-
zili, a boli použité na to, aby 
zachránili banky pred ďalšími 
stratami. Samozrejme, že je to 

chyba aj skorumpovanej gréc-
kej vlády, ktorá v  spolupráci 
s  Medzinárodným menovým 
fondom (MMF), Európskou 
centrálnou bankou (ECB) 
a  Európskou komisiou (EK) 
organizuje rozkrádanie kra-
jiny v  záujme nadnárodného 
kapitálu a prijímané reformy 
si musia odskákať obyčajní ľu-
dia, čeliaci všeobecnému roz-
kladu sociálnej sféry. To prečo 
o týchto známych faktoch nikto 
neinformuje? A pritom si ešte 
pamätáme, že podobný postup 
MMF doviedol modelovú obeť 
–  Argentínu do krízy v  roku 
2001?

Všetky nové, chudobné kra-
jiny po vstupe do  Európskej 
únie, vrátane Slovenska, musia 
po privatizácií a  rozkradnu-
tí všetkého, čo do štátnej kasy 
prinášalo peniaze, zvyšovať 
dane, vek odchodu do dôchod-
ku, znižovať platy, náklady 
na zdravotníctvo, školstvo, so- 
ciálnu oblasť, ale najbohatších 

štátov sa netýka šetrenie, resp. 
predlžujú im čas na reformy 
o  ďalšie a  ďalšie roky. Nako-
niec, o  gréckom dlhu všetci 
tvrdia, že je astronomický a tr-
vajú na radikálnom urýchlení 
štrukturálnych reforiem. A dlh 
USA vo výške 17 triliónov do-
lárov je aký? Ten zaplatí kto? 
Prečo pre Američanov neplatí 
rovnaký meter, ako pre všet-
kých ostatných? Ako povedal 
profesor Paul Christie, riaditeľ 
Inštitútu globálnych perspektív 
pri Kolumbijskej univerzite, 
zaplatiť dlhy USA bez radi-
kálneho pádu životnej úrovne 
a globálnej krízy je možné je-
dine na cudzí účet. Nuž a ten 
bude splácať hlavne Európa, 
ktorú potrebujú pre získanie 
nových trhov. 500 miliárd do-
lárov obchodného obratu Euró-
py s Ruskom sa musí stať obra-
tom Európy s Amerikou, aj keď 
je to pre Európu krajne nevý-
hodné. Preto sa musí Európa 
zriecť energetickej spolupráce 

Rada pre priestorové plánovanie začala činnosť
V piatok sa konalo prvé za-

sadnutie Rady pre priestoro-
vé plánovanie, ktorá vznikla 
ako poradný orgán primátora 
a  mestského zastupiteľstva. 
Hlavnou úlohou rady bude 
odporučiť riešenia a postupy 
v  architektonickej oblas-
ti, o  ktorých bude následne 
mestské zastupiteľstvo ro-
kovať s  primátorom mesta. 
Rada pre priestorové pláno-
vanie má deväť členov, dvaja 
sú pracovníkmi mestského 
úradu menovaní primáto-
rom a  siedmi členovia sú 
volení Slovenskou komorou 
architektov, pričom nie sú 
ani zamestnancami mesta, 
ani mestskými poslancami. 
Predsedom Rady priestorové-
ho plánovania sa na základe 
volieb stal architekt Martin 
Baloga. 

„Dostal som dôveru s tým, 
že rada bude hľadať riešenia 
v súčinnosti so všetkými člen-
mi. Mojou hlavnou úlohou 
bude koordinácia zámerov. 
Úlohou rady je aj participa-
tívne plánovanie, čiže zapája-
nie verejnosti do jednotlivých 
plánovacích procesov v rozvo-
ji mesta. Všetky zasadnutia 
budú verejné, teda aj verejnosť 
bude môcť prispievať názormi 
k daným témam,“ povedal ar-
chitekt Martin Baloga. 

O tom kedy, kde a čo bude 
rada prerokovávať sa verej-
nosť dozvie z novej webovej 
podstránky, ktorá bude pri-
pravená v súčinnosti z infor-
matikmi mesta, a  na ktorej 
budú dostupné aj všetky sta-
noviská a odporúčania rady. 
Rada pre priestorové pláno-
vanie sa bude stretávať raz do 
mesiaca, ale pri dôležitejších 

bodoch alebo pri koncep-
-čnejších úlohách to bude čas-
tejšie. V minulosti v Poprade 
existoval útvar hlavného ar-
chitekta, ktorý mal za úlohu 
tieto koncepčné veci riešiť. 
Neskôr bol zrušený, tak ako 
v  mnohých iných mestách 
na Slovensku. Podľa Balogu 
z praxe vyplynulo, že takéto 
útvary chýbajú a  teda bolo 
potrebné zriadiť formu, ktorá 
by sa tým zaoberala. Mesto sa 
rozhodlo pre zriadenie rady. 
Nepôjde tak o miesto jedného 
hlavného architekta, ale bude 
to úloha celej rady, ktorá bude 
dávať odporúčania a v súvis-
losti s  tým následne úpravia 
štruktúry MsÚ tak, aby tieto 
rozhodnutia, ktoré vedenie 
mesta schváli, boli realizova-
teľné a prevediteľné aj v praxi. 
„Poprad nie je jediné mesto, 
kde takéto koncepčné riešenia 
a koncepčné riadenie chýbali. 
Je potrebné povedať, že každé 
mesto je zrkadlom spoločnosti, 
ktorá v ňom žije. Aj v meste 
Poprad si uvedomujeme, že ta-

kéto koncepčné riadenie chýba 
a preto bolo dôležité zriadenie 
takéhoto orgánu,“ povedal M. 
Baloga. 

Na prvom zasadnutí sa za-
oberali najdôležitejšími bod-
mi. Dôležité bude riešiť ich 
pred prijatím jednotlivých 
koncepčných dokumentov, 
ktoré budú pripravované pre 
mesto Poprad. Na piatkovom 
stretnutí riešili záležitosti, 
ktoré si vyžadovali urgentné 
stanovisko pred tým, než sa 
začnú koncepčne riešiť. Me-
dzi prioritné body patrilo rie-
šenie psieho parku, rekreač-
ného jazdeckého areálu, kon-
cepcia riešenia reklamných 
stavieb, zonácia Námestia sv. 
Egídia. „Všetci si od založenia 
Rady pre priestorové plánova-
nie sľubujeme hlavne odpoli-
tizovanie investičných aktivít 
v meste, a hlavne, aby pláno-
vanie a rozvoj mesta slúžil pre-
dovšetkým ľuďom,“ povedal 
viceprimátor Popradu Pavol 
Gašper. K najpálčivejším té-
mam piatkového zasadnutia 

rady patrilo okrem iného aj 
riešenie obchvatu z  dôvodu 
neúnosného zaťaženia centra 
mesta smerom od Kežmarku 
na kruhový objazd. „Potrebu-
jeme nájsť to najlepšie riešenie 
s výhľadom na dvadsať rokov. 
Zaťaženie Štefánikovej ulice 
je v súčasnosti už tak vysoké, 
že jednoducho musíme riešiť 
obchvat mesta a  zmeniť celú 
dopravnú situáciu tak, aby 
kruhový objazd pred mest-
ským úradom nebol srdcom 
mesta, ale aby existoval pri-
najmenšom jeden okruh, po 
ktorom sa ľudia centru budú 
môcť vyhnúť. Uvažuje sa 
o napojení v súčasnosti slepej 
Novej ulice, ktorá ide z Veľkej 
a končí pri Aquacity, na uli-
cu Štefánikovu,“ skonštatoval 
viceprimátor. Pre získanie 
východiskových informácií 
pre odhad vývoja dopravy 
do budúcnosti sú od začiat-
ku marca na križovatkách na 
Štefánikovej ulici a pri aqua-
parku umiestnené počítadlá 
áut, tzv. indukčné slučky. Ide 
o drôty zabudované v ceste, 
vedené do rozvádzača, ktorý 
riadi semafory. Tie počítajú, 
koľko áut prejde tým-ktorým 
jazdným pruhom. Cestné 
komunikácie okrem mesta 
spravuje aj Slovenská sprá-
va ciest, ktorá má na starosti 
napr. Štefánikovu ulicu a nie-
ktoré cesty riadi vyšší územný 
celok, ako napr. Kukučínova 
ulica. „To znamená, že je to 
na dlho a nikto nehovorí, že 
to bude jednoduchý a krátky 
proces. Toto všetko sú strate-
gické kroky, ktoré majú víziu 
na dvadsať rokov dopredu,“ 
ozrejmil viceprimátor Gaš-
per.  (pkr)

V jednej z predajní potra-
vín na Ul. Popradskej bri-
gády v Poprade sa vlani 16. 
júna našla peňaženka. Pod-
ľa vyjadrenia predavačky 
zabudol ju tam starší muž 
s  bielymi fúzmi a  bielymi 
krátkymi vlasmi. Oblečené 

mal čierne nohavice a čier-
nu vetrovku. Muž v obcho-
de nakupoval, pričom po 
zaplatení si tovar vložil do 
tašky a odišiel. Po chvíli si 
predavačka všimla, že pri 
pokladni ostala peňaženka. 
Vybehla von, ale muža už 

nevidela. Peňaženku pre-
to uschovala v predajni, ak 
by sa majiteľ vrátil. Nasle-
dujúci deň ju odniesla na 
políciu. 

Do dnešného dňa sa ma-
jiteľa peňaženky nepodarilo 
vypátrať. Polícia žiada, aby 

kontaktoval obvodné odde-
lenie PZ Poprad, Alžbetina 
5, Poprad, práp. Bc. Zuzanu 
Chrenkovú, t. č. 0961 89 
3708 alebo 0961 89 3705. 
Pred vrátením bude musieť 
majiteľ peňaženku identifi-
kovať.  (pkr)
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Minister vyzýva riaditeľov
Aj napriek tomu, že novela Zákonníka práce a zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancoch zakáza-
la prázdninové prepúšťanie učiteľov, zdá sa, že posledný 
zvonec mu ešte neodzvonil. Minister Juraj Draxler eviduje 
viacero sťažností na tieto amorálne praktiky, kedy riaditelia 
škôl nútia zamestnancov podpisovať zmluvy na dobu urči-
tú – s koncom trvania pracovného pomeru pred začiatkom 
prázdnin. „Odborári mi hlásili, že sa to ešte stále deje. Prí-
padov nie je veľa, ale snažíme sa vytvoriť zoznam, aby sme 
presne vedeli, kde takéto problémy sú. Je dôležité, aby ko-
nali aj odbory a sme pripravení zverejniť konkrétny zoznam 
škôl a tlačiť na riaditeľov, aby konali zodpovedne,“ povedal 
minister Draxler. Riaditeľov škôl preto dôrazne vyzval, aby 
takéto zmluvy predĺžili. „Je to nemorálne, na učiteľoch, ktorí 
vykonávajú náročnú prácu, takýmto spôsobom šetriť. Tam, 
kde sú takéto podozrenia, bude konať aj ministerstvo práce 
a bude robiť na pracoviskách kontroly,“ doplnil šéf rezortu. 
Podľa novely, pracovný pomer na dobu určitú s pedagogic-
kým zamestnancom bude môcť zamestnávateľ dohodnúť 
najkratšie do 31. augusta, teda na obdobie do konca škol-
ského roka. Táto podmienka nebude platiť, ak školy budú 
prijímať učiteľov na zastupovanie z dôvodu materskej ale-
bo rodičovskej dovolenky. Počty učiteľov, ktorí prichádzali 
o prácu vždy pred letnými prázdninami boli pritom alarmujú-
ce. V júni ich prišlo na úrady práce 2 050, pričom 1 650 od 
1. septembra nastúpilo do zamestnania. V drvivej väčšine 
išlo stále o tie isté školy.

Prístup k digitálnemu učivu 
garantovanou rýchlosťou, 
bezplatný technický servis 
aj zvýšenú bezpečnosť, to 
všetko prinesie do 200 škôl 
projekt Digitálne učivo na do-
sah. Financovaný je z ope-
račného programu Informa-
tizácia spoločnosti a vyžiada 
si takmer 30 miliónov eur. 
Cieľom je vytvorenie a po-
skytnutie služieb v oblasti 
eGov, ktoré umožnia kaž-
dej, do projektu zapojenej 
škole, využívať garantovaný 
prístup k digitálnemu vzde-
lávaciemu obsahu rezortu 
školstva a iných rezortov, či 

rýchlemu internetu prostred-
níctvom novovybudovanej 
optickej siete. Minimálne 
200 materských, základných 
a stredoškolských zariadení 
vybraných z okresov Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, 
Snina, Spišská Nová Ves 
a Trnava získa v rámci neho 
aj sprevádzkovanie profesi-
onálnych WiFi prístupových 
bodov v priestoroch školy, 
ktoré umožnia žiakom vyu-
žívať pri práci v škole i svoje 
vlastné zariadenia a kom-
fortne sa pritom pohybovať 
v prostredí bezpečného in-
ternetu.  

Matričný úrad v Kežmar-
ku sa v týchto dňoch sťahu-
je do inej budovy na Ul. Dr. 
Alexandra č. 30. Občanov 
počas sťahovania nebudú 

vybavovať. 
Na matričnom úrade si 

môžu svoje záležitosti vy-
baviť opäť od štvrtka 5. 
marca.

4. marca sa na MÚ v Kežmarku uskutoční pracovné roko-
vanie k príprave protipovodňových opatrení v meste a jeho 
okolí za účasti Mariána Supeka, riaditeľa Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku a Jána Juricu, riaditeľa Vojen-
ských lesov a majetkov SR.  (bdk, red)

Protipovodňové opatrenia

Digitálne učivo na dosah

Matrika v Kežmarku sa sťahuje 
Záchranári 

v akcii
Pátranie po nezvestných 

Poliakoch. Vo večerných 
hodinách 23. februára boli 
záchranári HZS opätovne 
požiadaní poľskými záchra-
nármi z TOPR-u o spolu-
prácu pri pátraní po dvoch 
nezvestných Poliakoch, po 
ktorých bolo deň predtým vy-
hlásené pátranie. Pohybovali 
sa v okolí Svinice a Zawratu 
a zo svojej túry sa nevrátili. 
Slovenskí a poľskí záchraná-
ri minulú nedeľu neúspešne 
pátrali v Tichej doline a na 
svahoch Valentkovej, v doline 
Piatich stavov a v Gasienico-
vej doline. Záchranári sa sú-
stredili na prepátranie miest, 
ktoré boli vytipované počas 
prieskumného letu. Trojica 
psovodov HZS sa opätovne 
pripojila k poľským záchra-
nárom aj 24. februára a pre-
hľadávali Pustú dolinku. V po- 
obedňajších hodinách boli 
telá turistov nájdené v lavíne 
pri vodopáde Siklawa.
Ďalšia nehoda na  lyžiar-

skom svahu. Po viacerých 
úrazoch na tatranských ly-
žiarskych svahoch sa v sobo-
tu počas večerného lyžovania 
stala nehoda v lyžiarskom 
stredisku v Levočskej doline. 
Lyžiarovi sa na strmom kopci 
vo vrchnej časti čiernej zjaz-
dovky vyplo viazanie  a nara-
zil do stĺpa lyžiarskeho vleku. 
Napriek tomu, že na hlave 
mal prilbu, ťažkým zraneniam 
nezabránila.43-ročný muž zo 
Spišskej Novej Vsi si pri páde 
ťažko poranil hlavu a hrudník. 
Pokusy záchranárov z rýchlej 
lekárskej pomoci o oživenie 
lyžiara boli napriek maximál-
nej snahe neúspešné a lekár 
musel konštatovať smrť. (red)

Môj miláčik

Iste si poviete, že vám chcem 
napísať o  svojom manželovi. 
Ste na omyle, chcem vám na-
písať o  svojom psíkovi. Kaž-
dé ráno vstanem, aj keď sa 
mi nechce, ale čo by som pre 
neho neurobila? Oblečiem sa 
a idem s miláčikom von. Dar-
mo mám pri dome záhradu, 
dvor, kde by som ho mohla 
pustiť, aby sa vyvenčil. Ne-
budem predsa po ňom upra-
tovať! Ideme spolu na ulicu, 
poprechádzame sa 20 m tam 
a 20 m späť, nech sa môj mi-
láčik vyvenčí.

A  veru aj tak urobí... iné-
mu pred domom. Však nech 
sa majiteľ (zväčša nepsičkár) 
stará o čistou pred svojim do-
mom! A za čistotu chodníkov 
je predsa zodpovedné mesto. 
Však, čo je na tom, že vlastne 
súčasťou mesta som aj ja? Ja 
predsa, hoci almužnu, mestu 
platím vo forme tzv. dane za 
psa. O svoju čistotu pred „svo-
jim domom“ sa vzorne sta-
rám. A čo na to môj miláčik? 
Ten je predsa obrazom môjho 
správania sa.  (apa)

Poprad a Svit zintenzívnia spoluprácu
Mesto Poprad chce posilniť 

spoluprácu so susedným Svi-
tom, čo potvrdila aj prvá ofi-
ciálna návšteva vedenia mes-
ta Poprad vo Svite. „Rokova-
nie sa nieslo v duchu výmeny 
informácií, ktoré by mali do 
budúcnosti priniesť určitú for-
mu spolupráce. Mala by byť 
orientovaná na spoločný po-
stup v oblastiach športu, kul-
túry, v otázke rozvoja oboch 
miest a  spoločného postupu 
v  tejto oblasti,“ informo-
val primátor Svitu Miroslav 
Škvarek. Prvým konkrétnym 
výsledkom vzájomnej spolu-
práce Popradu a Svitu bude 
už koncom leta polmaratón 
Poprad - Svit - Poprad. „Toto 
bude skúška, kde sa stretneme 
a spojíme sily, aby to dopadlo 
dobre. Šport by mal spájať 
a presne to bude aj cesta spo-
lupráce našich miest,“ uvie-
dol primátor Popradu Jozef 
Švagerko. „V Poprade bude 
štart a  cieľ, vo Svite otočka 
a pri tej príležitosti tam bude 

sprievodný program pre ob-
čanov. Bude to priestor na to, 
aby sme ukázali, že chceme žiť 
spolu, že sa chceme stretávať 
a chceme si pomáhať,“ doplnil 
M. Škvarek.

Vzájomná budúcnosť 
oboch miest by sa podľa po-
pradského primátora mala 
niesť v  budovaní vzájom-
ných väzieb v podobe ciest, 
chodníkov, autobusovej do-
pravy či školstva. „Pozývame 

Svit aj k  spolupráci pri ak- 
ciách ako je Viva Italia či 
Made in Slovakia. Svit jed-
noducho patrí k  Popradu 
a spolupráca by mala byť na 
rôznej úrovni,“ dodal J. Šva-
gerko. Mesto Poprad na ofi-
ciálnej návšteve Svitu zastu-
povali okrem primátora aj 1. 
viceprimátor Igor Wzoš, 2. 
viceprimátor Pavol Gašper 
a prednosta MsÚ Róbert Bu-
jalka.  (red)

Ameriky
s Ruskom a uspokojovať svoje 
potreby výhradne len z energe-
tických zdrojov USA a na účet 
Ruska. 

A  najlepší by bol Majdan 
priamo v Moskve a všetci zá-
padní vojnoví štváči budú robiť 
všetko preto, aby sa im to poda-
rilo. Ukrajina je toho dôkazom. 

Naša vláda by si mala 
uvedomiť, že USA pomáha-
li obrodiť Európu po druhej 
svetovej vojne a teraz sa musí 
Európa z  vďaky podieľať na 
obnove americkej ekonomi-
ky. Ale Amerika nepomáhala 
všetkým, len západnej Európe, 
takže nie je vôbec žiadny dô-
vod, aby sme aj my zachraňo-
vali Ameriku, aj keď sme sa už 
absolútne dostali do područia 
tých, ktorí nás vraj budú „brá-
niť“. Im na nás vôbec nezáleží, 
veď si porovnajme našu život-
nú úroveň po 25 rokoch bu-
dovania západného blahobytu 
s tou ich a skúsme najprv za-
chrániť sami seba. Ľ. Rešovská 

O Kamadulskej Biblii
Podtatranská knižnica 

v Poprade vo štvrtok minulé-
ho týždňa pripravila pre mi-
lovníkov histórie a duchovna 
prednášku na tému Romuald 
Hadbavný o prvom preklade 
Biblie do slovenčiny a o Čer-
venom Kláštore, kde pôsobil. 

Kamaldulský preklad Bib-
lie v západoslovenčine pred-
stavuje dielo neobyčajnej 
náboženskej a kultúrnej hod-
noty. Ide o prvý preklad celej 
Biblie do predbernolákovskej 
slovenčiny. Je to komentova-
ný preklad Písma z latinského 
textu Vulgáty zhotovený v 1. 
polovici 18. storočia. 

„V novembri minulého roku 
podaroval knižnici v  Popra-
de Pavol Ovšonka slovenský 
preklad Kamaldulskej Bib-
lie, ktorú preložil Romuald 
Hadbavný, rodák z  Jánoviec 
pri Poprade. Je to ďalšia vý-
znamná historická osobnosť 
z nášho regiónu. Preklad Bib-
lie I. a II. diel sme dostali da-
rom a pri tejto príležitosti sme 
zorganizovali seminár k 300. 
výročiu narodenia Romualda 
Hadbavného. Dnešné poduja-
tie je vlastne voľným pokračo-
vaním prednášky o jeho živote 
a práci,“ povedala Anna Bale-
jová, riaditeľka Podtatranskej 
knižnice v Poprade. V rokoch 
2000 –  2008 bolo potrebné 
vytvoriť a  nanovo prevádz-
kovať Múzeum v Červenom 
Kláštore. V  tom čase bolo 
múzeum prázdne a bolo po-
trebné navštíviť archívy, zhro-
mažďovať materiály, historic-
kú literatúru a vyhľadať zbier-
kové predmety pre múzeum. 
Pracovný tím, v ktorom pô-
sobila aj etnografka Monika 
Pavelčíková (na snímke), mal 
plné ruky práce s  oživením 
múzea a jeho sprístupnením 
verejnosti. Členovia tímu 
nadväzovali kontakty so ži-
vými kláštormi kamaldulov. 
Získali vzácne exponáty, kto-
ré mohli vystaviť v  múzeu. 
„Keď sa začalo hovoriť o Ro-
mualdovi Hadbavnom, dobre 
mi to padlo a aj takouto cestou 
som sa vrátila do Červeného 
Kláštora. Historický výskum 
nie je bodkou za niečim, stá-

le sa na ňom robí. V rokoch 
2008 –  2010 sa tejto téme 
venoval riešiteľský tím z Ka-
tedry biblických a historických 
vied na Teologickom inštitúte 
v Spišskom Podhradí a ruko-
pis prvého prekladu Biblie, 
ktorý bol urobený v Červenom 
Kláštore, podrobili novému 
výskumu. Naštudovala som 
rôzne zdroje k tejto téme a keď 
sa dnes na to spätne pozriem, 
nebolo možné, aby jeden člo-
vek v  tom čase preložil 1700 
strán dvoch zväzkov Biblie, 
latinsko-slovenský slovník, či 
blosiové spevy. Na 18. storočie 
sa mi to zdá nemožné. Som 
presvedčená, že to bolo kolek-
tívne dielo. Tak, ako teraz, keď 
sa robia monografie a väčšie 
diela musia mať vedúceho 
redaktora, ktorý toto všetko 
koriguje,“ rozhovorila sa Mo-
nika Pavelčíková, etnografka 
Múzea v Starej Ľubovni. 

Monika Pavelčíková pred-
stavila históriu Múzea v Čer-
venom Kláštore, s ktorým je 
neodmysliteľne spätý život 
a práca prvého prekladateľa 
Romualda Hadbavného. Na-
rodil sa 10. novembra 1714 
v  Jánovciach, vtedajšie Ma-
chalovce. Pochádzal zo schu-
dobnelej zemianskej rodiny. 
Bol to intelektuál, ekonóm, 
dozorca nad hospicom, zaria-
ďoval omše a mal na starosti 
organizačnú zložku kláštora. 
Počas jeho 26 ročného pôso-
benia v  Červenom Kláštore 
bolo zriadené teologické pro-
fesórium, ktoré pripravovalo 

mladých kamaldulov za mní-
chov. V tom čase do kláštora 
prichádzali novici nielen zo 
Spiša a  okolia, ale i  z Nit-
ry, Banskej Bystrice či iných 
vzdialených miest. Podľa Pa-
velčíkovej je zaujímavé aj to, 
že všetky rukopisy sú písané 
jedným písmom a žiadny ru-
kopis nemá uvedeného ani 
autora, ani kolektív autorov. 
Aj preto historici nemôžu 
jasne povedať, že autorom 
prekladu je iba Romuald 
Hadbavný. Zachoval sa v ru-
kopise, odpise vykonanom od 
6. mája 1756 do jari 1760. 

Prvá kópia je uchovaná 
na Arcibiskupskom úrade 
v Trnave. Kamaldulská Bib-
lia je jediným prepísaným 
exemplárom a bola objavená 
v roku 1947 na fare v Cíferi. 
Preložená je z latinského tex-
tu. Preklad obsahuje množ-
stvo vysvetľujúcich pozná-
mok v  latinskom jazyku na 
okrajoch jednotlivých strán. 
Text je zviazaný do dvoch 
zväzkov a vyznačuje sa úsilím 
používať formy a výrazy bež-
nej slovenskej hovorenej reči, 
s  výraznými západosloven-
skými prvkami a  aj niekto-
rými zaužívanými knižnými 
jazykovými prvkami českého 
pôvodu. Preklad je svedec-
tvom vysokej duchovnej kul-
túry a  jazykovej vyspelosti 
prostredia, v ktorom vznikol. 
Je na vyspelej intelektuál-
nej, teologickej a  jazykovej 
úrovni a úplne porovnateľný 
s  inými súdobými či dovte-
dajšími prekladmi. „Výskum 
jednoznačne ukázal, že ich 
hlavným zámerom bolo podať 
písmo sväté obyčajným ľuďom 
v zrozumiteľnom jazyku. Je to 
dielo veľkého významu, ale do 
20. storočia nedocenené. Die-
lo, ktoré si zaslúži pozornosť. 
Vtedy katolícka časť ducho-
venstva na Slovensku začínala 
slovakizačný proces a je zjav-
né, že si uvedomovali, že ľu-
dia potrebujú svoj jazyk. Toto 
obdobie bolo veľmi zložité,“ 
etnografka Monika Pavelčí-
ková a dodala, že nad týmto 
dielom ostáva ešte mnoho 
otáznikov.  (pks)

Od včera je z  dôvodu 
zefektívnenia dynamickej 
dopravy zobojsmernená 
časť Lidickej ulice v Poprade 
–  Matejovciach. Obojsmer-
ná prevádzka bude v  úseku 
od križovatky Lidickej ulice 
s  cestou I/67 po napojenie 
účelovej komunikácie na 
miestnu komunikáciu pri RD 
popisné číslo 1610/13. K tejto 
úprave dochádza na základe 
požiadavky obyvateľov a ma-
jiteľov prevádzok so sídlom 
v  blízkosti riešeného úseku 
komunikácie. (mga)

Ulica Lidická 
je obojsmerná
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Pozvánky
Šialené nožničky

V Mestskom kultúrnom st-
redisku v Kežmarku uvedie 
bratislavské hudobné divadlo 
Teatro v sobotu 21. marca 
o 18. h komédiu s detektívnou 
zápletkou Šialené nožničky. 
Divadelná hra má štyri mož-
né závery a diváci dej priamo 
ovplyvňujú. V kežmarskom 
predstavení sa diváci stretnú 
s miestnymi ulicami a lokál-
nymi zaujímavosťami. Hra sa 
zaslúžila aj o zápis do Guines-
sovej knihy rekordov. Hrajú: 
Peter Kočiš/Marcel Ochránek, 
Karin Olasová/Zuzana Morav-
cová, Dušan Szabó, Marek 
Majeský/Přemysl Boublík, 
Jana Valocká/Lucia Vráblico-
vá, Juraj Hrčka/Erik Peťovský. 
Vstupné 15 a 14 €.
Pohár primátora v tancoch

Spoločenskou udalosťou 
v Aréne Poprad bude Pohár 
primátora mesta v tancoch. 
Súťaž v štandardných a latin-
sko-amerických tancoch sa 
uskutoční 21. marca. Od 10. 
do 18 . h sa uskutočnia bo-
dovacie súťaže a Slovenský 
pohár, od 19. do 21.30 h ga-
lavečer. Hosťom večera bude 
Štefan Skrúcaný. Vstupné deti 
do 6 rokov a ZŤP zdarma, od 
6 do 14 rokov 6 € a dospelí 10 
€. Predpredaj vstupeniek MIC 
Poprad.

Súčasní majstri
V Galérii UĽUV v Tatranskej 

Lomnici sú vystavené expo-
náty zo súkromných archívov 
troch držiteľov prestížneho 
titulu Súčasní majstri ľudovej 
umeleckej výroby. Precízne 
práce tkáčky Amálie Schöno-
vej, korytára Igora Todera 
a diela Milana Jaroša, ktorý 
pracuje so štiepaným drevom, 
môžete vidieť v utorok až pia-
tok od 10. do 16. h a v sobotu 
od 9. do 14. h.

Inakosti 4
V Podtatranskej knižnici v Po-
prade otvorili včera výstavu 
Jána Kollára Inakosti 4. Prí-
stupná je v po, ut, št a pia od 
8. do 18,30 h a v stredu od 13. 
do 18.30 h. Výstava potrvá do 
10. apríla.

Pinokio
Divadlo Zo šuflíka zo Žiliny 

príde do Popradu s interak-
tívnym bábkovo-činoherným 
predstavením Pinokio. Jeho 
námetom sa stala klasická 
rozprávka talianskeho autora 
detskej literatŕy Carla Collo-
diho. Stať sa svedkami toho, 
ako sa z drevenej bábky sta-
ne dobrosrdečný a obetavý 
človiečik môžete v divadelnej 
sále Domu kultúry v Poprade 
v nedeľu 8. marca o 10. h. 
Vstupné 1,50 €.

Výstavy v radnici
V historickej radnici na 

Nám. Majstra Pavla v Levoči 
sú v marci sprístupnené vý-
stavy Zima na Spiši objektí-
vom Kazimíra Štubňu a Ján 
Hála – Levočská biela pani. 
Vstupné 6 – 18 rokov 1 €, od 
19 rokov 1,50 €.

Izba Mateja Hrebendu
Slovenská knižnica pre 

nevidiacich Mateja Hreben-
du v Levoči ponúka exkurziu 
v Izbe Mateja Hrebendu pri 
príležitosti 135. výročia jeho 
úmrtia v pracovné dni od 8. do 
15. h. 

Darček pre mamky
Nemáte darček pre mamku, 

príďte si ho vyhotoviť do CVČ 
v Levoči v pondelok 9. marca 
o 14. h.

Dopravné nehody minulého roka pod drobnohľadom
I  napriek preventívnym 

opatreniam, upozorneniam, 
ba dokonca prosbám o viac 
pozornosti a  ohľaduplnosti 
na cestách, sa situácia pri 
dopravných nehodách v na-
šom regióne výraznejšie 
nemení. V  minulom roku 
sa na cestách v  pôsobnosti 
okresného dopravného in-
špektorátu (ODI) v Poprade, 
teda v okresoch Poprad a Le-
voča, stalo 395 dopravných 
nehôd, čo je síce o 23 menej 
v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom, ale tieto čísla sú 
aj napriek tomu alarmujúce. 
Veď v ich dôsledku zbytočne 
vyhaslo až sedem ľudských 
životov, čo je o jeden viac ako 
v roku 2013, ťažko zranených 
bolo 28 a 147 ľudí bolo ľahko 
zranených. Škodových uda-
lostí bolo zaznamenaných 
808, čo je o  dve menej ako 
o rok predtým, ale odhadnu-
té hmotné škody dosiahli až 
1 108 320 €. 

„Najnehodovejšími dňami 
na území policajného okresu 
bol piatok, kedy sa stalo 79 
dopravných nehôd a streda so 
65 nehodami. Najviac nehôd, 
až 90, sa stalo v  čase medzi 
12. a 16. hodinou a 81 nehôd 
medzi 8. a 12. hodinou. Ako 
vyplýva zo štatistiky, najviac 
nehôd sa teda stáva cez deň,“ 
uviedol riaditeľ ODI pplk. 
Mgr. Štefan Šipula a  dodal: 
„Medzi hlavné príčiny, ktoré 
sa nemenia už niekoľko rokov, 
resp. mení sa len ich poradie, 
je porušenie základných po-
vinnosti vodičov. Nehôd z toh-
to dôvodu bolo až 179. Dru-
hou je nedovolená rýchlosť 
jazdy, ktorá sa podpísala pod 

44 dopravných nehôd, ďalej je 
to nesprávne otáčanie a cúva-
nie s 28 nehodami, 25 nehôd 
sa stalo v dôsledku nesprávnej 
jazdy cez križovatku, nespráv-
ny spôsob jazdy spôsobil 23 
nehôd a v 16 prípadoch vodiči 
nedodržali bezpečnú vzdiale-
nosť medzi vozidlami.“ 

Aj keď sa legislatíva v súvis-
losti s požitím alkoholických 
nápojov u vodičov sprísnila, 
Slováci bez zábran sadajú za 
volant pod vplyvom alkoho-
lu. Minulý rok „nafúkalo“ 36 
vodičov, čo je o 12 viac, ako 
v predchádzajúcom roku.

 Dopravní policajti už viac 
rokov upozorňujú aj na naj-
nehodovejšie úseky v regióne 
a  väčšina z  nich sa logicky 
stáva na ceste I/18, kde je naj-
hustejšia premávka. Aj pre-
to by vodiči práve na týchto 
úsekoch mali byť pozornejší 
a  ohľaduplnejší, čím môžu 
najviac prispieť k znižovaniu 
počtu dopravných nehôd 
a  problémom, ktoré spôso-
bujú sebe i ostatným účastní-
kom cestnej premávky.

 „Najnehodovejšími úsekmi 
je cesta I/18 v Poprade od sve-
telnej križovatky pri Bauma-
xe, pokračuje cez úrovňovú 
križovatku I/18 a I/67 a kon-
čí pri benzínovom čerpadle 
OMV v  Poprade. Ďalším je 
úsek I/18 v intraviláne mesta 
Levoča, pri OC Lidl, pokra-
čuje cez okružnú križovatku 
a  končí križovatkou s  mest-
skou komunikáciou Ul. želez-
ničný riadok. Z toho vyplýva, 
že cesty I. triedy sú najvyťa-
ženejšie a úmerne k tomu na 
nich vzniká i najviac doprav-
ných nehôd,“ doplnil pplk. 

Štefan Šipula. 
Do štatistiky s  veľkým 

počtom dopravných nehôd, 
ktoré sa stali minulého roku, 
možno zarátať aj cestu I/67 
od križovatky pri OC Max 
v prieťahu mestom, cez kru-
hový objazd po svetelnú kri-
žovatku s Ul. továrenská - po 
Tatravagónku. „Opäť je to 
logické, pretože hustota pre-
mávky a zužovací priestor pod 
železničným mostom nestačí. 
Vozidiel je veľa, priechodnosť 
nízka a tak tam vzniká aj väč-
ší počet nehôd,“ konštatoval 
riaditeľ a doplnil, že vodiči by 
mali byť pozorní aj na novej 
ceste I/67 v  smere na Kež-
marok, od križovatky s diaľ-
nicou DI po svetelnú križo-
vatku Poprad-Matejovce. „Aj 
napriek tomu, že tam došlo 
k  rozšíreniu profilu komuni-
kácie, vznikajú tam dopravné 
nehody častejšie hlavne z dô-
vodu nepozornosti vodičov na 
svetelných križovatkách a ne-
dodržiavaním ustanovených 
rýchlostí vodičmi. Tí by mali 
dávať pozor aj na svetelných 
signalizáciách, lebo signál ze-
leného svetla na odbočovanie 
neznamená, že môžu auto-
maticky odbočiť. Musia dať 
prednosť v  jazde protiidúcim 
vozidlám a počkať na signál 
zelenej šípky, napríklad pri 
odbočovaní do Aquacity.“ 
Ako povedal riaditeľ ODI 
v Poprade, komunikujú aj so 
správcami svetelných križo-
vatiek, aby zelenú vlnu uro-
bili cez celý prieťah mestom 
v  smere na Matejovce, aby 
sa mesto „vyčistilo“ od vozi-
diel najmä počas dopravných 
špičiek. „Sčasti sa už tento 
problém vyriešil a veríme, že 
v čo najkratšom čase sa vyrieši 
úplne“. 

Aj z  toho dôvodu práve 
na týchto úsekoch ciest je 
prítomnosť dopravných poli-
cajtov v rámci preventívnych 
opatrení najčastejšia. „Žiaľ, 
vodiči akoby boli nepoučiteľ-
ní a preto musíme robiť i re-
presívno-bezpečnostné akcie 
a snažiť sa viesť ich k ohľadu-
plnosti. Najmä s dôrazom na 
chodcov a cyklistov, pretože to 
sú najzraniteľnejšie skupiny 
medzi účastníkmi cestnej pre-
mávky. Práve minulého týžd-
ňa sme zaznamenali smrteľnú 
dopravnú nehodu chodca a už 

vo štvrtok chýbalo málo, aby 
sa stala ďalšia, podobná neho-
da na rovnakom mieste,“ vy-
stríhal riaditeľ a doplnil, že aj 
pre chodcov, ktorí idú, resp. 
prechádzajú cez cestu, pla-
tia rovnaké pravidlá cestnej 
premávky. Aj vtedy, ak vedľa 
cesty nie je chodník. „Ved-
ľa seba po vozovke môžu ísť 
najviac dvaja chodci, nie sku-
pina chodcov. Pred vstupom 
na vozovku sa chodec musí 
presvedčiť, či tak môže urobiť 
bez nebezpečenstva a  len čo 
vstúpi na vozovku, nesmie sa 
tam bezdôvodne zdržiavať ani 
zastavovať. Pri prechádzaní 
cez cestu musia chodci použiť 
priechod pre chodcov a musia 
brať ohľad na vodičov prichá-
dzajúcich vozidiel a cez cestu 
prechádzať v  skupinách, nie 
jednotlivo. Rovnako sa musia 
chovať aj k  vozidlám, odbo-
čujúcim na cestu, cez ktorú 
chodci prechádzajú,“ upo-
zornil pplk Šipula a spresnil, 
že chodec nemôže vstupovať 
na vozovku ani pri použití 
priechodu pre chodcov, ak 
vzhľadom na rýchlosť pri-
chádzajúcich vozidiel nestačí 
cez vozovku bezpečne prejsť. 
Rovnako cez priechod pre 
chodcov nemôže prechádzať 
cyklista na bicykli, bicykel 
musí tlačiť vedľa seba. Opä-
tovne pripomenul tiež povin-
nosť chodcov, ktorí za zníže-
nej viditeľnosti mimo obce sú 
povinní mať na sebe viditeľné 
reflexné prvky, alebo obleče-
ný reflexný odev. Z doteraj-
ších príčin dopravných ne-
hôd s účasťou chodcov však 
dopravná polícia odporúča 
používanie bezpečnostných 

prvkov aj v obci.
Pracovať musíme aj s tými-

to účastníkmi cestnej premáv-
ky, pretože aj napriek masív-
nej kampani, napríklad v prí-
pade používania reflexných 
prvkov, ktoré sú viditeľné aj 
pri zlom počasí a vo večerných 
hodinách, sa dopravné neho-
dy s  tragickými následkami 
stávajú práve preto, že chodci 
či cyklisti sú pre vodičov „ne-
viditeľní“. Minulý rok sme aj 
preto pripravili 14 prednášok 
a  besied v  základných ško-
lách, ktoré boli zamerané na 
dopravno-bezpečnostnú prob-
lematiku a v týchto aktivitách 
budeme pokračovať,“ prisľúbil 
pplk. Šipula. 

V súvislosti s preventívny-
mi opatreniami začal ODI 
v  spolupráci so Slovenskou 
správou ciest riešiť tiež situá-
ciu s odstraňovaním stromov 
z úsekov okolo ciest, pretože 
z  minuloročných siedmich 
dopravných nehôd s násled-
kom smrti až štyri spôsobil 
práve náraz vozidla do stro-
mov. „Nie je to jednoduchá 
záležitosť, pretože v  týchto 
prípadoch vstupujú do pro-
cesu aj iné organizácie, ktoré 
sa k tomu vyjadrujú. Ale ur-
čite sa budeme snažiť riešiť aj 
túto problematiku, aby sme 
dokázali eliminovať následky 
dopravných nehôd. Rovna-
ko prijímame aj opatrenia 
na najnehodovejších úsekoch 
v  mestách, či už doplnením 
dopravného značenia, umiest-
nením dopravného zariadenia 
a zmenou organizácie dopra-
vy,“ ukončil pplk. Štefan Ši-
pula, riaditeľ ODI v Poprade.
 (reš)

s hotelovou manažérkou Majou Brezinovou...

Dokončenie z 1. strany
Hoci pracuje v Kežmarku, 

stále býva v  Poprade. „Ako 
jeho obyvateľke mi záleží na 
dianí v  meste. Veď tu máme 
všetko - pekné centrum, letisko, 
termálnu vodu, krásnu histo-
rickú časť, múzeum, galériu 
svetovej úrovne, športovis-
ká, ktoré nám môžu závidieť 
i arabskí šejkovia. Chýba len 
vízia, koncept, ktorý by všetko 
spojil do atraktívneho celku. 
Verím, že pre radnicu sa stane 
rozvoj cestovného ruchu prio-
ritou, a že s pomocou odbor-
níkov dosiahne, aby sa Poprad 
stal hlavným centrom regiónu 
Tatry.“ No  neodpustí si ani 
paralelu s Kežmarkom. „Obe 
mestá sú turisticky atraktívne, 
každé z nich má svoje lákadlá. 
Spája ich poloha, sú súčasťou 
jedného regiónu. Nedávne 

stretnutie primátorov naznači-
lo, že je vôľa spolupracovať na 
projektoch, ktoré chcú posunúť 
región ďalej. Obe mestá môžu 
organizovať spoločné poduja-
tia, spájať aktivity, požičiavať si 
ľudí i vybavenie - napr. stánky 
a pracovníkov VPS, môžu sa 
navzájom propagovať, vytvá-
rať spoločné produkty či spolu-
financovať aktivity, ako shuttle 
autobusy z  letiska. Verím, že 
neostane iba pri slovách, spo-
lupráca sa rozbehne na plné 
obrátky a  bude prospešná 
pre obe mestá, ich obyvateľov 
i návštevníkov.“

Pretože, hoci vyzdvihuje 
malé hotely ako neuniform-
né a  čarovné, v  marketingu 
je „malosť“ skôr nevýhodou. 
„V malom hoteli je často ne-
vyhnutnosťou kumulovanie 
funkcií a obmedzený rozpočet 

na marketingové aktivity. Pri 
troche snahy sa však dajú vy-
myslieť podujatia a akcie, ktoré 
nie sú finančne náročné. Vyža-
dujú len nápad, zápal a nadše-
nie. V našom hoteli sa obľube 
širokej verejnosti tešia Lite-
rárne večery so slovenskými 
spisovateľmi ako bolo nedávne 
stretnutie s Andreou Coddin-
gton, či najbližšie na marec 
plánované rozprávanie Jozefa 
Banáša o jeho novom románe 
Velestúr.“ Keďže kuchyňa je 
silnou stránkou hotela, snažia 
sa organizovať aj tematické 
degustačné večery, ako bol 
nedávno Večer rakúsko-uhor-
skej kuchyne alebo najbližšie 
plánovaný Francúzsky večer, 
ktorý je súčasťou medziná-
rodného projektu Gout de 
France a záštitu nad ním pre-
vzali minister zahraničných 

vecí a  veľvyslanec Francúz-
ska na Slovensku. „Hlavnou 
myšlienkou projektu je spojiť 
v jeden večer kuchárov z viac 
ako 1 000 reštaurácií na celom 
svete, aby verejnosť spoznala 
francúzsku gastronómiu i kva-
litnú gastronómiu slovenských 
reštaurácií. Veríme, že účas-
ťou na projekte sa nám podarí 
zviditeľniť región Tatry - Spiš 
a dokázať slovenskej i medzi-
národnej verejnosti, že aj na 
Slovensku máme kvalitných 
kuchárov, ktorí sa orientujú 
v špičkovej gastronómii.“ 

A  ako vníma globalizáciu 
cestovného ruchu pod Tatra-
mi, kde malých podnikateľov 
postupne požiera bezhra-
ničné vlastníctvo finanč-
ných skupín? „Ťažká otázka 
a  neviem, či som dostatočne 
kompetentná na ňu odpove-

dať, keďže hotel nevlastním, 
iba v ňom pracujem. Ak mám 
hovoriť za seba, ako obyvateľa 
regiónu, finančné skupiny a ich 
počiny sú mi proti srsti. Dúfam, 
že sa nedožijem toho, že sa do 
areálu snov dostane len zopár 
vyvolených, ktorí budú mať 
diaľkové ovládanie od rampy. 
Ako hotelový pracovník vidím, 
že sú hostia, ktorí vyhľadávajú 
hotely a  zariadenia v  správe 
finančných skupín so všetký-
mi výhodami, ktoré prinášajú 
- klubovou kartou na princípe 
kumulovania bodov či bene-
fity v  podobe zliav na špor-
toviskách, patriacich tej istej 
skupine. Ale sú hostia, ktorým 
táto filozofia nevyhovuje, majú 
pocit manipulácie a zneužitia 
a vyhľadávajú rodinné hotely 
a obecné lyžiarske vleky. A to je 
dobre.“  (pvc)
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Pri bytovom dome Erbium riešia 
parkoviská a komunikácie
Z  tohto dôvodu žiadal, aby 
sa tento nevyhovujúci stav 
začal seriózne riešiť.

Odpoveď mesta:
Vo vyjadrení k interpelácii 

zo dňa 12. 6. 2013 bolo kon-
štatované, „že plocha ved-
ľa prístupového chodníka 
pred BD Erbium, na ktorej 
sú v súčasnosti odstavované 
motorové vozidlá, bola vy-
tvorená živelne, svojvoľnými 
úpravami obyvateľov. Plo-
cha nie je vedená v majetku 
mesta ako dopravná stavba 
—  parkovisko, preto nie je 
možne v  rámci údržby zre-
alizovať spevnenie jej okraja 
smerom k svahu. Z hľadiska 
bezpečnosti a  organizácie 
dopravy plocha nie je vhod-
ná na odstavovanie vozidiel. 
Podmienky na vybudovanie 
parkoviska sú vzhľadom na 
svahovitý terén komplikova-
né, čo sa prejaví aj vo finanč-
nej náročnosti, preto v  sú-
časnosti o jeho vybudovaní 
neuvažujeme.“

Nakoľko od uvedenej 
doby sa spomínané pomery 
nezmenili, v  danej veci nie 
je možne prijímať opatrenia. 
Avšak zvyšovaním kvality 
statickej dopravy na území 
mesta Poprad sa každoroč-
ne zaoberáme, a tak to bolo 
aj v  tomto prípade. Miest-

nou obhliadkou lokality bola 
vytypovaná plocha, ktorú 
je možne využiť na vybudo-
vanie verejného parkoviska. 
V  prípade, že návrh na vy-
budovanie parkoviska bude 
z  hľadiska technického a  z 
hľadiska organizácie dopra-
vy možný, predložíme ho 
Mestskému zastupiteľstvu 
v Poprade a po jeho schvále-
ní budú vykonané kroky na 
samotné vybudovanie. Záro-
veň je dôležité uvedomiť si, že 
v súčasne dynamicky sa roz-
víjajúcom náraste automobi-
lizácie je náročné paralelne 
s  daným vývojom budovať 
adekvátny počet parkovacích 
miest, a v neposlednom rade, 
neustála zástavba parkovis-
kami má negatívny dopad na 
životne prostredie.

▶ Popri BD Erbium vedie 
komunikácia, ktorá končí 
pri schodoch, ktoré vedú 
k  ZŠ s  MŠ Dostojevského. 
Chodci nerešpektujú koniec 
komunikácie a  prechádzajú 
na schody cez svah. Preto 
navrhujem, po konzultácii 
s obyvateľmi BD Erbium, aby 
v tomto svahu bola vysadená 
zeleň alebo osadená zábra-
na. Na začiatku komuniká-
cie zase tabuľa, informujúca 
o tom, že predmetná komu-
nikácia je nepriechodná.

Odpoveď mesta:
Nakoľko sa nejedná 

o  komunikáciu, ale o  prí-
stupový chodník pred BD 
Erbium, nie je možne na 
jeho začiatku osadiť tabu-
ľu informujúcu o  tom, že 
predmetná komunikácia je 
nepriechodná.

Vzhľadom na využíva-
nie predmetného chod-
níka, ako aj prechodu ku 
schodom chodcami, od-
porúčame problém riešiť 
samostatnou investíciou, 
spočívajúcou v dobudovaní 
prepojenia chodníka pred 
BD Erbium a schodmi, čím 
chodci nebudú prechádzať 
po zeleni.

Ďalšie interpelácie poda-
né poslancom S. Božoňom 
na zastupiteľstve  a odpo-
vede MÚ na ne nájdete na 
www.slavomirbozon.sk

Ing. Slavomír Božoň,
poslanec MZ Poprad

Na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva Poprad, kto-
ré sa konalo 10 decembra, 
poslanec Ing. Slavomír 
Božoň v rámci interpelácii 
žiadal o vyriešenie problé-
mov, s ktorými sa na neho 
obrátili obyvatelia mesta. 
Súčasne žiadal o vyjadrenie 
sa k nasledovným témam:

▶  Medzi bytovým do-
mom Argón a  Erbium sa 
nachádza prepojovacia 
pešia komunikácia, kto-
rá je v  dezolátnom stave 
a  pri využívaní chodcami 
hrozí nebezpečenstvo úra-
zu v dôsledku zakopnutia. 
Žiadal, aby v rámci údržby 
bol tento chodník uvedený 
do vyhovujúceho stavu.

Odpoveď mesta:
Predmetný chodník sme-

rujúci od bytového domu 
(BD) Erbium k bytovému 
domu Argon Správa mest-
ských komunikácii zara-
dí do plánu opráv na rok 
2015.

▶  Opätovne sa vrátil 
k  problému parkovania 
obyvateľov BD Erbium. 
Tento bytový dom nemá 
parkovisko a obyvatelia po 
príchode domov z  práce 
nemajú kde odstaviť autá. 
Prvýkrát tento problém 
interpeloval v  roku 2012. 

Pozvánky
Bábkové divadlo v Barónke

K l a s i c k é  m a r i o n e t y 
manželov Bauerových a ich 
zbierku rodinných bábkových 
divadiel, s ktorými sa môžete 
aj pohrať, nájdete vo výs- 
tavnej sieni Barónka v Kež-
marku od 4. do 20. marca. 4. 
a 5. marca o 16. h bude výs- 
tava obohatená o rozpráv-
kové divadelné predstavenie 
v naštudovaní Boučkovho 
divadla z Jaroměře v ČR. 
(Rezervácie na t. č. 0904 496 
442, 052/452 21 65, 052/452 
31 70). Výstavná sieň je otvo-
rená v pracovných dňoch 
od 9. - 12. a od 13. - 17. h. 
Vstupné dospelí 0,40 €, deti 
0,20 € + 1 €/osoba na diva-
delné predstavenie.

Vyššia moc
V kinoklube Film Europe 

Poprad v Tatranskej galérii 
premietnu vo štvrtok 5. marca 
o 19. h francúzsko-nórsko-
švédsku drámu Vyššia moc 
(do 15 r. nevhodné). Pro-
vokatívny a medzinárodne 
uznávaný švédsky režisér 
Ruben Östlund prináša vo 
svojom štvrtom celovečernom 
filme mrazivú psychologickú 
štúdiu modernej rodiny.

Festival hier
V Aréne Poprad sa 6. – 8. 

marca uskutoční Festival 
hier, hračiek a zábavy. Spolo-
čenské hry, súťaže, turnaje a  
atrakcie čakajú deti i dospe-
lých v piatok od 15. do 20. h, 
v sobotu od 14. do 20. 
h a v nedeľu od 14. do 19. h. 
Vstupné do 3 rokov zdarma, 
3 – 18 r. 2 € a dospelí 2,50 €.

Prednáška v galérii
Na tému Symbol chápa-

nia symbolickej reči psyché, 
symbolický život vo vzťa-
hu k starostlivosti o dušu 
bude v piatok 6. marca o 17. 
h prednášať v Tatranskej ga-
lérii v Poprade PhDr. Ludvík 
Běťák.

Rock, pop, jazz
Svetové evergreeny, rock, 

pop a jazz ponúka koncert, 
ktorý sa uskutoční v kaviarni 
Hoepfner hotela Smokovec 
v Starom Smokovci v sobotu 
7. marca o 19. h. Účinkujú 
Andy Belej (spev, klávesy) 
a Zuzana Oráčková (husle). 
Vstup voľný.

Slávnosti poézie
V obradnej sieni Obecného 

úradu v Štrbe sa v nedeľu 
8. marca o 16. h uskutočnia 
Slávnosti poézie Dr. Petra 
Švorca spojené s výstavou 
ručných prác členiek Klu-
bu dôchodcov. Recitovať 
budú víťazi školského kola 
Hviezdoslavovho Kubína, 
dospelí recitátori predstavia 
tvorbu Štúrovcov a hudobné 
prednesy odznejú v podaní 
žiakov ZUŠ.

Fragile koncert
Mestské kultúrne stredisko 

v Levoči pripravilo na ponde-
lok 9. marca o 18. h Fragile 
koncert. Uskutoční sa v kine, 
vstupné 12 €. Predpredaj 
MsKS, t. č. 053/451 25 22.

Spomienky na detstvo 
- hračky

Do 13. marca môžete vidieť 
vo výstavnej sieni Múzea Kež-
marok na Ul. Dr. Alexandra 
výstavu Spomienky na det-
stvo – hračky. Zbierkové pred-
mety zapožičali Marmon, s. r. 
o., Stará Ľubovňa, Balneo- 
logické múzeum Piešťany 
a rodina Fedáková zo Starej 
Ľubovne.

Choďte do Autoservisu FIAT v Chedose, 
váš problém nie je pre nás problémom!

„Pre majiteľov vozidiel 
značky Fiat sme pripravi-
li zaujímavú akciu. Ceny 
náhradných dielov odví-
jame od roku výroby vozidla. 
Napríklad, na osemročné auto 
poskytujeme až 30-percentnú 
zľavu na všetky náhradné 
diely,“ povedal Ing. Ján Al-
massy (na snímke), riaditeľ 
autoser visu Chedos vo 
Svite. Autoservis Chedos 
Fiat je zvýraznený ako au-
torizovaný servis práve tejto 
značky a musí spĺňať všetky 
požadované kritéria. „Vodiči 
nás už ale vnímajú ako ser-
vis, v ktorom robíme aj všetky 
ostatné bežné značky vozidiel, 
hoci sme špecializovaní na 
Fiat. Či už sú to Škody, Volks- 
wageny, Citroëny, Peugeoty. 
U  všetkých značiek robíme 
elektroniku, diagnostiku 
a  softvéry máme zakúpené 
takmer na všetky značky, hoci 
nepredpokladáme, aby sa 
u nás zastavili majitelia Rolls-
Royceov či Maserati,“ dodáva 
s úsmevom. 

Už teraz v autoservise Che-
dos pripravujú ďalšiu, jarnú 
akciu, ktorá obsahuje všetky 
komponenty, zahŕňajúce eli-
mináciu porúch, vzniknutých 
na vozidlách v  zimnom ob-
dobí. „Od brzdových doštičiek 
cez geometriu, prehliadky, vi-
zuálnu kontrolu, meranie kva-
palín, tesnosti motora a ďal-
ších, až po prezúvanie pneu-
matík, bežné servisné úkony, 
ktoré si vyžadujú prevenciu, 
aby bolo vozidlo pripravené 
na letnú premávku,“ uviedol 
Almassy. Pozornosť budú ve-
novať aj výmene filtrov a pl-

neniu klimatizácie. „Zvyšu-
júce sa letné horúčavy aj v na-
šich podmienkach si vyžiadali 
inovovať plnenie klimatizácií 
a nová plnička, ktorú uvedie-
me do prevádzky v máji tohto 
roku, akceptuje nové normy 
a  klimatizácie budeme plniť 
novým médiom.“ 

Okrem kvalitnej práce 
a rýchlosti opráv, pri ktorých 
im pomáha aj nový softvér 
na geometriu, v  čom sa po-
súvajú stále ďalej, považuje 
riaditeľ individuálny prístup 
k zákazníkom, pričom stava-
jú na vzájomnej dohode. „Vie-
me vyjsť zákazníkovi v ústrety 
podľa jeho potrieb a požiada-
viek a určujúce sú aj prístupné 
cenové relácie. V snahe uspo-
kojiť každého majiteľa vozidla 
je z našej strany rozhodujúce 
prispôsobiť sa mu v  každej 
oblasti. A  hlavnou výhodou 
jarnej akcie bude práve rýchly 
a ústretový prístup k zákazní-
kom,“ zdôraznil a  poukázal 
hlavne na to, že opravy či ser-
visné úkony, ak si nevyžadujú 
opravu väčšieho rozsahu, ro-
bia okamžite, bez objednáva-
nia. „Naša ústretovosť sa nám 
veľmi osvedčila najmä u „po-
cestných“, ktorých porucha 
na vozidle prinúti vyhľadať 
autoservis. V zimnom obdo-
bí, keď do Tatier prichádzalo 
veľa turistov z celého Sloven-
ska i zo zahraničia, sme neraz 
riešili situácie, keď iné servisy 
už odmietli vodičom pomôcť. 
Ako príklad spomeniem lekár-
ku z Bratislavy, ktorá k nám 
prišla v  piatok tesne pred 
skončením pracovnej doby 
s tým, že na druhý deň musí 

v Bratislave operovať, auto má 
poruchu, v aute má malé dieťa 
a už štyri servisy ju odmietli. 
Do polnoci sme jej autíčko 
urobili. Samozrejme, stretli 
sme sa s pozitívnym ohlasom 
a  keď o  dva mesiace prišla 
opäť do Tatier, jej prvá cesta 
smerovala k nás s tým, že tu 
bude tri dni a nech jej dáme 
auto do poriadku. Veľmi oce-
nila našu ústretovosť a stala sa 
takpovediac „živou reklamou“ 
nášho servisu, keď naše služby 
odporúčala všetkým známym 
v  Bratislave,“ konštatoval 
riaditeľ. 

Benefitom servisu vo Svite 
je aj to, že zákazník môže byť 
prítomný pri oprave svojho 
vozidla. Môže sa pozerať a pý-
tať sa mechanikov, čo s autom 
robia. „Každý je na niečo cit-
livý a stretli sme sa s tým, že 
sa nás vodiči pýtali, či môžu 
byť pri oprave „svojho milá-
čika“, pretože všade ho pos- 
lali preč. V sprievode techni-
ka a pri dodržaní bezpečnosti 
môžu byť u  nás vodiči pria-
mo „pri tom“ a môžu sa pýtať 
mechanikov. Veľa zákazníkov 
to využíva, ale sú už aj takí, 
ktorí nás poznajú a plne nám 
dôverujú. A  to už je o dôve-
re a nemôžeme ľudí sklamať, 
pretože len ťažko by sme si ich 
udržali.“

V Autoservise Chedos Fiat 
si uvedomujú, že obchodný 
vzťah je vždy o vzťahu dvoch 
strán, nie jednej strany, pri-
čom akceptujú, že  zákazník 
má možnosť slobodne sa 
rozhodnúť.

„Myslím to tak, že jedna 
strana nemôže zneužívať tú 

druhú, že je to o  vzájom-
nom pochopení a obchodnom 
partnerstve. Vždy sme našli 
rozumnú cestu a dohodli sme 
sa, pretože pre nás je dôležitá 
ústretovosť voči zákazníkom. 
Nejdeme cestou –  urobíme, 
zaplaťte a viac vás nepozná-
me. Naopak, urobíme a spät-
ným kontaktom sa informu-
jeme, či je zákazník spokojný 
a či sa nevyskytlo niečo, s čím 
sme nepočítali,“ prezrádza Ján 
Almassy a dodáva, že týmto 
prístupom získavajú čoraz 
väčšiu dôveru zákazníkov, 
z ktorých sa postupne stávajú 
priatelia a  neraz sa zastavia 
iba tak, v  rámci prestávky 
prídu na kávu,  porozprávať 
sa a  idú ďalej. Dobré vzťahy 
neoceňujú iba zákazníci, ale 
aj samotní zamestnanci ser-
visu. Samozrejme, všetko má 
svoje hranice. „Keď je zákaz-
ník ústretový a chápe aj nás, 
spolupráca je vždy výborná,“ 
doplnil. 

Zamestnancov teší, že od 

Liptova, cez Starú Ľubovňu, 
až po Levoču sa už rozšírila 
obľúbená fráza klientov, nad 
ktorou sa neraz pousmejú 
–  choďte do Chedosu, tam 
vám urobia aj nemožné! Veľmi 
dobre si ale uvedomujú, že 
spokojnosť zákazníkov nikdy 
nebude stopercentná, pretože 
každý človek je iný a nie vždy 
každému „ulahodia“. Neraz sa 
stalo, že zákazník z nejakého 
dôvodu odišiel do iného ser-
visu. Viacerí sa už nevrátili, 
ale mnohí z  nich s  odstu-
pom času opäť vyhľadali ich 
služby. I  takí, ktorí si kúpili 
inú značku ako Fiat, ale ser-
visu zostali verní. Pretože 
ponúkajú komplexné služby 
pre všetkých motoristov 
–  rýchle opravy, pozáručný 
servis, pneuservis a v pods- 
tate všetky činnosti, spojené 
s  automobilizmom –  predaj 
olejov, náhradných dielov 
doslova na počkanie, v rámci 
možnosti a  ich dostupnosti. 
 (rek)

Seminár o cestovnom ru-
chu. Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod 
Slovenska organizuje semi-
nár Naše aktivity pre rozvoj 
Prešovského kraja. Uskutoční 
sa v malej zasadačke Úradu 
PSK v  Prešove dnes od 11. 
h. Hovoriť sa bude o zreali- 
zovaných aktivitách rokov 
2013 – 2014 a  plánovaných 
v  roku 2015, s  ktorými 
sa predstavia organizá-
cie Severovýchod Sloven-
ska, Horný Zemplín a Horný 
Šariš, Šariš – Bardejov, Sever-
ný Spiš Pieniny, Tatry Spiš 
Pieniny, Vysoké Tatry – Pod-
horie a Región Vysoké Tatry.  

Vyhodnotenie Poetickej 
Ľubovne. V  obradnej sieni 
mesta Stará Ľubovňa sa v so-
botu 7. marca o 13. h usku-
toční slávnostné vyhodnote-
nie 23. ročníka celoslovenskej 
literárnej súťaže začínajúcich 
autorov Poetická Ľubov-
ňa s  udelením ceny Vasiľa 
Kočembu. Literárnym hos-
ťom podujatia bude Mathej 
Thomka a  hudobným Peter 
Petiar Lachký. Súťaž Poetická 
Ľubovňa je určená pre stre-
doškolskú a  vysokoškolskú 
mládež i dospelých autorov, 
ktorých práce doposiaľ nebo-
li knižne publikované ani zas- 
lané do iných súťaží. Víťazné 
práce budú po vyhodnote-
ní uverejnené na stránkach 
osvetalubovna.sk a  staralu-
bovna.sk.  (pkr)

KRÁTKO
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Mamy držia ruku svojich detí len chvíľku, ale ich srdce navždy

Odkiaľ beriete toľko síl 
a húževnatosti, keď len úloha 
manželky, matky a babky je 
vlastne na plný úväzok? A vy 
ešte dokážete viesť úspešnú 
firmu s príznačným názvom 
Família, teda rodina...

- Família je síce moja firma, 
ale rodina je pre mňa všetkým 
a vždy aj bola. Od samého za-
čiatku, od roku 1980, je naše 
meno spojené s Famíliou. Tak 
sa volala naša hudobná skupi-
na, v ktorej sme hrávali spolu 
s  manželom a  štyrmi deťmi 
na rôznych kultúrnych a spo-
ločenských akciách v regióne. 
Možno som sa narodila pod 
šťastnou hviezdou a možno je 
moja vitalita daná povahou 
a tým, že si nepripúšťam vek. 
Vek je podľa mňa len číslo 
a niekedy sa mi zdá, že mám 
o  pár desiatok rokov menej. 
Určite má ovplyvňuje aj to, že 
keď som s  deťmi a  vnúčata-
mi, cítim sa mladšia. Ale už si 
uvedomujem, že by som mala 
trochu spomaliť, pretože člo-
vek ten vek už občas cíti. Na 
druhej strane, jeden človek by 
to nedokázal a určite je to aj 
v partnerovi. Keby nebolo po-
chopenie, nebolo by nič. Museli 
by sme skrývať nepochopenie 
a to by stálo veľa síl. Neviem, 
možno to dá príroda, možno 
je to vo mne, ale ja dobro pri-
jímam, ale vždy sa ho snažím 
dať ďalej. Vkladám ho do svo-
jich detí, do každého človeka, 
s  ktorým sa stretnem. Práce, 
tej tvorivej, sme mali vždy 
dosť a hlavne, veľmi nás bavila 
a robili sme vždy naplno. Boli 
i  prebdené noci i  všetko iné, 
lebo keď som chcela mať aj do-
mácnosť na poriadku, cez deň 
stihnúť aj prácu aj povinnosti 
v rodine, sa nedalo. Robila som 
v kultúre a za bývalej éry bol 
veľmi bohatý spoločenský život. 
V obci pracovalo 14 spoločen-
ských organizácii, z  ktorých 
v  súčasnosti zostalo len päť 
– šesť aktívnejších. Ale každý 
sa prirodzene snažil vynik-
núť, ale aj dozrieť a vtedy sa 
diali úžasné veci. Každý kút 
sme mali s detičkami zmapo-
vaný, robili sme brigády cez 
zväz žien, pripravovali osla-
vy MDŽ, chodili na výlety do 
Krakova, do Veličky, Osvien-
čimu, do Maďarska. Pripra-
vovala som v obci vystúpenia 
známych spevákov, súborov, 
ale vedela som, že o štvrtej mu-
sím byť doma, napísať s deťmi 

úlohy, pripraviť večeru a orga-
nizačne zvládnuť vystúpenia či 
koncerty. Spomínam, ako sme 
so ženami v obci v roku 1985 
nacvičovali spartakiádu. Boli 
sme ako včeličky a po prvýkrát 
ženy z  Hniezdneho vystúpili 
v Prahe. Taká som bola pyšná, 
plakala som od šťastia a úžasu. 
Ale spomínam aj na to, aký to 
bol pre mňa balzam, keď mi 
môj prváčik povedal: ,Mami, 
spokojne cvič, budem sa na 
teba pozerať, lebo som zo školy 
doniesol samé jedničky.“ Boli 
to krásne roky, ale aj doba bola 
iná. Mala lepší systém a život 
bol pokojnejší. Vedeli sme, že 
ráno o tej a tej vstávame, z prá-
ce prídeme o tej a tej, musíme 
napísať úlohy, pripraviť večeru 
a potom ešte pripraviť vystú-
penie napríklad Moravanky, 
Andera z  Košíc, Ivety Barto-
šovej či ďalších umelcov. Akosi 
sme to vždy stíhali a ani som 
si to neuvedomovala, že roky 
utekajú.

Po prvýkrát sme sa stretli 
na Fašiangovej šiške v  Ne-
stville Parku v  Hniezdnom. 
Z  každého vášho slova sá-
lala láska a úcta k rodnému 
kraju, k ľuďom, ktorí tu žijú, 
k folklóru a k tradíciám. Ako 
vás formoval váš kraj a na čo 
ste najviac hrdá?

- Zvyknem hovoriť, čo kop-
ček prejdeš, iný mrav nájdeš. 
Náš región je veľmi rôznorodý, 
rovnako ako folklór. Manžel 
je rodák z  Hniezdneho, jeho 
predkovia sú z  Hniezdneho, 
ja som z Hniezdneho, ale moji 
predkovia sú z Lackovej, malej 
goralskej dedinky. Tu som sa 
narodila, tu patrím a tu chcem 
žiť aj so svojou rodinou.  A prá-
ve z rodiny čerpám asi najviac 
energie a lásky, ktorej mám na 

Život v obciach severného Spiša bol od 
nepamäti ťažký a vyznačoval sa skrom-
nými a pracovitými ľuďmi, ktorých ako-
by príroda a podmienky na život zocelili 
a vďaka svojej húževnatosti dokázali pre-
žiť plnohodnotný život. Jednou z nich je 
Jozefína Guregová, rodáčka z Hniezneho. 
Je matkou štyroch úspešných detí - synov 
Mariána a Ladislava a dcér Vierky a Jož-
ky, ktoré spolu s manželom Ladislavom 
vychovali a dali im nielen ten povinný 
základ, ale veľa – veľa vecí navyše. Práve 
deti rozbehli rodinné firmy, dnes známe 
nielen na Slovensku, ale na celom svete. 
Do ich „impéria“ patria spoločnosti GAS 
Família, BGV, Gurlex, Gurman a ďalšie. 
Prácu v nich našli stovky ľudí a chlieb 
dávajú i  mnohým ďalším slovenským 
firmám, ktoré so spoločnosťami Gure-
gových spolupracujú a kooperujú. Zák- 
ladom ich podnikania je výroba liehu 
a ich meno sa spája s prvou slovenskou 
Nestville whisky či unikátnou vodkou 
Double Cross, ktorá sa predáva aj v Ame-
rike. Larry Olmsted pre Forbes napísal, 
že „vodka Doble Cross prekvapuje svojou 
čistotou a mimoriadne prepracovanou 

technológiou, ktorá ju robí nezvyčajnou“. 
„A je tu ešte fľaša. Plochá a obdĺžniková, 
úplné iná ako ostatné. Je vyrobená z fran-
cúzskeho krištáľu, gravírovaná laserom 
a  so slovenským znakom po stranách. 
Slovenská poézia,“ píše stĺpčekár. 

Okrem „funkcie“ manželky a matky 
je Jozefína Guregová aj majiteľkou spo-
ločnosti Família, malého benzínového 
čerpadla na Prešovskej ulici v Starej Ľu-
bovni, na teritóriu firmy GAS Família. 
Ako povedala, bola to prvá benzínka, 
ktorá bola otvorená non-stop a ako prvá 
mala rekuperačný systém, teda šetrila 
životné prostredie. Pracujú tam štyria 
zamestnanci a  robia tak, ako u  Baťu. 
U nich natankujete, nakúpite, najete sa 
a ich prvoradým cieľom je slúžiť ľuďom, 
len aby prišli zase. Aj za to im je majiteľka 
veľmi vďačná a teší sa na každého z nich. 
Po stretnutí s pani Guregovou máte po-
cit, akoby ju vek vôbec nelimitoval. Plná 
energie, entuziazmu a vitality aj v senior-
skom veku vyniká optimizmom, dobrý-
mi nápadmi, ale aj láskavým humorom. 

„Všetko začína a končí u nás, na ben-
zínovom čerpadle. Predávame okrem 

kvalitných pohonných hmôt všetko pre 
motoristov, ale aj bagetky, kávu, čaj. Kto 
ide ráno do práce, už si číta noviny, vypije 
kávičku rovnako, ako keď ide z práce. A ja 
sa veľmi rada stretávam s ľuďmi a pýtam 
sa hlavne tých mladších: ,A ty si čí?´ lebo 
u  nás je priemerný vek zamestnancov 
32 rokov,“ dodáva a prezrádza, že firmu 
Gurmán založila spolu s manželom len 
preto, lebo každý musel mať svoju firmu 
a svoje obraty. „Ale podmienkou bolo, že 
do polovičky mesiaca musia mať všetci 
naši zamestnanci výplaty. Keď sme nech-
celi hneď brať pôžičky, tak sme si medzi 
sebou požičiavali. Preto sme prežili, lebo 
ináč by to nebolo možné. Teraz je to už 
trochu ináč, lebo aj k úverom sa dostáva-
me ľahšie, rozbehla sa aj firma, hotovosť 
je iná. Keď sme brali prvý úver, v priebehu 
roka nám zvýšili úrok z 9 na 25 percent“. 
Od roku 1990, keď založili prvú firmu, sa 
toho veľa zmenilo. Zmenili sa vlastnícke 
vzťahy, najmä keď manželia Guregovci 
pustili ku kormidlu svoje deti a tie z nich 
urobili najvýznamnejšiu slovenskú firmu 
v regióne a sú najväčšími zamestnávateľ-
mi v tomto kraji.

rozdávanie. V blízkom okolí sú 
goralské dedinky, ale aj Rusíni 
so svojim súborom Barvinok 
a každá dedinka si drží svoje. 
Všetci patria k sebe a všetci sa 
rešpektujú. Tak sme boli vycho-
vaní. Tu si nikto nevytýkal, ty 
si prišiel odtiaľ, ty odtiaľ. Celý 
Spiš bol v 13. storočí založený 
ako bol a zakladali ho Nemci. 
Tristo rokov sme patrili do poľ-
ského zálohu a aj to poznačilo 
našich predkov. My, povojnoví, 
sme boli vychovávaní v jednot-
nom duchu a všetci sme patrili 
k sebe. Preto som asi najviac 
hrdá na spolupatričnosť, na 
naše spoločné korene. Že sme 
práve tu odžili svoje detstvo, že 
sme si nič nie dlžní. Jednému 
sa darí viac, inému menej, ale 
vieme si pomôcť, lebo je to veľ-
mi dôležité. Každý mal určité 
nadanie, bol poznačený mož-
nosťami, schopnosťami a po-
vinnosťou druhých je pomáhať. 
Robím to veľmi rada a očaká-
vam to aj od druhých. Keď 

máš na to schopnosť a  mož-
nosť, rozdaj sa, lebo len to, čo 
na tomto svete necháš, po tebe 
zostane. A  každý je povinný 
tu niečo nechať. Vždy, keď sa 
spolu stretneme, dáme si dobré 
slovo, zaspievame si, zabavíme 
sa a to je pre mňa veľmi dôleži-
té. A ešte, všetko je tak, ako je 
a ja beriem silu z tohto kraja 
a z rodiny, kde patrím. Lebo tu 
je statočný národ, chce praco-
vať a svojim spôsobom je tento 
národ hrdý. Do ktorého kúta 
pozriem, ten mi vždy čosi pri-
pomína a vždy ma aj nabáda 
k  tomu, že tu patríš, tu si sa 
narodila a tento kraj musíš aj 
rozvíjať.

Pracovali ste v  kultúre, 
máte rada ľudí, históriu, tra-
dície, folklór, hudbu...

-  Mňa a  manžela hudba  
spojila a tak ako on, aj hudba 
sa stala mojim osudom. Hrala 
som od 16-tich rokov, všetky 
moje deti a už aj vnúčikovia 
a vnučky  majú hudobné vzde-
lanie a aktívne hrávali. Rov-
nako tancovali vo folklórnych 
súboroch a myslím si, že práve 
folklór, ktorý mám veľmi rada, 
je pre deti to najlepšie, čo ich 
môže stretnúť, pretože aj telo, 
aj duša, aj všetko je ucelené, 
spevnené. Odkaz predkov, za-
chovaj nám pane. Preto by sme 
mali mladej generácii povedať, 
skadiaľ prišli a kam smerujú, 
lebo oni si to nikdy nebudú ve-
dieť vážiť, keď nebudú vedieť, 
čo bolo pred desiatimi, dvad-
siatimi či päťsto rokmi. Ako 
budú vedieť porovnať, či sme 
na tom lepšie alebo nie? Pra-
covala som v kultúre a  je mi 
veľmi ľúto, ako sa všetko roz-
padáva. Upadol spevokol, ale 
aj divadelnícka činnosť. Veď 
my sme v  Hniezdnom každý 
rok nacvičili aspoň dve divadlá 
a pripravili silvestrovskú estrá-
du. Veľa sme robili s mládežou, 
vyhrávali sme súťaže a dnes sa 
všetko akosi stratilo. Ani ľudia 
už nemajú záujem, uzatvárajú 
sa vo svojich domovoch, každý 
sa hrá na vlastnom piesočku. 
To robí ten veľký zhon, pretože 
máme techniku, mobily, autá 
a  každý sadne pred domom 
do auta a odchádza do práce. 
Žiadne stretnutia v  autobu-
soch, akoby sme sa už zabudli 
aj porozprávať.  Veľmi, veľmi 
ma to mrzí a aj preto sa snaží-
me v Hniezdnom, ale aj v Ne-
stville Parku, ktorého súčasťou 
je prezentácia tradičných ľu-
dových remesiel a liehovarníc-
tva, napĺňať aj akýsi kultúrny 
odkaz. Pretože nie iba nás tak 
naučili žiť, aj my sme tak učili 
žiť naše deti.  Snažíme sa do-
stať ľudí z tej izolácie a každý 
mesiac, začínajúc aprílom, 
robíme v Nestville Parku jed-
nu veľkú akciu, aby sa ľudia 
aj z okolitých dedín tu vedeli 
stretnúť. Okrem toho každá 
naša firma organizuje aspoň 
jednu spoločnú akciu pre vlast-
ných zamestnancov. Či už via-
nočnú kapustnicu, zabíjačku, 
Deň detí vo vojenskom tábore 
pod hradom či stretnutie s Mi-
kulášom. Aj takto chceme, aby 
sa ľudia z našich firiem stretá-
vali a spoznávali sa. Aby vede-
li, kde a čo robia, lebo nie všet-
ko je len o peniazoch. Samo-

zrejme, bez peňazí sa žiť nedá, 
ale čo je dnes 50 eur? Dnes ich 
dáš a zajtra ich nemáš. Ale keď 
urobíme spoločný, pekný večer, 
v pamäti im to utkvie navždy 
a tak sa spájajú aj kolektívy. 

Ste starou mamkou dva-
nástich vnúčat, a to je už veľ-
ká rodina. Ako to u vás vyze-
rá, keď sa stretnete?

-  Máme dvanásť vnúčat, 
sedem chlapcov a päť dievčat. 
Najstaršia je vnučka, má 21 
a najmladší chlapček má rok. 
Ale  ešte máme aj 90-ročnú 
babku, takže sa spolu stretá-
vame štyri generácie. Kým ich 
len spočítam, nestačím zostar-
núť a mám z nich veľkú radosť. 
Najstaršia je Júlia Anna a pr-
vorodený vnúčik študujú v za-
hraničí. Ale všetci majú aj hu-
dobné vzdelanie, po rodičoch, 
čo som veľmi rada. Najväčšiu 
radosť mám, keď sa všetci 
u nás stretneme na sviatočných 
obedoch. Všetci sú u nás a nik 
nepovie, že nepríde. Keď sad-
neme za stôl, len nás z domu 
je dvadsaťtri  a  láska ide cez 
žalúdok. Ale robím to veľmi 
rada a aj dva dni chystám, len 
aby prišli a každý bol spokoj-
ný.  A vždy si doma zahráme, 
zaspievame. Vnučka mi vždy 
hovorí: „babka, ako dobre, že 
ty to vieš vždy tak stmeliť“, a to 
je vlastne moja a manželova 
úloha –  držať rodinu spolu. 
Dvanásť vnúčat je veľká radosť 
a veľké požehnanie pre každú 
matku. Toto sú hodnoty, toto je 
môj majetok. Nič iné. Všetko je 
pominuteľné, len toto zostáva.

Rozmaznávate svojich 
vnukov, ako každá babka?

Veríte, že ani veľmi nie? Ja 
veľmi rozmaznávať neviem, 
lebo sa mi zdá, že dnešné deti 
sú veľmi zaneprázdnené. Nie-
len rodičia, ale aj deti. Nič 
nestíhajú, nevedia ísť autobu-
som, nevedia ísť pešo a  na tré-
ningy ich vozia. Ale nie preto, 
že sú rozmaznané, len nemajú 
čas. Už musia byť tu, už mu-
sia byť tam, a tak som mysle-
la, že okolie od nich očakáva 
veľa a moji vnuci majú akési 
ubehané detstvo. Preto ich ako 
babka nechcem zaťažovať, 
a keď sa ich niečo opýtam, ani 
veľmi nemajú snahu odpove-
dať. Asi sú unavené a chcú mať 
aj  oni pokoj. Ale vedia veľmi 
dobre, že babička ich má rada, 
že u babičky nájdu všetko. Aj 
posteľ, aj jedlo, aj pokoj, aj 
lásku, sem-tam napomenutie 

i pohladenie. A vždy aj nejaké 
prekvapenie a občas sa aj za-
smejeme. Napríklad, vnučka 
len mávne rukou s  poznám-
kou: „Ja viem, aké máš pre-
kvapenie – knižku! Ale ja sa už 
nechcem učiť, už som sa učila 
dosť.“ Ale vyniká v  iných ve-
ciach, v športe, v hudbe.  Práve 
k hudbe vedú naše deti aj svo-
je detičky a vlastne im dávajú 
i všetko to, čo dostali z domu. 
Ale naše vnúčatká sú dokon-
ca múdrejšie ako my, lebo my 
nevieme to, čo oni. Technika 
je už tak ďaleko, že šesťročné 
dieťatko bez problémov ovláda 
dotykový telefón, vie si nájsť 
internet, nájde si všetko...

Ako prežívate úspechy svo-
jich detí, ktoré vybudovali 
prosperujúcu firmu?

Raz mi moja spolužiačka 
povedala, že keby mala také 
deti, ako ja, tak chodí s hlavou 
medzi oblakmi.  Ale ona nikdy 
nepodnikala, nevie to pochopiť 
a ani precítiť. A keď sa niečo 
stane, dám hlavu do piesku? 
Deti majú svoj vek, skúsenosti, 
veď podnikajú už dvadsať ro-
kov a rozhodnutia robia sami.  
Ale človek má vždy obavu, aj 
ako matka a aj ako podnikateľ-
ka. Verím, že chybu, ktorú som 
urobila ja, alebo niekto iný, ne-
urobia moje deti. Hovorí sa, že 
vtedy je dobre, keď sa učíš na 
chybách iných. Ale v našej rea-
lite sa tomu nedá vždy vyhnúť. 
Keď sa o nejakom ich rozhod-
nutí, s  ktorým celkom nesú-
hlasím, dozviem, a myslím, že 
to nie je tak, ako by mohlo či 
malo byť, som veľmi rada, že 
ma ako mamu berú do úva-
hy. Väčšinou nie hneď, v  ten 
moment, ale prejde určitý čas 
a zistia, že som mala pravdu. 
Či vo dne, či v noci, sú mama 
a otec vždy nápomocní. Mama 
musí vedieť utešiť, pohladkať, 
povzbudiť i  zamlčať. A  dieťa 
to musí cítiť, aj každý, kto prí-
de do našej rodiny musí cítiť 
jednotu a spolupatričnosť.  Pre 
mňa je rodina naozaj všetkým. 
Nechcem zvyšovať hlas, ale 
občas to musím dať na vedo-
mie, či už zdvihnutým prstom, 
alebo pohľadom. Deti to občas 
nechápu, ale aj ten zdvihnutý 
prst je z  lásky a obavy o svo-
je deti. Pochopíš to o  týždeň, 
o dva, ale práve to je poslanie 
matky. Lebo mamy držia ruku 
svojich detí len chvíľku, ale ich 
srdce navždy.

 Ľ. Rešovská
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 ◆ Stavbyvedúci -  mostné 
a vodohospodarske stavby; 
Levoča, STAVBY MOSTOV 
SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 
11/231, 974 01 Banská Bystri-
ca, Tel.: 0915 244 044

 ◆ PHP developer; Levoča, 
BSP Magnetica, s.r.o., Letná 
42, 052 01 Spišská Nová Ves, 
Tel.: 0908 734 958

 ◆ Product Specialist - Hos-
pital; Levoča, Poprad, BU-
SINESS ESSENTIALS spol. 
s r.o., Jakubovo námestie 13, 
899 01 Bratislava

 ◆ Lekár Psychiatrickej am-
bulancie; Poprad, SOPHIA 
POPRAD s.r.o., Kpt. Nálep-
ku 943/112, 059 21 Svit, Tel.: 
0902 656 416, 0911 059 555

 ◆ Obsluha baličky korenín, 
balička, pracovník/-čka vo 
výrobe korenín; Veľká Lom-
nica, THYMOS, spol. s  r.o., 
Popradská 518, 059 52 Veľká 
Lomnica, Tel.: 0903 646 928

 ◆ Obchodno - technický po-
radca; Kežmarok, MEGAbelt 
SK, s.r.o., Michalská 20/886, 
060 01 Kežmarok

 ◆ Rozpočtár/kreslič; Poprad, 
Tatra Clima, s.r.o., Dlhé hony 
4991, 058 01 Poprad

 ◆ Inšpektor kvality; Poprad, 
Tatravagónka a.s., Štefánikova 
887/53, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 735 724

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

 ◆ Mechanik - nastavovač au-
tomat. baliacich strojov; Veľ-
ká Lomnica, THYMOS, spol. 
s r.o., Popradská 518, 059 52 
Veľká Lomnica, Tel.: 0903 646 
928, 0911 646 025

 ◆ Vodič VZV - manipulant; 
Poprad, STD, a.s., Hlavná 1, 
059 51 Poprad

 ◆ Zlievač - obsluha automa-
tizovaného odlievania; Po-
prad, Schüle Slovakia, s.r.o., 
Teplická 3860/34A, 058 01 
Poprad, Tel.: 052/786 4224

 ◆ Kuchár; Poprad, Marián 
Andráš, Záhradná 338, 058 01 
Gánovce, Tel.: 0903 406 496

 ◆ Šéfkuchár; Horský hotel 
Sliezsky dom, Tatranská Po-
lianka, Elevation, s.r.o., Pan-
ská 13, 811 02 Bratislava

 ◆ CNC frézar -  nástrojár; 
Poprad, Schüle Slovakia, s.r.o., 
Teplická 3860/34A, 058 01 
Poprad, Tel.: 052/786 4224

 ◆ Odborný radca -  vedúci 
oddelenia ekonomiky; Po-
prad, Regionálna veterinárna 
a potravinová správa, Parti-
zánska 83, 058 01 Poprad, Tel.: 
052/7722 231

 ◆ Odborný radca - inšpek-
tor oddelenia hygieny kr-
mív, ekológie a veterinárnej 
farmácie; Poprad, Regionál-
na veterinárna a potravinová 
správa, Partizánska 83, 058 01 
Poprad, Tel.: 052/7722 231

 ◆ Fakturant; Kežmarok, Le-
voča, Poprad, Stará Ľubovňa, 
MANPOWER SLOVENSKO 
s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Koši-
ce, Tel.: 0918 894 014

 ◆ Špedičná fakturantka; Po-
prad, LUNYS, s.r.o., Vodáren-
ská 2011/38, 058 01 Poprad

 ◆ Regionálny špecialista 
predaja; Poprad, DRILL B.S., 
spol. s r.o., Grösslingová 51, 
811 09 Bratislava, Tel.: 0911 
011 574

 ◆ Operátor(ka) výroby au-
topoťahov; Stará Ľubovňa, 
ADECCO Slovakia, s.r.o., 
Mlynská 28, 040 01 Košice

 ◆ Účtovník -  ekonóm; Po-
prad, SPIRIT s.r.o., Podtureň-
-Roveň 215, 033 01 Liptovský 
Hrádok, Tel.: 0905 737 473

 ◆ Predavačka v predajni se-
cond hand textilu; Poprad, 
Prešov, Textile House for 
EURO TRADE, s.r.o., ProLo-
gis Park, DC2, Diaľničná cesta 
2, 903 01 Senec. 

 Zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený tat-

ranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866.

 INZERCIA

Máme dôkaz namiesto sľubov!
Vynikajúca úspornosť ohrievačov EOV potvrdená 

nezávislou inštitúciou TÜV Rheinland
Ako súvisia tepelné straty, hrúbka izolácie a náklady?

Tepelné straty
Pri výbere ohrievača vody 

je dôležité zohľadniť jeho 
tepelné straty. Je to veličina, 
popisujúca energiu, ktorú je 
potrebné dodať, aby sa voda 
v ohrievači vody udržala na 
stálej teplote počas 24 ho-
dín. Čím je táto hodnota 
menšia, tým menej energie 
je potrebné dodať, ohrievač 
vody je úspornejší a tým pá-
dom šetrnejší k  peňaženke 
zákazníka.

Tepelná izolácia
S tepelnými stratami úzko 

súvisí tepelná izolácia, ktorá 
zamedzuje úniku tepla do 
okolia. Dôležitým ukazova-

teľom pre tepelnú izoláciu je 
jej hrúbka a materiál. V sú-
časnosti patrí medzi materi-
ály s najlepšími izolačnými 
vlastnosťami tvrdá PU pena. 
Spravidla platí, že čím je te-
pelná izolácia hrubšia, tým 
sú tepelné straty nižšie.

Porovnanie ceny tepelných strát*

S ohrievačom TATRAMAT EOV môžete ušetriť až:

Nové elektrické ohrievače vody generácie 
X3 od spoločnosti Tatramat majú najnižšie 

tepelné straty a tým aj najnižšie náklady v po-
rovnaní s konkurenčnými ohrievačmi:

TATRAMAT Iné ohrievače
Typ EOV 80 TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4
Hrúbka izolácie [mm] 48 mm 14 mm 18 mm 27 mm 32 mm
Tepelné straty [kWh/deň] 0,79 1,80 1,52 1,43 1,10
Náklady straty/deň 0,13 € 0,29 € 0,24 € 0,23 € 0,18 €
Náklady straty/rok 47,45 € 105,85 € 87,60 € 83,95 € 65,70 €

* Vychádza sa z nameraných údajov pri porovnávaní 5 zariadení – elektrických ohrievačov 
vody EOV a 4 konkurenčných ohrievačov – merania boli realizované nezávislou nemeckou 
inštitúciou TÜV Rheinland.

Pozvánky
Spišské divadlo

Štúdio SD v Sp. Novej Vsi 
uvedie dnes o 19. h hru V. 
Halma Valčík náhody. Vstup-
né 2 €. Program Spišského di-
vadla na najbližšie dni: štvrtok 
5. marca o 10. h rozprávková 
komédia M. Barčíka Baltazár 
Banán, vstupné 2 €, piatok 
6. marca o 19. h J. G. Tajov-
ský Ženský zákon (po špiski), 
vstupné 5 €, nedeľa 8. marca 
o 16. h a utorok 10. marca 
o 9.30 h A. Marec, K. Žiška, 
T. Kubička Spišské rozprávky, 
vstupné 2 €.

Literárne popoludnie
Na poetické rozprávanie, čí-

tanie príbehov a hudobné in-
špirácie pozýva Knižnica Dol-
ný Smokovec v stredu 4. mar-
ca o 14. h do denného centra. 
Účinkujú Žofia Fridrichová 
a Ivana Figová. Vstup voľný.

Univerziáda 2015
Besedu s Ľubomírou Iľa-

novskou-Balážovou, ktorá na 
Univerziáde v Zakopanom 
v roku 1993 získala tri zla-
té medaily v behu na lyžiach 
pripravila kaviareň a čajovňa 
U vlka v Starom Smokovci na 
štvrtok 5. marca o 18. h. Té-
mou bude tohoročná Univer-
ziáda vo Vysokých Tatrách. 
Rezervácie: t. č. 0908 704 412 
a uvlka@kaviarenacajovnau-
vlka.sk. Vstup voľný.

Live Music Nights
Na večer so sviatočnými 

melódiami Live Music Nights 
pozýva hotel Slovan v Tatran-
skej Lomnici vo štvrtok a so-
botu, 5. a 7. marca o 19. h. 
Účinkujú Peter Pavličko (klá-
vesy) & Vendelína Osvaldová 
a Eva Halčinová (spev). Vstup 
voľný.

Koncert v Smokovci
V kaviarni Hoepfner hotela 

Smokovec v Starom Smo-
kovci budú v sobotu 7. marca 
o 19. h zniesť svetové ever-
greeny, rock, pop i jazz. Na 
koncerte budú účinkovať Andy 
Belej (spev, klávesy) a Zuza-
na Oráčková (husle). Vstup 
voľný.

Všetko o ženách
Komédiu Všetko o ženách 

odohrá Divadlo v podpalu-
bí v sobotu 7. marca o 19. 
h v hoteli International vo Veľ-
kej Lomnici. Hrajú A. Karna-
sová, B. Ondrejková, A. Zima-
nyi-Profantová. Vstupné 15 €. 
Kvôli obmedzenému počtu je 
potrebná rezervácia vstupe-
niek v hotelovej recepcii na t. 
r. 052/466 11 11. 

Boyband
Herci Divadla Nová scéna 

vystúpia v Tatranskom ľado-
vom dóme na Hrebienku aj 
v nedeľu 8. marca o 15.30 h. 
Tento raz sa predstavia Pa-
vol Plevčík, Martin Kaprálik 
a Peter Makranský s ukáž-
kou zo slávneho muzikálu 
o vzniku a živote chlapčenskej 
speváckej skupiny Boyband. 
O 19. h časť muzikálu uvidia 
hostia Grandhotela v Starom 
Smokovci.

Katapult retro tour
Legendárna rocková sku-

pina Katapult je na turné po 
Česku a Slovensku pri príle-
žitosti 40. výročia pôsobenia. 
Jeden z koncertov v rámci Ka-
tapult retro tour 2015 odohrá 
v popradskom Dome kultúry 
25. marca o 19.30 h v obsa-
dení Olda Říha, Ondřej Timpl 
a Andy Budka. Vstupné 14 €, 
predpredaj MIK 052/772 17 00 
a ticketportal.sk

Digitalizácia kina Tatran v Poprade
Poslanci Mestského zas- 

tupiteľstva mesta Poprad na 
prvom tohtoročnom zasad-
nutí schválili zámer na digi-
talizáciu kina Tatran v Pop- 
rade. Samospráva sa chce 
uchádzať o prostriedky z Au-
diovizuálneho fondu v aktuál- 
nom termíne do 16. marca 
2015. „Podľa predbežných 
rozpočtov je na digitalizáciu 
kina potrebných približne 100 
tisíc eur, pričom dotácia z Au-
diovizuálneho fondu môže 
byť až do výšky 50 %,“ uvie-
dol prvý viceprimátor Igor 
Wzoš. Na základe odbor-

ných posúdení a  z  dôvodu 
zabezpečenia vyššej atraktív-
nosti a  teda i  konkurencie-
schopnosti mestského kina 
Tatran, je zámerom uskutoč-
niť digitalizáciu tak, aby bolo 
možné premietať ako 2D, tak 
i 3D filmy. „Kino je v mimo-
riadne zachovalom stave tak, 
ako keby sa v  ňom prestalo 
premietať len včera. Pevne ve-
rím, že v priebehu pol roka by 
sa dalo všetko stihnúť tak, aby 
sme na jeseň mohli privítať 
návštevníkov prvého predsta-
venia,“ doplnil Wzoš.

Kino Tatran ukončilo svo-

Zápis detí do 1. roč-
níka pre školský rok 
2015/16 sa uskutočnil 
aj v 9 základných ško-
lách v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Po-
prad. Podľa evidencie 
obyvateľstva má v Po-
prade trvalý pobyt 485 
detí, zapísaných bolo 
celkom 494. Na zápis 
prišlo 28 detí, ktoré 
neboli evidované v evi-
dencii obyvateľstva 
mesta, 90 detí z evidencie na 
zápis neprišlo (môžu byť v za-
hraničí, príp. sa prihlásili do 
školy v inom meste). Z celko-
vého počtu je 106 detí z obcí, 
58 má odklad a  62 nastúpi 

po odklade. Do 1. ročníka by 
malo nastúpiť 498 školákov, 
v  školskom roku 2014/2015 
to bolo 527 detí. „V školskom 
roku 2014/15 ukončí 9. roč-
ník 506 žiakov a nastúpi 498 

V Poprade bude skoro 500 prváčikov

ju prevádzku v júli 2011 z dô-
vodu klesajúcej návštevnosti 
a  prehlbujúcej sa finančnej 
straty pri prevádzke. Sa-
mospráva si uvedomuje, že 
prevádzkovanie kina nebude 
ziskovou záležitosťou. „Kino 
je vážna kultúrna inštitúcia. 
Knižnice a galérie tiež neruší-
me len preto, že nie sú ziskové. 
Náš zámer je taký, že zvažuje-
me ďalšie možnosti okolo sa-
motnej budovy a chceme uro-
biť takú synergiu, aby subjekt, 
ktorý tam vznikne, odčerpá-
val z mesta čo najmenej zdro-
jov,“ uzavrel Wzoš.  (mga)

žiakov, čo predstavuje 
pokles o 8 žiakov. Z po-
hľadu dlhodobého vý-
voja ide o  trend, ktorý 
bol narušený iba v mi-
nulom roku, kedy vďaka 
silnému populačnému 
ročníku nastúpilo do 
škôl o  75 žiakov viac 
ako tých, ktorí ukon-
čili 9.ročník,“ uviedla 
PaedDr. Edita Pilárová, 
vedúca oddelenia škol-
stva, mládeže a športu 

MsÚ v Poprade.
V školskom roku 2014/2015 

študuje v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
popradskej samosprávy 4 364 
žiakov.  (mga)

Ilustračná snímka, archív redakcie
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07:20  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibumove 

rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:00  Drevárskej mafii  

na stope
09:55  Vat
10:25  Dirigent z gulagu
10:50  Fokus zdravie
11:35  Ambulancia
12:05  Živá panoráma
12:35  ArtSpektrum
12:40  Cesty za folklórom
13:00  Večera s Havranom
14:20  Tu sme doma
14:50  Test magazín
15:05  Fokus spotrebiteľ
16:00  Maďarský 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  Z Rudňan do Bronxu
20:30  Z Bratislavy  

do Rudňan a ďalej
21:05  Správy a komentáre
21:30  Góly - body - sekundy
21:40  Súrodenci
22:10  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
23:00  Polícia
23:30  Autosalón
00:00  Správy RTVS
00:45  ArtSpektrum

04:50  Top star
05:05  Krimi
05:30  Šport
05:40  Noviny TV JOJ
06:15  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
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:40  Panelák
22:45  Sladký život
23:40  Podvodníci
00:40  Slnečno, sem-tam 

vraždy
01:40  C.S.I.: Kriminálka  

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

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
09:30  Noc v archíve
10:30  Maďarský magazín
10:55  Fokus spotrebiteľ
11:40  Pred rokmi...
12:05  Polícia
12:25  Živá panoráma
12:55  ArtSpektrum
13:00  Mám chuť na niečo 

chladené
13:30  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
14:25  Súrodenci
14:55  Separé
15:15  Fokus právo
16:10  Biatlon - MS
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  Super-život
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Família
22:05  Citová výchova jednej 

Dáše
23:30  Ambulancia
00:00  Správy RTVS
00:50  ArtSpektrum

Štvrtok
5. 3. 2015

Streda
4. 3. 2015

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5 06:55  

Správy RTVS
07:40  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  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  Honba za Jantárovou 

komnatou
22:05  Inšpektor Orteguy
23:35  Policajné oddelenie
00:30  Reportéri
00:55  Honba za Jantárovou 

komnatou
02:45  Dámsky klub

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

04:15  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
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  Nečakané stretnutia
14:45  Slovensko v obrazoch
15:05  Križovatky medicíny
16:00  Správy RTVS
16:25  Ako to funguje
16:55  Lekári

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
15:55  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
00:55  Vnútorný nepriateľ
01:40  Kobra 11
02:30  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:15  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

Piatok
6. 3. 2015

04:25  Správy RTVS
05:15  Góly - body - sekundy
05:30  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5 
06:55  Správy RTVS
07:45  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
15:00  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  Miss Universe SR
22:00  Fargo
23:35  Nikto nie je dokonalý
00:50  Talkshow Petra 

Marcina
01:35  Fargo
03:10  Dámsky klub

04:50  Top star
05:05  Krimi
05:35  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:20  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
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:40  Panelák
22:45  Sladký život
23:40  Podvodníci
00:40  Slnečno, sem-tam 

vraždy
01:40  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:20  Panelák
03:05  Pod povrchom
03:50  DIVOKÉ KONE

06:50  Polícia
07:05  Profesionál
07:20  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:10  Super-život
10:00  Fokus právo
10:45  Cesta
11:10  Piesne domova
11:45  Živá panoráma

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  Chart show
22:30  Arrow
23:30  Arrow
00:30  Vnútorný nepriateľ
01:25  Kobra 11
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:40  Dva a pol chlapa II

17:45  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Farba kože
22:00  Reportéri
22:30  Policajt
23:15  Policajné oddelenie
00:05  Občan za dverami
00:30  Tajomstvo mojej 

kuchyne
01:10  Farba kože
02:50  Dámsky klub

12:15  ArtSpektrum
12:25  Zimný semester
13:50  Tenis - Davis Cup
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:40  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Super bystré zvieratá
20:50  Necelebrity
21:05  Umenie
21:30  Kinorama
22:00  Bezstarostná jazda
23:30  Cassovia jazz 1997
00:25  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
08:30  Búrlivé víno
09:40  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
18:25  Reflex špeciál
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:50  Rodinné prípady
22:45  Čierny úsvit
00:45  Šiesty zmysel
01:30  Bostonské vraždy
02:15  Pán a pani Smithovci
03:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:45  Žalobca a obhajca

04:45  Top star
05:00  Krimi
05:25  Šport
05:30  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  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
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  L.A. Apokalypsa
22:35  Fízli v maléroch
01:15  Smrtonosný výlet 2 
02:45  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:25  Pod povrchom

Sobota
7. 3. 2015

05:25  Policajné oddelenie
06:15  Správy RTVS
07:05  Levík Raa Raa
07:15  Poštár Pat
07:35  Včielka Maja
07:45  Garfield
08:00  Ako si vycvičiť drakov
08:25  Fidlibum
08:50  Trpaslíci
09:20  Robin Hood
10:05  Robin Hood
10:50  On air
11:20  Prežiť!
12:15  Moje dcéry
13:55  Vojna dobytkárov
15:20  Vojna dobytkárov
16:50  Víkend
17:20  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
21:15  Pravdivé príbehy  

s Katkou Brychtovou
21:45  Talkshow Petra 

Marcina
22:35  Vojna dobytkárov
00:00  Vojna dobytkárov
01:30  Moje dcéry
03:00  Taxikárka

06:45  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

06:55  Test magazín
07:05  Super bystré zvieratá
08:00  Živá panoráma
08:30  Národnostné správy
08:40  Televíkend
09:05  Televízny klub 

nepočujúcich
09:40  Senior klub
10:10  Mesiačiky
11:00  5 minut po dvanástej
12:00  Encyklopédia 

slovenských obcí
12:15  Magazín Ligy 

majstrov
12:50  Biatlon - MS
14:20  Tenis - Davis Cup
16:30  Biatlon - MS
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:40  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Priehradobijci
20:55  Anjeli strážni
21:25  Prebudenie krýs
22:35  Kinorama
23:05  Československý 

filmový týždenník
23:20  Správy RTVS
00:05  ArtSpektrum

05:05  Televízne noviny
06:00  Kobra 11
06:45  Zajac Bugs  

a káčer Duffy III
07:10  Tučniaky  

z Madagaskaru II
07:55  Tom a Jerry
08:25  Špiónka Harriet
10:30  Krok za krokom
11:00  2 baby na mizine
11:25  Arrow
12:20  Arrow
13:20  Magická posadnutosť
15:30  Lemra lemravá
17:30  Susedia
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Vo štvorici po opici 2 
22:40  Vymáhači
01:00  Vo štvorici po opici 2 
02:50  Vymáhači04:40  McLeodove dcéry
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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
16:40  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
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Sladký život
23:45  Šesť výstrelov
02:10  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
02:55  Panelák
03:40  Pod povrchom

Pondelok
9. 3. 2015

07:40  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:00  Cousteau  

Svet bez slnka
10:35  Ars librorum
11:00  Miestopis cechov  

a manufaktúr
11:25  Živá panoráma
12:00  ArtSpektrum
12:05  Z Dolného Spiša
12:40  Magazín Ligy 

majstrov
13:05  Športové ozveny
13:35  Odpískané
14:15  Autosalón
14:45  Profesionál
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  Sufražetky: Od 

sporáku k volebným 
urnám

21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Seraphine
00:10  A predsa sa točí
00:50  Správy RTVS
01:35  ArtSpektrum

05:00  Tajomstvo 
Sherwoodskeho lesa

06:30  Noviny TV JOJ
07:10  Dobré ráno s RIKom
07:35  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:30  Simpsonovci XXIV
09:00  Deň, keď sa zastavila 

Zem
11:05  Sladký život
13:00  Kód Apokalypsy
15:25  Zrodenie Planéty opíc
18:00  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Tanec snov
23:40  Prepadnutie v Pacifiku
01:50  Hlas smrti 2 
03:25  Kód Apokalypsy

Nedeľa
8. 3. 2015

04:40  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:35  Poštár Pat
07:50  Včielka Maja 
08:05  Garfield
08:15  Ako si vycvičiť drakov
08:40  Zázračný ateliér
09:10  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
13:35  Agatha Christie: 

Slečna Marpleová
15:10  Čtyři vraždy stačí, 

drahoušku
17:00  Nikto nie je dokonalý
18:15  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  Agatha Christie: 

Slečna Marpleová
00:30  Rieka nádeje
01:30  O 5 minút 12
02:35  Mláďatká
03:30  Megamozog

05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:50  Zajac Bugs a káčer 

Duffy III
07:15  Tučniaky 

z Madagaskaru II
07:35  Karate Kid
10:00  Krok za krokom
10:30  Lemra lemravá
12:30  Chart show
14:35  2012
17:45  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  96 hodín: Odplata
22:20  Blesk
00:25  96 hodín: Odplata
02:05  Blesk
03:50  Kobra 11

04:10  Smrtonosný výlet 2 
05:35  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Dobré ráno s RIKom
07:50  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:50  Šarpej a jej 

rozprávkové 
dobrodružstvá

10:50  Knight Rider
11:50  Sladký život
13:45  Tajomstvo 

Sherwoodskeho lesa
15:50  Deň, keď sa  

zastavila Zem
18:20  Fajnšmeker
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Zrodenie Planéty opíc
22:55  Šesť výstrelov
01:30  Dvojitá hra
03:30  Liečba sexom

19:55  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

20:00  Dielo z depozitára
20:10  Dokumentárny klub
21:45  Odpískané
22:25  Mesiac v nás
23:40  Umenie
00:05  Dielo z depozitára
00:20  Správy RTVS
01:05  Slovo
01:10  On air

Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Vitajte na palube
21:50  Sanitka
22:45  Hlavný podozrivý
23:30  Policajné oddelenie
00:20  Autosalón
00:45  Vitajte na palube
02:10  Hlavný podozrivý
02:55  Dámsky klub

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
10. 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  Sufražetky: Od 

sporáku k volebným 
urnám

09:55  Keď srdce stráca 
rytmus

10:40  Národnostný magazín
11:05  Fokus práca
11:50  Športové ozveny
12:25  Živá panoráma
13:00  ArtSpektrum
13:05  Sebechleby
13:40  Família
14:05  Portréty finalistov 

Anasoft litera 2014: 
Tomáš Varga

14:15  Orientácie
14:45  Encyklopédia 

slovenských obcí
15:05  Fokus zdravie
16:00  Rusínsky magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy RTVS 

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

posunkovom jazyku
20:00  Azbest -biela smrť
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:15  Propeler
00:15  On air
00:35  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 

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

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:00  Dva a pol chlapa III
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
00:10  Myšlienky vraha
01:00  Vnútorný nepriateľ
01:50  Kobra 11
02:35  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:20  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

04:25  DIVOKÉ KONE
05:20  Krimi
05:45  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:35  Súdna sieň
08:40  DIVOKÉ KONE
09:50  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
16:40  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:10  Sladký život
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Sladký život
23:45  Kosti
00:45  Slnečno, sem-tam 

vraždy
01:45  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:25  Panelák
03:10  Pod povrchom

04:00  Lesy Slovenska 
- Lesnícke náučné 
chodníky

04:15  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
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  

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

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

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:00  Dva a pol chlapa III
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  Pritiahni si šťastie
00:30  Vnútorný nepriateľ
01:20  Kobra 11
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:40  Dva a pol chlapa III

04:20  Slovak Fashion Night
04:35  Reportéri
05:00  Správy RTVS
05:50  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  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
16:30  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

07:20  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:35  Test magazín
09:50  Família
10:15  Priehradobijci
11:05  Orientácie
11:30  Slovo
11:50  Tenis - Davis Cup
13:10  Biatlon - MS
13:50  Tenis - Davis Cup
15:55  Biatlon - MS
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:35  Krtko
19:45  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014

05:35  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny

Na polícií v  Poprade bolo 
minulý utorok oznámené 
poškodenie skladu s hnojivo-
vou zmesou v  areáli bioply-
novej stanice v Poprade-Mate-
jovciach. V dôsledku toho sa 
hnojivová zmes (fugát) dosta-
la cez areál stanice do Rovné-

Hnojivová zmes sa dostala do potoka 
ho potoka, pretekajúceho jej 
areálom v  rybárskom revíre 
Slavkovského potoka. Tento 
je charakterizovaný ako lovný 
potok, ktorý je v  zmysle zá-
kona o rybárstve vedený ako 
lososový, pstruhový rybársky 
revír. Takto došlo k porušeniu 

zákona o vodách a k nebezpe-
čenstvu spôsobenia škody na 
životnom prostredí vo výške 
najmenej 2 660 €. Polícia na 
mieste zaistila niekoľko stôp, 
boli odobraté vzorky vody 
a uhynutých rýb, ktoré budú 
zaslané na expertízu.
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Jackpot získal Jánoš
V  náhradnom termíne 

v stredu 25. februára pokra-
čoval turnaj Bowling Tour 
10. kolom, ktoré bolo 4. ko-
lom zimnej časti. Zúčastnilo 
sa ho 29 hráčov. Turnaj sa 
odohral v dvoch rundách. 

V  skupine A  kvalifikáciu 
vyhral Ján Petras, ktorý do-
siahol výkon 1  180 a  čakal 
na svojho finálového súpera. 
Do finále sa ešte prebojova-
li Vladimír Pavlikovský (6. 
miesto), František Kuziel 
(5.), Igor Lendácky (4.), An-
ton Zoričák (3.) a Ján Jánoš 
(2.). V prvom finálovom kro-
ku sa stretli Kuziel (124 bo-
dov), Lendácky (220) a naj-
lepšie si počínal Pavlikovský 
(257), ktorý sa prebojoval do 
druhého kroku. V  ňom sa 
zišli Pavlikovský (140), Jánoš 
(200) a Zoričák (220), ktorý 
sa prebojoval do celkového 
finále. V poslednom kroku sa 
Zoričák stretol s  Vetrasom. 
Víťazom sa stal  Anton Zo-
ričák s výkonom 200 a s cel-
kovým priemerom  198 bo-
dov. Druhý Ján Petras dosia-
hol výkon168 a celkový prie-
mer 192,57. Tretí skončil Ján 
Jánoš s priemerom 195,57.

V  B skupine sa víťazom 
kvalifikácie stala Mária Ko-
valčíková výkonom 1  100. 
Do finále sa ešte prebo-
jovali Roman  Gavalér (8. 

miesto), Monika Karolčí-
ková (7.), Dana Jánošová 
(6.), Jozef Hegendbart (5.), 
Ľubomír Kožik (4.), Ján Nie-
doba (3.) a  Martin  Staš 
(2.).  V prvom finálovom 
kroku poslední  štyria bo-
jovali medzi sebou o  pos- 
tup do celkového finále - Ga-
valér (153), Jánošová (148 
vrátane handicapu), Hegen-
dbart (175) a  Karolčíková 
(218 vrátane handicapu). Do 
ďalšieho kroku postúpila Ka-
rolčíková a stretli sa v ňom 
Niedoba (145), Karolčíková 
(175 vrátane handicapu), 
Staš (199) a  Kožik (215), 

ktorý si vybojoval postup 
do celkového finále. Vo fi-
nále bojoval Kožik s Koval-
číkovou a celkovým víťazom 
v B skupine sa stal Ľubomír 
Kožík s výkonom 173 a prie-
merom 182,75. Na 2. mieste 
skončila Mária Kovalčíko-
vá  s  výkonom  165 (vráta-
ne handicapu)  s prieme-
rom 172,71 a treťom Martin 
Staš  s  priemerom  182,71. 
Najvyšší náhod dosiahol 
v  piatej hre kvalifikácie  Ján 
Jánoš, keď hodil 264 a získal 
aj jackpot hry.

11. kolo Bowling Tour je 
na programe 4. marca.  (ily)

Pozvánky
Hokejová extraliga

Na zimnom štadióne v Pop- 
rade odohrá domáci tím 6. 
a 7. marca o 17. h 3. a 4. zá-
pas štvrťfinále play off hoke-
jovej extraligy s HKM Zvolen.

Tatranský lezúň
Na lezeckej stene Sin-

ging rock caffe v Tatranskej 
Lomnici sa v piatok 6. marca 
o 17. h uskutoční prvé kolo 7. 
ročníka pretekov v lezení na 
umelej lezeckej stene Tatran-
ský lezúň 2015. Vstup voľný.
Skialpinistické preteky
V Tatranskej Lomnici sa 

v sobotu 7. marca od 19. 
h uskutočnia 4. Tatranské 
nočné skialpinistické rely pre-
teky pre verejnosť. Centrum 
podujatia je dolná stanica la-
novky Čučoriedky. Bližšie in-
formácie na www.galfy.sk.

Karneval na lyžiach
Skicomp Fakľovka Litma-

nová organizuje v sobotu 7. 
marca Karneval na lyžiach 
s rádiom Expres. O zábavu 
sa postarajú ľudová hudba La 
VILA a country skupina Co-
utrymen. Masky budú lyžovať 
zdarma.

Challenger Tour v Poprade

Mesto Poprad bude hostiť 
13. ročník tenisového tur-
naja Challenger Tour. Turnaj, 
zaradený do okruhu ATP, je 
jedným z najvýznamnejších 
medzinárodných tenisových 
podujatí, organizovaných 
na Slovensku. Na mestských 
tenisových kurtoch v Popra-
de sa 15. - 20. júna v hlavnej 
súťaži predstaví 32 hráčov a v 
štvorhre 16 dvojíc. Hlavným 
organizátorom turnaja je 
Branislav Stankovič, riadite-
ľom turnaja olympijský víťaz 
a  kapitán Davis Cup tímu 
Slovenska Miloslav Mečíř 
a manažérom Marián Vajda. 
Dotácia turnaja je vo výške 
42 500 eur.

Futsalisti Popradu strácajú dych
Futsalisti družstva K_Corp 

Poprad odohrali vo februári 
v 2. najvyššej futsalovej 
súťaži tri ťažké zápasy, z kto-
rých získali iba jeden bod za 
remízu s vlaňajším víťazom 
ligy. 

Prvý zo série zápasov proti 
najlepším družstvám ligy 
odohrali v Novom meste nad 
Váhom, proti aktuálnemu 
lídrovi tabuľky, tímu FK 
Dragons Podolie. Na zápas 
okrem hráčov vycestovala aj 
početná skupina popradských 
fans, ktorých bolo v miestnej 
hale dobre počuť počas celé-
ho zápasu. Žiaľ, ani ich hla-
sivky nestačili na kvalitný vý-
kon „drakov“ z Podolia, ktorí 
deklasovali Poprad v súboji 
o prvé miesto v tabuľke 8:2. 
Za popradské „medvede“ sa 
presadili Šproch a Rusnák. 

Vo štvrtok 12. februára 
cestovali zverenci Tomáša 
Saba na horúcu pôdu 
minuloročného víťaza Open-
ligy do Žiliny. V prvom 
stretnutí s týmto súperom 
Poprad doma zvíťazil pre-
svedčivo 10:3, ale v Žiline 
to už bol iný súper, navy-
še z dôvodu malého počtu 
hráčov Popradu si v zápa-
se zahral aj tréner Sabo. Po 
polčasovom skóre 5:3 pre 
Poprad boli hráči spod Tatier 
blízko dôležitému víťazstvu. 

Ešte dve minúty pred kon-
com stretnutia vyhrávali 8:6, 
ale Žilina v poslednej minúte 
dvoma presnými zásahmi vy-
rovnala a pripravila Poprad 
o dva dôležité body. Za Pop- 
rad skórovali: Monka 3, A. 
Tropp, Badzík, Sabo, Rusnák 
a Hazrolli. 

V tejto chvíli sa pre 
Popradčanov začal mikrosú-
boj o konečné druhé miesto 
v lige proti Púchovu. V pr-
vom meraní síl na Považí 
zvíťazili Púchovčania 4:3 
a napínavý zápas o šesť bo-
dov sa očakával aj v poprad-
skej Aréne. Zápas sa odohral 
v stredu 18. februára. Dôle-
žitý duel začali lepšie hostia, 
ktorí hneď v úvode stretnutia 

vyhrávali 2:0. Popradu sa 
podarilo v priebehu jednej 
minúty vyrovnať, ale boli 
to znovu hostia, ktorí išli do 
dvojgólového vedenia 4:2. 
V druhom polčase Poprad 
vyrovnal na 5:5, ale na viac 
už nemal síl. Púchov zvýšil 
po rýchlych protiútokoch už 
na 8:5 a ani záverečná power 
play domácich hráčov zisk 
bodov nepriniesla. Púchov-
čania si víťazstvom 10:7 
otvorili cestu k zisku 2. mies-
ta Openligy. Hoci má Poprad 
pred Púchovom 5-bodový ná-
skok, Púchov má dva zápasy 
k dobru. Ak by aj Poprad us-
pel vo zvyšných stretnutiach, 
nemá to vo svojich rukách..

 (sps)

Turnaj o Pohár riaditeľky CVČ
V  telocvičniach Zák-

ladných škôl na Ul. letnej 
a  jarnej v  Poprade sa v  so-
botu uskutočnil 3. ročník 
volejbalového turnaja star-
ších žiakov o  Pohár riadi-
teľky CVČ Poprad. Turnaj 
sa každoročne organizuje 
vo voľnom termíne medzi 
majstrovskými zápasmi. 
„V  predchádzajúcich roční-
koch sme na to využili kva-
lifikáciu, v ktorej účinkovali 
slovenskí reprezentanti. Kva-
lifikácia sa hrala v  poprad-
skej Aréne. Dopoludnia sme 
hrali náš turnaj a poobede sa 
mladí volejbalisti išli pozrieť 
na zápasy kvalifikácie,“ po-
vedal jeden z organizátorov 
turnaja Andrej Vojčík. Po 
prvý raz sa akcie zúčastnilo 
aj zahraničné družstvo, a to 
poľský klub z Noweho Saczu. 
„Športové potreby kupujeme 
v  jednej predajne v  Nowom 

Saczu. Majiteľ predajne je bý-
valý volejbalista, ktorý nám 
odporučil veľmi šikovné druž-
stvo žiakov, ktoré svoju kvali-
tu ukázalo aj u nás. Chlapci 
z  Poľska hrali výborne, vy-
hrali náš turnaj a  o  týždeň 
ich čaká štvrťfinále o majstra 
Poľska ich vekovej kategórie. 
Treba si uvedomiť, že volejbal 
je v Poľsku šport číslo jeden. 
Poliaci sú aktuálnymi maj-
strami sveta. Volejbal 
tam hrajú v každej de-
dine,“ skonštatoval A. 
Vojčík. Takto kvalitne 
obsadený turnaj dá 
volejbalovým nádejam 
oveľa viac ako tréning 
alebo slabší zápas. Deti 
sú v  tempe počas ce-
lého dňa a navzájom 
sa povzbudzujú. Svoju 
kvalitu ukázal aj VK 
Junior Poprad. Po zápa-
soch v skupine prehrali 

v semifinále s neskorším ví-
ťazom, chlapcami spoza se-
vernej hranice, ale v zápase 
o tretie miesto zvíťazili nad 
Sláviou Svidník. Už teraz sa 
slovenskí chlapci tešia na 
podobnú akciu, ktorú zorga-
nizujú ich priatelia v Poľsku. 
„Využili sme možnosť zahrať 
si s inými súpermi a otestovať 
našu pripravenosť pred play 
off, ktoré náš čaká už o  pár 

dní. Hrali sme so slovenskými 
družstvami, ktorých pyramí-
da siaha až do najvyššej ligy, 
či už to bolo Humenné, Stará 
Ľubovňa alebo Prešov. Ďaku-
jem popradským organizáto-
rom za pozvanie a vytvorené 
podmienky. Už teraz môžem 
sľúbiť, že k  nám pozveme 
mladých slovenských volejba-
listov na podobné stretnutie, 
aké bolo u  vás v  Poprade,“ 

dodal spokojný tréner chlap-
cov z Noweho Saczu.      

Turnaj sa hral v dvoch sku-
pinách. V  skupine A  odo-
hrali svoje stretnutia Po-
prad, Svidník a  Prešov. Do 
semifinále postúpil Poprad 
a  Svidník. V  skupine B sa 
stretlo Humenné, Stará Ľu-
bovňa, Nowy Sacz, postúpi-
lo Humenné a  Nowy Sacz. 
V prvom semifinálovom me-

raní síl zvíťazilo poľské 
družstvo nad Popra-
dom 2:0 a v  druhom 
stretnutí Humenné nad 
Svidníkom takisto 2:0. 
V zápase o tretie miesto 
zdolal Poprad v tajbrej-
ku Svidník 2:1 a vo fi-
nále zvíťazil Nowy Sacz 
nad Humenným 2:0. 
Poradie: 1. Nowy Sacz, 
2. Humenné, 3. Poprad, 
4. Svidník, 5. Stará Ľu-
bovňa, 6. Prešov.  (sps)  

Triumf Fortuny na majstrovstvách SR
Dokončenie z 1. strany
Zlatým klincom programu 

boli najhodnotnejšie súboje, 
ktoré vždy ponúka kategória 
dospelých. Piate finálové 
miesto z  33 štartujúcich 
tanečných párov získal no-
vozložený tanečný pár Dušan 
Gruľa a  Giada Cragnolini. 
Dušan je so svojimi predchá-
dzajúcimi tanečnými part-
nerkami už 22-násobným 
majstrom Slovenska a  prvý 
rok medzi dospelými od-
štartoval v novom medziná-
rodnom zložení s talianskou 
partnerkou z Udine. Sloven-
sko-talianska kvalita rozhod-
cov natoľko presvedčila, že 
ich premiérové vystúpenie sa 
skončilo ziskom finálového 
umiestnenia. Zrak všetkých 

prítomných v  hale sa však 
upieral na grandiózny súboj 
dvoch najlepších párov. Roz-
hodcovia nakoniec pome-
rom 8:3 rozhodli, že druhých 
Trenčanov za sebou zanechá 
víťaz, najlepší pár súťažného 
dňa, ktorým nie je nikto iný 
ako tanečníci Fortuny Ľubo-
mír Mick s  Adriánou Din-
dofferovou. Od majstrovstiev 
SR 2014, kedy získali strie-
borné medaily, šla ich výkon-
nosť prudko hore a tentoraz 
nenechali nič na náhodu. 
Ich víťazstvo znamenalo pre 
popradskú Fortunu zlatý 
majstrovský hattrick a  im-
pozantnú dominanciu klubu 
na štandardnom slovenskom 
nebi pre rok 2015. K  týmto 
famóznym výsledkom sa pri-

dal medzi mládežníkmi Da-
niel Václav s Petrou Bačovou, 
ktorých od zisku finále delil 
jediný krížik od rozhodcov.

Majstrovstvá Slovenska 
v  štandardných tancoch sa 
skončili neuveriteľnou nad-
vládou členov popradskej 
Fortuny nad zvyškom Slo-
venska. Slávnostnú atmosfé-
ru iba umocnil kvalitný sprie-
vodný program, nádherná 
scéna a prítomnosť všetkých 
popredných predstaviteľov 
nášho mesta. Krásne taneč-
no-športové súboje sa už 
o dva týždne prenesú do Tr-
navy, kde budú na programe 
zápolenia v  kombinácii de-
siatich tancov. A Popradčania 
na ne pocestujú opäť s  tými 
najvyššími ambíciami.  (tcf)

Ľubomír Mick s Adriá-
nou Dindofferovou

Zľava Peter Pastorek, 
Michaela Krišandová  
a Slavomír Nálepka
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Basketbalová akadémia 
mládeže Poprad v spolupráci 
so ZŠ na Komenského ulici 
zorganizovala pre dievčatá 
vo veku od 5  do 10 rokov 
bezplatný  Jarný športový 
tábor pre všetkých rodičov, 
ktorí nevedeli, kto sa posta-
rá o  ich ratolesť. Cez jarné 
prázdniny sa tu stretli malé 
školáčky, ktoré majú rady 
pohyb, súťaže a rôzne špor-
tové hry a  budúce prváčky, 
ktoré sa už teraz tešia 
na veľkú telocvičňu 
a  hodiny telesnej vý-
chovy. Tábor sa usku-
točnil počas jarných 
prázdnin v  telocvični 
ZŠ Komenského.  Zák-
ladom dopoludňajšieho 
zamestnania boli pestré 
tréningy s  milými tré-

nerkami, zamerané na vše-
strannú pohybovú prípravu. 
Pre dievčatá pripravili rôzne 
súťaže, loptové hry a zaují-
mavé cvičenia s atraktívny-
mi športovými pomôckami. 
Pre načerpanie nových síl 
boli pre ne pripravené pas-
telky a papiere na kreslenie 
a  krátky oddych im určite 
padol vhod aj pri premietaní 
veselých filmov.  (red) 

 snímka Daniel Faix

Začalo play off hokejovej extraligyJarný športový tábor
Už pred zápasom so Ska-

licou, ktorú Poprad doma 
v  poslednom zápase zák-
ladnej časti sezóny 2014/15 
zdolal 6:1, sa vedelo, že pre 
Záhorákov to bude posledný 
zápas sezóny a  Poprad si to 
vo štvrťfinále rozdá zo Zvo-
lenom, ktorý skončil na 4. 
mieste. Počas siedmich kôl 
ukoristili Popradčania iba dve 
víťazstvá po samostatných ná-
jazdoch a presvedčivý náskok 
nad Skalicou získali až v po-
slednom kole, čiže v momen-
te, kedy už mal HKM Zvolen 
svoju pozíciu istú. Ani forma 
stredoslovákov však veľmi 
neoslnila. Z posledných sied-
mich stretnutí vyhrali v riad-
nom hracom čase len jediné. 
Postavenie v tabuľke i čerstvé 

výsledky tak svedčia o veľkej 
vyrovnanosti série.

Vyrovnané boli i vzájomné 
zápasy. O čosi lepšie vyzne-
li v  prospech Podtatrancov, 
ktorí uspeli v štyroch prípa-
doch, ale v posledných troch 
sa body delili. Hlavný rozdiel 
bol v tom, že Poprad dokázal 
raz uspieť aj pod Pustým hra-
dom, zatiaľ čo Zvolen vonku 
nezískal ani jediný úspech. 
Ak chcú Kamzíci postú-
piť, potrebujú to zopakovať 
i v play off, len domáce výhry 
im totiž stačiť nemôžu. Séria 
sa začala zápasmi vo Zvole-
ne 2. a  3. marca, v  Poprade 
odohrajú ďalšie zápasy 6. a 7. 
marca. Cena vstupenky na je-
den zápas sú 4 €, akciová cena 
na dvojzápas 7 €.  (red)

Iskru Svit čaká vo štvrťfinále Handlová
Basketbalisti Iskry Svit 

odohrali v  stredu minulého 
týždňa veľmi dôležitý zápas 
v  Slovenskej basketbalovej 
lige o piatu priečku proti ŠKP 
Banská Bystrica. V  zápase 
išlo o veľa. Iskra, aj „policajti“ 
spod Urpína sa snažili vyhrať 
a obsadiť po základnej časti 
piatu priečku, ktorá im za sú-
pera vo štvrťfinále prisúdila 
Handlovú. Priznajme si, že 
prijateľnejšieho súpera v pr-
vom kole play off, ako nieko-
ho zo silnej trojky Prievidza, 
Komárno či Inter. Svit na-
pokon zdolal Banskobystri-
čanov 102:95, keď to padalo 
najmä domácemu Gorano-
vi Fodorovi (vpravo), ktorý 
v zápase nastrieľal 34 bodov, 
z toho 30 za premenených 10 
trojok z 12 pokusov. „Bol to 
ťažký zápas, Banská Bystrica 

Vysoké Tatry pri- 
vítajú cez víkend 
účastníkov 60. roční-
ka medzinárodných 
lyžiarskych pretekov 
v alpských disciplínach 
- Veľkej ceny Slovenska. Za 
podujatím na poste riadite-
ľa pretekov už 15 rokov stojí 
Ivan Petrovič (na snímke). 
Zaspomínal si na časy, keď 
bol ako 21-ročný jedným 
z  mnohých organizátorov 
Svetového pohára v  zjazdo-
vom lyžovaní v  roku 1974, 
ktorý sa uskutočnil na zjaz-
dovkách na Hrebienku a na 
Skalnatom Plese. „Akurát 
som mal po vojne, dostal som 
lopatu do ruky a  desať dní 
pred finále Svetového pohá-
ra sme na Hrebienku hádzali 
sneh na zjazdovku, ktorý sme 
zozbierali z  lesa a  okolitých 
lúk a nakladali na ratrak, aby 
sme vytvorili 40 až 50 cm vrs-
tvu snehu. Potom prišli vojaci 
z popradských kasární, ktorí 
kanadami vytvorili rojnicu 
a prešľapávali celý svah, aby 
bol sneh kompaktnejší.“ 

Teraz už armádu ne-
máme, namiesto nich  
používame snežné delá 
a  modlíme sa, aby bol 
mráz. Od rozhodcu pri 

bránkach sa Ivan Petro-
vič dostal do organizačného 
výboru, kde mal na starosti 
ceremoniály a usporiadateľ-
skú komisiu. Neskôr sa do-
stal do funkcie podpredsedu 
pretekov a  posledných 15 
rokov pôsobí vo funkcii ria-
diteľa Veľkej ceny Slovenska. 

Okrem funkcie riaditeľa je 
na podujatí dôležitá pozícia 
predsedu organizačného vý-
boru, ktorá je reprezentatív-
nou funkciou. Keďže VCS je 
dlhodobo historicky spojená 
s  mestom Vysoké Tatry, za 
predsedu bol vždy vybraný 
primátor mesta v  konkrét-
nom období. „Hoci sa preteky 
konajú v Štrbskom Plese, Veľ-
ká cena Slovenska historicky 
prislúcha Vysokým Tatrám. 
Ak by v  roku 1992 neprišiel 

reglement FIS, že podujatia 
európskeho a  svetového for-
mátu môžu byť organizované 
iba na umelo zasnežovaných 
kopcoch, tak by sme z Lomnic-
kého sedla alebo z Hrebienka 
neodišli na Štrbské Pleso. Vte-
dy nám pomohla 1. tatranská, 
ktorá ako prvá začala s ume-
lým zasnežovaním,“ priblížil 
niečo z  histórie I. Petrovič. 
Veľká cena Slovenska bola 
v minulosti súčasťou šiestich 
podujatí Svetového pohára. 
Európsky pohár sa vo Vyso-
kých Tatrách jazdil 12-krát. 
Momentálne je VCS zarade-
ná podľa významu do tretej 
kategórie, za európske pohá-
re. Poslednýkrát sa Svetový 
pohár jazdil v roku 1986. Na 
Hrebienku slalom a v Lom-
nickom sedle obrovský 
slalom.

Na jubilejnom 60. roční-
ku VCS by sa malo predsta-
viť približne 100 mužov a 60 
žien. Z  československých 
a neskôr slovenských preteká-
rov je treba spomenúť mená 
ako Jana Gantnerová, Oľga 
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má kvalitný tím. Vyhrali sme 
dôležitý súboj, ktorý nám za-
ručil piate miesto pred play 
off. Teší ma, že som svojimi 
trojkami pomohol mužstvu 
k víťazstvu. Hralo sa mi su-
per, naposledy som dal toľko 
trojok, keď som bol ešte junior. 
Dnes som dal aj stý bod, ale 
chlapcom pivo rád zaplatím. 
Čaká nás Handlová, na ktorú 
sa musíme dobre pripraviť. Je 
to určite tím, s ktorým sa dá 
hrať. Myslím si, že to bude 
dobrá séria,“ povedal úspeš-
ný strelec, ktorého portál 
basket.sk vyhodnotil ako naj-
lepšieho hráča dohrávaného 
31. kola. 

Tréner Banskej Bystrice 
Miroslav Grznár našiel na-
priek prehre v  hre svojich 
zverencov aj pozitíva: „Ne-
vieme sa dať dokopy, chýba-

Charvátová, Dagmar Kuzma-
nová, Milka Richvalská alebo 
zo súčasných Adam a Andre-
as Žampovci. Zvíťazili tu aj 
Petra Vlhová či Barbora Kan-
torová. Organizátorov podu-
jatia potešila aj skutočnosť, že 

zo slovenských lyžiarov, ktorí 
sa zúčastnili na olympijských 
hrách v  Soči, boli takmer 
všetci víťazi VCS. Dá sa tak 
povedať, že vyrastali aj na jed-
nom z najstarších lyžiarskych 
podujatí na Slovensku.  (sps) Na snímke D. Hlinku B. Kantorová a A. Žampa, víťazi VCS 2010

li nám traja dôležití hráči. 
Napriek tomu sme sa na Svit 
pripravili. Zápas sa lámal 
v druhej štvrtine, v ktorej sme 
mohli súperovi odskočiť na 
14 bodov, no namiesto toho sa 
domáci úspešnými trojkami 
vrátili späť do hry. Rotovalo 
len osem hráčov, čo sa v záve-
re prejavilo. Boli tam aj pozi-
tívne veci, odohrali sme dobrý 
ofenzívny basketbal.“ 

Základnú časť súťaže vy-
hrala Prievidza, Svit skončil 
piaty, Sp. Nová Ves ôsma a v 
play off sa stretne s  Prie-
vidzou. Posledné miesto 
obsadila Nitra, ktorá však 
do nižšej súťaže nezostúpi. 
V  sezóne 2014/15 sa z  naj-
vyššej súťaže nevypadáva, čo 
bolo zakotvené v dokumente 
schválenom pred sezónou. 
 (red)


