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Schűle Slovakia
versus občania

V utorok minulého týždňa sa na 
Mestskom úrade v Poprade po prvý-
krát stretli zástupcovia OZ Poprad-
čania za čistejšie životné prostredie 
a  Schüle Slovakia, s  r. o., výrobca 
hliníkových komponentov. Ofici-
álne tak do sporu vstúpilo aj mesto 
Poprad, ktoré chce byť sprostredko-
vateľom dialógu. Str. 2

Bača Paľo pozýva
do Hniezdneho

Nájsť na Slovensku skutočne tra-
dičné slovenské výrobky, vyrobené 
zo slovenských surovín, je dnes čo-
raz ťažšie. A predsa sme jednu takú-
to predajničku našli. Ide o obchodík 
Bača Paľo, v ktorom nájdete tradič-
né slovenské výrobky.  Str. 8

A. Žampa vyhral 
slalom na VCS

Na jubilejnom 60. ročníku Veľkej 
ceny Slovenska (VCS) triumfoval 
slovenský reprezentant Adam Žam-
pa v nedeľňajšom slalome s násko-
kom šiestich stotín sekundy. Str.12

Sladká torta 
za barana

V  polovici februára žiaci Zák-
ladnej školy na Komenského ulici 
vo Svite stavali zo snehu na škol-
skom dvore nevšedné výtvory, kto-
ré boli dielom ich fantázie, krea- 
tivity, ale aj premrznutých rúk 
a  spokojných úsmevov. Výsledky 
práce stáli zato a aspoň počas tuhšej 
zimy skrášlili okolie školy. Sladkú 
odmenu získali žiaci 8. A.  Str. 7

Stonásobný 
darca krvi

V Ľubici je početná skupina pra-
videlných darcov krvi a stále pribú-
dajú aj prvodarcovia. Prvý tohtoroč-
ný mobilný odber v miestnom kul-
túrnom dome sa uskutočnil 3. mar- 
ca a krv prišlo darovať 36 darcov. 
Odber absolvovalo 31, z  ktorých 
bolo päť prvodarcov a mal aj čosi 
navyše - bol slávnostnejší, ako zvy-
čajne. Milan Lesný daroval krv už 
stokrát a organizátori mu zablaho-
želali a odmenili tričkom i kytič-
kou. Ľubičan prisľúbil, že v darcov-
stve, ak mu to zdravie dovolí, bude 
pokračovať. Odberu sa zúčastnili aj 
darcovia, ktorí boli nedávno oce-
není bronzovou Jánskeho plaketou, 
M. Gildeinová a V. Kovalský, J. An-
dráš, P. Blaščák, Ľ. Kubíková a R. 
Špirková, ktorým zablahoželala aj 
Denisa Kučkovská, predsedníčka 
Územného spolku SČK v Poprade.

Všetkým darcom z Ľubice patrí 
veľké poďakovanie za to, že pra-
videlne prichádzajú darovať krv 
a pomáhajú tým, čo krv potrebujú. 
Členovia výboru MS SČK v  spo-
lupráci s  Národnou transfúznou 
službou SR usporiadajú ďalší odber 
v kultúrnom dome Cultus v Ľubici 
7. júla.  (pkr)

Literárny 
Kežmarok 2015

Mesto Kežmarok vyhlásilo v rám 
ci 50. ročníka Literárneho Kež- 
marku celoslovenskú literárnu sú- 
ťaž žiakov základných škôl a štu- 
dentov stredných škôl SR a sloven-
ských žiakov a študentov základ-
ných a stredných škôl v zahraničí. 
Súťaž má tri kategórie: I. - poézia  
a próza (2. - 5. ročník ZŠ). II. - poé- 
zia a próza (6. – 9. ročník ZŠ, 
príma – kvarta 8-ročné gymnáziá)  
a III. - poézia a próza (stredné školy, 
kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá). 
Každý účastník môže poslať 3 až 
5 vlastných básní alebo 2 až 3 pro-
zaické útvary v rozsahu spolu ma- 
ximálne 5 normovaných strán, ktoré 
neboli publikované, ani zaslané 
do inej súťaže. Práce je potrebné 
poslať v 4 exemplároch. Na každú 
prácu je potrebné uviesť meno, 
vek, bydlisko autora, kategóriu, 
navštevovanú školu a ročník. Práce 
posielané hromadne zo ZŠ porota 
posúdi len vtedy, ak škola priloží 
zápis o víťazoch školského kola. 
Tematicky sa súťaž nevymedzuje 
a usporiadatelia práce nevracajú.

Adresa pre odosielanie prác: 
Mestské kultúrne stredisko, Starý 
trh 47, 060 01 Kežmarok, tel. kon-
takt: 052/452 21 65 a 0904 496 442. 
Uzávierka súťaže je 10. apríla, vy-
hodnotenie súťaže sa uskutoční 11. 
– 12. júna v Kežmarku.  (red)

Festival hier, hračiek a zábavy
Drevoland, tvorivé dielne pre deti, 

predajná výstava hier je len malá 
časť podujatia, ktoré sa konalo počas 
troch dní v popradskej Aréne. Fest 
hry, tak sa volal ďalší ročník veľmi 
zaujímavého podujatia hlavne pre 
deti. Akciu zorganizovalo občianske 
združenie Miesta pre mladých v spo-
lupráci v mestom Poprad. Rovnakú 
akciu organizujú aj v Trnave, kde sa 
festival uskutočnil už po šiesty raz. 
„V Poprade sme radi. Prijali sme po-
zvanie miestnej samosprávy a  od 
združení, s ktorými spolupracujeme. 

Akcia je zameraná na podporu spolo-
čenských hier a hrania sa, pozitívneho 
trávenia voľného času pre rodiny, bez 
ohľadu na vek,“ povedal organizátor 
Rastislav Mráz. Pri každej hre bol 
návštevníkom festivalu k dispozícii 
arbiter. Sú to ľudia, ktorí už majú 
niečo odohrané, a  ktorí bez dlhé-
ho rozmýšľania a  preštudovania si 
návodu, začnú hrať akúkoľvek hru. 
V Aréne sa na jednom mieste zdru-
žili logické a strategické hry či zóna 
nafukovacích hradov pre najmen-
šie deti. Novinkou boli vedecké hry. 

„Začali sme spolupracovať s občian-
skym združením Vedecká hračka, 
ktoré ponúka rôzne logické, vedecké, 
fyzikálne a chemické vynálezy a jed-
noduchou formou ich predkladajú 
deťom. Okrem hier sme ponúkli náv-
števníkom ďalšiu sprievodnú akciu. 
Športcentrum Fit Sloník z  Popra-
du predviedlo ukážky fit jumpingu 
pre rôzne vekové skupiny,“ dodal R. 
Mráz. Svoj priestor dostala aj Dorot-
ka z Fidorkova s vystúpením pre deti. 
Počas troch dní podujatie ponúklo aj 
množstvo výherných súťaží.  (sps)            

Majú riešenie 
proti  
povodniam
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Marekom Kollárom, 
prevádzkovateľom Kežmarskej informačnej agentúry

pre nás exotických ostro-
vov Karibiku či Japonska. 

Najväčší záujem majú 
návštevníci Kežmarku 
o  kostoly a  Kežmarský 
hrad. Tým, že je KIA pria-
mo na námestí a  počas 
prechádzky, cestou z hra-
du „natrafí“ na informač-
nú kanceláriu, neraz sa 
až tu dozvie, aké poklady ukrývajú 
kežmarské kostoly či lýceum. Neraz 
sa stáva, že turisti nemajú konkrét-
nu predstavu, čo všetko Kežmarok 
a blízke okolie ponúka. „Vedia naprí-
klad o Červenom Kláštore, Dunajci, 
Vrbove, ale až u nás získajú podrob-
nejšie informácie. Keď s  návštevní-
kom hovoríme individuálne 15 – 20 
minút, vieme mu ponúknuť konkrétny 
program presne podľa jeho záujmov. 
Záleží od toho, či sú spoločne s nimi 
aj deti, či ich zaujíma kultúra, histó-
ria, športové aktivity, príroda. Keďže 

Hoci  najviac  práce majú 
v Kežmarskej informačnej agentúre 
(KIA) počas letnej turistickej sezó-
ny, aktuálne informácie tu získate 
počas celého roka. „Sezóna u  nás 
začína v máji, júni a trvá do konca 
septembra. Samozrejme, nie všetci 
turisti k nám prídu, pretože mnohí 
majú vlastný program so sprievodca-
mi a teoreticky nás ani nepotrebujú. 
V minulom roku k nám počas sezóny 
zavítalo v priemere denne 50 až 60 
návštevníkov, ale často k nám prídu 
aj obyvatelia Kežmarku a zaujímajú 
sa o program nielen v meste, ale aj 
v okolí. Môj hrubý odhad je, že denne 
sa u nás otočí okolo sto ľudí,“ povedal 
nám Marek Kollár, prevádzkovateľ 
agentúry.

Najčastejšie do kancelárie zavítajú 
Slováci, Česi, Poliaci a nemecky ho-
voriaci turisti. Dnes ale možno po-
vedať, že Kežmarok navštívili ľudia 
zo všetkých európskych krajín, ale aj 

máme dosť veľa informácii 
o regióne, netrúfam si po-
vedať, že všetky, viem mu 
vypracovať program. Keď 
od nás odchádza, vie pres-
ne, čo môže robiť v  daný 
deň, alebo ďalší. Programy 
máme pripravené na desať 
dní, takže každý návštevník 
má dôvod zostať v regióne 

týždeň a viac.“
Kežmarská informačná agentú-

ra má vypracované materiály, ktoré 
ponúkajú tipy na výlety v okolí. „Ide 
o osem bodov, ktoré sú v okruhu pri-
bližne 40 kilometrov. Napríklad, ak je 
niekto ubytovaný v Červenom Klášto-
re, alebo v Levoči, vieme mu v rámci 
tejto oblasti povedať, čo môže navští-
viť tak, aby nemusel dlho cestovať. Je 
to taký itinerár, kde má časové značky 
a rozpísané jednotlivé dni. Tento ma-
teriál si vyžiadali samotní turisti, keď-
že sa väčšinou pýtali na rovnaké veci, 

vypracovali sme im takéto ponuky na 
mieru,“ vysvetlil M. Kollár.

Informačná kancelária ponúka aj 
množstvo kníh a  suvenírov. Podľa 
slov Mareka Kollára, turisti neku-
pujú drahé, exkluzívne suveníry, 
skôr menšie veci ako pamiatku, aby 
si pripomenuli, kde boli. Napríklad 
magnetky. Sú lacné, skladné, sú stá-
le na očiach. A potom pohľadnice. 
„Záujem majú aj o tradičné výrobky 
z  dreva a  z  kože a  všetky suveníry 
máme vyrobené slovenskými výrob-
cami, remeselníkmi a všetko je „poc-
tivé“. U nás nenájdete lacné náhrady, 
veď o tom je propagácia. Napríklad 
goralské klobúky, ktoré u nás stoja cez 
dvadsať eur, ale severní susedia ich 
ponúkajú za 12 eur. Keď sa pýtajú na 
cenový rozdiel, turistov upozorníme, 
že keď majú náš klobúk, ten im ne-
premokne ani keď prší a po tvári im 
nebude stekať čierna farba,“ dodáva 
s úsmevom. Pokračovanie na 5. str.
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Štátna políciaDo sporu dvoch strán vstúpilo mesto a mediátorka

V utorok minulého týždňa 
sa na Mestskom úrade v Po-
prade po prvýkrát stretli zá-
stupcovia OZ Popradčania 
za čistejšie životné prostre-
die a Schüle Slovakia, s r. o., 
výrobcu hliníkových kom-
ponentov pre automobilový 
priemysel. Tým oficiálne vstú-
pil do sporu, v ktorom OZ ob-
viňuje firmu zo znečisťovania 
životného prostredia, aj Mest-
ský úrad v  Poprade, ktorý 
chce byť sprostredkovateľom 
medzi oboma stranami, pri-
blížiť doposiaľ nezmieriteľ-
né stanoviská a  doviesť ich 
k  spoločnej dohode formou 
mediácie.

Ako povedal pred prvým 
stretnutím primátor mesta 
Jozef Švagerko, vzájomné 
obviňovania nepomôžu a ak 
niekto porušuje zákony, treba 
to riešiť. „Tieto veci treba roz-
debatovať a  hľadať riešenia. 
Dúfam, že tento problém sa 
bude riešiť rozumne, s chlad-
nou hlavou a bez emócii,“ po-
vedal primátor.

Firma Schüle Slovakia 
začala, povedané dnešnou ter-
minológiou, podnikať v prie-
myselnom areáli na okraji 
Popradu v súlade so zákonom 
a  s  platnými povoleniami 
a vyjadreniami všetkých tých, 
ktorí k tomu mali čo povedať, 
pred 16-timi rokmi. Medzi-
tým sa firma rozrástla a dáva 
prácu takmer 400 zamestnan-
com. Pred niekoľkými rokmi 
sa začali obyvatelia na Ulici 
široká vo Veľkej, ktorá susedí 

s firmou, sťažovať na hlučnosť 
a emisie, ktoré zhoršujú pod-
mienky na bývanie, ohrozujú 
ich záhrady a  znečisťujú ži-
votné prostredie. I  napriek 
tomu, že firma disponuje 
meraniami zodpovedných in-
štitúcií, z ktorých vyplýva, že 
povolené hodnoty neprekra-
čuje, obyvatelia zase oponujú 
meraniami, ktoré prekračo-
vanie povolených limitov vraj 
dokazujú. Podľa slov konateľa 
Schüle Slovakia Vladimíra 
Omastu, firma investuje do 
nových technológií, odhluč-
nenia výrobných hál a ďalších 
nadštandardných opatrení 
státisíce eur. „Dodržiavame 
všetky platné zákony a  bu-
deme, bez ohľadu na to, ako 

mediácia skončí, pokračovať 
v opatreniach na zlepšení vzťa-
hov a bývania ľudí,“ konštato-
val V. Omasta. Obyvatelia na 
svojich stanoviskách ale trvajú 
a ako uviedol Ján Vaľko z OZ, 
sami nevedia, či povedia me-
diácii áno, alebo nie. „Chceme 
počuť jasné slovo firmy, či sa 
plánuje ešte ďalej rozširovať 
v tejto zóne a či je možné nájsť 
riešenie, aby sa zakonzervoval 
tento stav a  nezhoršovala sa 
pozícia občanov.“

Keďže samospráve záleží 
aj na zamestnanosti v Popra-
de, aj na spokojnosti svojich 
obyvateľov, mesto sa rozhodlo 
pomôcť pri zblížení nezmieri-
teľných stanovísk. Mediátor-
kou v tomto prípade je Dag-

mar Tragalová, ktorej úlohou 
bude nájsť vzájomné riešenie 
mimosúdnym vyjednávaním. 
„Obe strany sporu sa majú do-
hodnúť, či uzavrú dohodu ale-
bo zmier, ktorého výsledkom 
bude, že sa zmluvne jedna 
strana zaviaže druhej na plne-
nie za určených podmienok,“ 
vysvetlila podstatu mediácie 
a doplnila, že najdôležitejšou 
podmienkou meditácie je 
dobrovoľnosť. 

Podľa informácie mesta, 
bolo na základe žiadosti OZ 
ďalšie stretnutie zaintereso-
vaných strán presunuté na 
10. apríla o 10. h, kedy sa OZ 
vyjadrí, či bude s  riešením 
problému prostredníctvom 
mediácie súhlasiť.  (reš)

Ocenenie aj pre Etelu Lučivjanskú
Pri príležitosti Svetového 

dňa sociálnej spravodlivosti, 
ktorý OSN vyhlásilo na 20. 
februára, MPSVaR SR ude-
ľovalo ocenenia. Bronzovú 
medailu za výnimočnú, ľud-
sky prínosnú sociálnu prácu 
a aktivity, ktoré napomáhajú 
rozvoju sociálnej politiky si 
z rúk ministra Jána Richtera 
prevzala aj Etela Lučivjan-
ská, vedúca sociálneho od-
boru MsÚ Poprad. „Dobrá 
sociálna práca pomáha so- 

ciálnej zmene, pomáha riešiť 
problémy v  medziľudských 
vzťahoch, chráni jednotlivcov, 
ale zachraňuje aj rodiny, čo 
prispieva k dosiahnutiu kva-
litnejšieho života,“ zdôraznil 
pri odovzdávaní ocenení mi-
nister Richter. „Cena poteší, 
ale nepatrí len mne. V živote 
som mala šťastie na kolegov, 
ktorým toto ocenenie takisto 
patrí. Sama by som nedokáza-
la nič. Som rada, že za nami 
vidno kus práce. Ale poznáte 

to, človek vždy pochybuje, ne-
mohol som urobiť aj viac? Prá-
ca s ľuďmi je ťažká. Číslo vy-
mažete, ale pohľad, slovo, to sa 
dá len ťažko vziať späť. Robíme 
to s dobrou vierou, každý ob-
čan je pre nás dôležitý, robíme 
pre konkrétnych ľudí, ktorí sa 
ocitli v konkrétnych životných 
situáciách,” uviedla Lučivjan-
ská. Ocenenej pracovníčke 
MsÚ poďakoval aj primátor 
Popradu Jozef Švagerko. „Som 
hrdý, že v radoch zamestnan-

cov mesta je človek, ktorého 
prácu ocenil na celoslovenskej 
úrovni aj minister,“ uviedol 
Švagerko. Ministerstvo prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny 
ocenilo zlatými, strieborný-
mi a bronzovými medailami 
a ďakovnými listami spolu 34 
osobností zo Slovenska.

Slávnostný akt sa uskutoč-
nil pri príležitosti Svetového 
dňa sociálnej spravodlivosti. 
OSN ho vyhlásilo na 20. feb-
ruár.  (red)

Nedávno uverejnená sprá- 
va Caritas Europe, ale aj 
štatistiky Eurostatu upo- 
zorňujú, že počet chudob-
ných v Európe rastie. Takmer 
polovica Bulharov a viac ako 
40 % Rumunov je ohroze-
ných chudobou, ale situácia 
sa zhoršuje aj v krajinách 
výrazne zasiahnutých krízou. 
V štrnástich z 28 členských 
štátov Európskej únie žije 
každé tretie dieťa v chudobe 
a každý štvrtý občan EÚ je 
ohrozený chudobou. Počet 
chudobných v USA uviazol 
na rekordnom čísle cez 45 
miliónov ľudí. Samozrejme, 
chudoba v európskom či 
americkom merítku je iná, 
než v rozvojových štátoch 
a Európania a Američania ne-
umierajú hladom či smädom, 
nenachádzajú sa v hroznom 
zdravotnom stave a väčšina 
ešte má strechu nad hlavou. 
Hranicu chudoby v Európe 
či USA preto vôbec nemožno 
porovnať s hranicou absolút-

nej chudoby na svete. Tá je 
stanovená na 1,25 dolára na 
deň a v mnohých afrických 
krajinách žije v absolútnej 
chudobe polovica občanov. 
V Číne, najľudnatejšej kraji-
ne sveta, je absolútnou chu-
dobou postihnutých 13 per-
cent občanov, čo znamená, 
že za 1,25 dolára žije denne 
174 miliónov ľudí. V Indii 
v absolútnej chudobe žije 33 
% občanov, čo je 399 milió-
nov Indov. Ďalšia štatistika 
zase uvádza, že každú sekun-
du na svete zomrie od hladu 
jedno dieťa. Ako dôvod pre-
hlbujúcej sa chudoby sa neu-
vádza len kríza, ale aj neustá-
le sa zväčšujúce rozdiely me-
dzi bohatými a chudobnými.

Na druhej strane je priam 
alarmujúce, koľko potravín 
v najrozvinutejších štátoch 
Európy a USA končí v od-
pade. Štatistiky uvádzajú, že 
približne rovnaké množstvo 
potravín, ktoré dnes skonzu-
mujeme, sa vyhadzuje, aj keď 

im vôbec nič nechýba. Naprí-
klad vo Veľkej Británii sa pri 
zisťovaní množstva potravín, 
ktoré sa vyhadzujú, dopraco-
vali k číslu 15 miliónov ton 
ročne a z toho bolo napríklad 
484 miliónov neotvorených 
jogurtov, 1,6 miliárd jabĺk 
a podobne. Vo Francúzsku 
zase jediný supermarket roč-
ne vyhodí 500 až 600 ton po-
travín. Šokujúce však je, že 
viac ako polovica potravín, 
ktoré spĺňajú podmienky na 
konzum, končí v koši skôr, 
ako sa vôbec dostanú na pul-
ty obchodov a na náš stôl. 

Nájsť odpoveď na otáz-
ku, kto je za to zodpovedný 
a kto za to platí, je pomerne 
jednoduché. Len ľudia, ktorí 
majú čo jesť, si takúto otáz-
ku ani len nepoložia. Pritom 
všetci vieme a je všeobecne 
známe, že konzumné správa-
nie nás všetkých určujú nie 
vládne normy, nie Európsky 
parlament, ale nadnárodné 
spoločnosti potravinového 

priemyslu a supermarkety 
ktoré, keď sa chcú udržať na 
trhu, im v tom výdatne po-
máhajú. Dátumy spotreby, 
ktoré sa neustále skracujú, 
si určuje samotný potravi-
nový priemysel. Obchodní-
ci ho sústavne kontrolujú, 
výrobky sťahujú z pultov aj 
dva týždne pred uplynutím 
doby spotreby a jednoducho 
vyhadzujú. Pritom je známe, 
že dátum minimálnej trvan-
livosti má význam pri mäse, 
rybách a vaječných výrob-
koch. A my, konzumenti, kto-
rí v super a hypermarketoch, 
predvádzajúcich na pultoch 
potravinový prepych z celého 
sveta, máme vždy nadbytok 
potravín, si mylne myslíme, 
že dátum spotreby je v záuj- 
me ochrany nášho zdravia 
dôležitý pri každom výrobku. 
A tak spokojne nakupujeme, 
aj keď vieme, že to nestačíme 
skonzumovať. Takéto plyt-
vanie sa ale netýka len vyha-
dzovania potravín v obcho-

doch. Plytvanie začína už pri 
samotnom pestovaní plodín, 
chovaní dobytka, hydiny, oší-
paných, či produkcii mlieka. 
Farmárom, ktorí pestujú na-
príklad zemiaky, trhá srdce, 
keď na poliach musia nechať 
polovicu resp. ešte viac ako 
polovicu zemiakov len preto, 
lebo všetky zemiaky musia 
pretriediť a k spotrebiteľom 
sa musia dostať len tie, ktoré 
veľkosťou „spĺňajú“ obchod-
níkmi predpísané parametre. 
Rovnako je to pri paradaj-
kách, banánoch a podobne. 
Hoci dopestovanému ovociu 
a zelenine nič nechýba, do 
obchodov sa nikdy nedosta-
ne, pretože veľké korporácie 
požadujú štandardizované 
potraviny. A tie predsa všet-
ci poznáme. Veď dôležité je, 
ako zelenina a ovocie vyze-
rá, všetko musí mať rovnakú 
veľkosť, rovnakú farbu, ale 
všetko bez chuti. Spomínate 
si ešte na „aféru“ so zakrive-
nými uhorkami? Hoci únia 

Na ceste opäť zahynul 
chodec. V Poprade sa stala 
ďalšia tragická dopravná ne-
hoda. V noci zo stredy na štvr-
tok došlo k zrážke Škody Fa-
bie so 62-ročným chodcom zo 
Sp. Soboty, ktorý zraneniam 
na mieste podľahol. 54-roč-
ný muž zo Starej Lesnej išiel 
s autom po polnoci od zimné-
ho štadióna do Matejoviec. Na 
moste pri čerpacej stanici mu 
náhle z pravej strany vošiel do 
jazdnej dráhy chodec, ktorý 
utrpel zranenia nezlučiteľné 
so životom. ktorým na mieste 
podľahol. Výsledok dychovej 
skúšky u vodiča bol negatívny, 
u chodca budú alkohol zisťo-
vať pri pitve. Škoda na vozidle 
bola odhadnutá na 1 000 eur. 
Nehodu vyšetrujú popradskí 
dopravní policajti ako prečin 
usmrtenia.

Zrážka na železničnom 
priecestí. Vo štvrtok došlo 
k nehode na železničnom 
priecestí medzi Kežmarkom 
a Malým Slavkovom. 33-ročná 
vodička z M. Slavkova nepo-
čula zvukový signál, ani si ne-
všimla červenú a vošla s Peu-
geotom 207 na koľajnice, kde 
sa zrazila sa s prichádzajúcim 
osobným vlakom. Našťastie 
utrpela iba ľahké zranenia 
a na ošetrenie bola prevezená 
do nemocnici v Poprade. Vo 
vlaku sa nezranil nikto. Dy-
chové skúšky na alkohol boli 
u oboch účastníkov nehody 
negatívne.

Súčiastky na vagóny kon-
čili v zberných surovinách. 
Popradský vyšetrovateľ ob-
vinil štyroch (18r. – 27r.) mu-
žov z Matejovieca jedného 
(21r.) z Veľkej Lomnice, ktorí 
sú podozriví z krádeže stre-
dových portálov na vagóny. 
Kradli opakovane, keď lopata-
mi podkopali betónové oplote-
nie firmy vyrábajúcej vagóny 
a cez otvor vyniesli najmenej 
84 ks oceľových stredných 
portálov na vagóny. Následne 
ich traktorom odviezli do zber-
ných surovín. Celková škoda 
bola vyčíslená na najmenej 28 
204 €. Sudca sa s väzobným 
stíhaním obvinených stotožnil 
a všetci piati boli vzatí do väz-
by. (red)

Tatranský 
Václavák

Prišli kámoši s deťmi 
z Bratislavy, bývali a lyžovali 
v Tatranskej Lomnici a celý 
výlet zhodnotili jednoducho: 
„Všade bolo kvantum ľudí. 
Aj na svahoch, aj v Lomnici. 
Kúpiš si lístok za tridsaťje-
den eur a spravíš maximálne 
sedem jázd na prepchatom 
svahu. Stále sme museli byť 
v strehu, aby do detí niekto 
nenarazil. Radšej na budúci 
rok pôjdeme do Rakúska.“

Ceny skipasov v najväč-
ších tatranských strediskách 
kritizovali aj Tatranci. Nepáči 
sa im cenová politika top pre-
vádzkovateľa horských stre-
dísk v strednej a vo východ-
nej Európe - spoločnosti Tat-
ry mountain resorts (TMR). 
Tá cenami tvrdí muziku na 
zjazdovkách v Tatranskej 
Lomnici, na Štrbskom Plese 
a v Starom Smokovci. Z ce-
nového porovnania skipasov 
v lyžiarskych strediskách 
po celom svete pritom ťa-
hajú Tatry za kratší koniec. 
„Štrbské Pleso z analýzy vy-
chádza ako najdrahšia lyžo-
vačka v Európe i na svete,“ 
povedal pre denník Hospo-
dárske noviny miestny po-
slanec a podnikateľ Gabriel 
Jamnický. Tatranci tak podľa 
neho prichádzajú o turistov. 
Za cenami lístkov treba pod-
ľa predsedu predstavenstva 
TMR Bohuša Hlavatého hľa-
dať investície spoločnosti 
do skvalitňovania stredísk. 
Ak by sme porovnali cen-
níky našich a zahraničných 
stredísk, výsledok vyznieva 
v náš neprospech. Dôvod je 
pritom jednoduchý. Top stre-
diská v zahraničí ponúkajú 
na jeden skipas aj vyše 100 
kilometrov zjazdoviek. Cena 
je potom oveľa nižšia ako 
v našich strediskách. Naprí-
klad legendárny Kitzbühel 
ponúka za 49 eur až 170 
kilometrov zjazdoviek. Tri 
lyžiarske strediská vo Vy-
sokých Tatrách ponúkajú za 
31 eur „len“ 24 kilometrov 
tratí. TMR poukazuje na to, 
že pri tvorbe cien vychádzali 
z rovnice, do ktorej vstupuje 
kvalita produktu, dopyt po 
ňom a ochota klientov zaň 
zaplatiť. 

Hm, zaujímavá úvaha. 
Asi preto už hádam ani ne-
poznám Popradčana, kto-
rý ešte lyžuje na Štrbskom 
Plese alebo v Tatranskej 
Lomnici. Srdce ma bolí, keď 
vidím ako dopadla Tatranská 
Lomnica, kde sme vyrástli. 
Parkoviská, penzióny, ho-
tely a bratislavský prízvuk 
otravujú na každom kroku. 
Z tichej horskej osady plnej 
stromov, ktorá bola balza-
mom na dušu, sa stala atra-
pa rádoby moderného lyžiar-
skeho strediska, ktorej naj-
väčšou atrakciou je okrem 
slabučkej zjazdovky krčma 
a Madonnin cadillac. Nao-
zaj zaujímavosť, vystihujúca 
charakter a históriu našich 
Tatier. Ak ste tam chodili 
kvôli tichu, pokoju a nepo-
rušenej prírode, pretože na 
to je predsa náš najstarší 
národný park určený, dnes 
sa radšej vyberte na pražský 
Václavák. Tam navyše ešte 
aj ušetríte.  (pčv)

 Na jednej strane potravinový prepych, na druhej
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Dialničné známky po novom
spoločnosti. Regionálne združenie 

zdravotne postihnutých 
Prešovského kraja so síd-
lom v Kežmarku, tel.: 0914 
150 909, oznamuje držite-
ľom parkovacích preukazov 
ZŤP (zdravotne ťažko po-
stihnutý), že od 1. 1. 2015 
nadobudol účinnosť zákon 
o diaľničnej známke. O 
oslobodenie od diaľničné-
ho poplatku môže požiadať 
každý držiteľ platného par-
kovacieho preukazu ZŤP. 
Po novom sa musia držite-
lia parkovacieho preukazu 
ZŤP automobil, ktorí chcú 

oslobodiť od povinnosti 
úhrady, vopred zaregistro-
vať zaslaním troch doku-
mentov poštou na adresu 
Národnej diaľničnej spoloč-
nosti. Na www: dialnicne-
nalepky.sk/oslobodenie 
od úhrady, treba vyhľadať 
a vypísať žiadosť držite-
ľa parkovacieho preukazu 
ZŤP o oslobodenie od pla-
tenia úhrady, ku ktorej treba 
priložiť kópiu technického a 
parkovacieho preukazu a 
všetky tri dokumenty poslať 
poštou na adresu Národnej 
diaľničnej spoločnosti. 

Rozší rené zasadnu -
tie pléna Regionálneho 
združenia zdravotne po-
stihnutých Prešovského 
kraja (RZZP PK), ktoré sa 
konalo 3. februára v Kež-
marku, venovalo pozornosť 
otázkam vnútrozväzového 
života, spolupráce so sa-
mosprávou, organizova-
ním rekondičných pobytov 
a zabezpečovaním 2 % 
z daní fyzických i právnic-
kých osôb. Problémy, kto-
ré trápia zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP) obča-
nov, sa týkajú doplatkov 
za lieky, čakacích lehôt 
a poplatkov za prednostné 

vyšetrenia u lekárov. Ne-
spokojnosť je aj s výškou 
dôchodkov a zvyšujúcimi 
sa nárokmi na živobytie. 
RZZP PK oznamuje svojim 
členom a verejnosti, že 20. 
- 25 apríla sa uskutoční re-
kondičný pobyt v Nimnici 
a 11. - 17. mája vo Vyšných 
Ružbachoch. Bližšie Infor-
mácie získajú záujemco-
via na t. č.: 0914 150 909, 
0908 392 793 alebo v stre-
du od 9. - 13. h v kancelárii  
č. dverí 2 na ÚPSVaR v Kež-
marku, ul. MUDr. Alexandra 
61, kde členom poskytne-
me aj informácie o bezplat-
ných rehabilitáciách.

Mestský úrad v Kežmarku 
oznamuje občanom, že od 
5. marca sa matričný úrad 
presťahoval na adresu Dr. 
Alexandra 30 (bývalá budova 
PTK-Echo) a z technických 
príčin pracuje v obmedzenom 
režime. V súvislosti so spus-
tením nového matričného 
programu preto žiada klientov 
o trpezlivosť v prípade, že na-
stane situácia, ktorá zamedzí 
plynulý priebeh vybavovania 
matričných záležitostí.

Matrika 
na novej adrese

Rekondičné pobyty pre ZŤP
Záchranári 

v akcii
V Tatrách zahynul český 

horolezec. Dvojica českých 
horolezcov liezla v sobotu 
v Zlomiskovej doline prostred-
ným pilierom na Tupú. Približ-
ne 150 metrov pod vrcholom, 
sa rozhodli postupovať samo-
statne a neistiť sa. Prvý z ho-
rolezcov dosiahol vrchol Tupej 
približne okolo šiestej hodiny 
večer. Jeho kolega ani po dlh-
šom čakaní na vrchol nedora-
zil a keďže sa mu nepodarilo 
nadviazať s ním vizuálny kon-
takt, zostúpil. Z Popradského 
plesa požiadal neskoro večer 
o pomoc záchranárov HZS. 
Štyria spolu so služobným 
psom vyrazili na miesto okam-
žite. V okolí nástupu na pros-
tredný pilier záchranári s po-
mocou služobného psa našli 
v žľabe žiaľ už len telo 52-roč-
ného horolezca, ktorý pádom 
spod vrchola utrpel zranenia 
nezlučiteľné so životom. Te-
lesné pozostatky horolezca 
boli prevezené do Starého 
Smokovca, kde boli odovzda-
né príslušníkom Policajného 
zboru SR a pohrebnej službe.

Riešenie proti povodniam majú

Pripravované protipovod-
ňové opatrenia na Ľubickom 
potoku boli minulú stredu 
v zasadačke Mestského úradu 
v Kežmarku témou stretnu-
tia zástupcov obcí, zástupcov 
jednotlivých spoločností, šta-
tutárov, riaditeľov, ktorí majú 
na starosti záchranné práce 
a  ďalších, ktorých sa tento 
problém bezprostredne do-
týka. O výsledkoch rokovania 
informovali Ján Ferenčák, 
primátor mesta Kežmarok, 
Marián Supek, generálny ria-
diteľ Slovenského vodohos-
podárskeho podniku (SVP), 
Ján Jurica, generálny riaditeľ 
Vojenských lesov a majetkov 
SR a ďalší.

„Po poslednej povodni 
v roku 2014, keď som do tejto 
problematiky vstúpil ešte ako 
prednosta okresného úradu, 
sme začali v spolupráci so Slo-
venským vodohospodárskym 
podnikom, Vojenskými lesmi 
a majetkami SR, ale aj obcami 
a mestami v okolí Kežmarku 
intenzívnejšie hľadať riešenia 
tohto stavu. Protipovodňové 
opatrenia boli podporené i pe-
tíciou, ktorú podpísalo 3 500 
občanov nielen z  Kežmarku, 
ale aj z Ľubice a okolia,“ uvie-
dol Ján Ferenčák a doplnil, že 
povodne sú tu už každoročne 
a sú z roka na rok ničivejšie. 
Upozornil tiež, že Kežmarok 
je vytipovaný ako najriziko-
vejšie mesto a miesto na vý-
chodnom Slovensku z pohľa-
du povodní.

„Z pohľadu Kežmarku sme 
spracovali a aktualizovali celý 
protipovodňový plán mesta, 
vytipované sú rizikové body, 
pripravený máme materiál aj 
ľudí. Ďalším riešením bude 
úprava mosta na sídlisku Se-
ver, pričom aktívnu pomoc 
prisľúbil aj riaditeľ Správy 
a údržby ciest PSK s úpravou 
mosta pri pekárni. Toto sú 
čiastkové riešenia, ale my sme 
hľadali systémové riešenie, 
pretože aj tohto roku očakáva-

me povodeň,“ predstavil pro-
tipovodňové opatrenia mesta 
jeho primátor. 

 Systémové riešenie pred-
stavil Marián Supek, keď vo-
dohospodári nadviazali na 
projekty Vojenských lesov 
a  majetkov SR. Pomôcť by 
im mali suché nádrže, tzv. 
poldre, ktoré v  prípade po-
treby budú schopné udržať 
veľké množstvo povrchovej 
vody. „Vojenské lesy už mali 
v Levočských vrchoch pripra-
vené budovanie suchých nádr-
ží menšieho rozsahu a  dnes 
majú dva samostatné projekty 
s  čiastkovými riešeniami pre 
okresy Kežmarok a Ľubovňa. 
Náš projekt nadväzuje na tie 
ich a v rámci štúdie a posu-
dzovania možných alternatív 
sme sa dostali na rozsah šty-
roch poldrov, ktoré by mali 
riešiť situáciu tak, že v celom 
Ľubickom potoku, čo samo-
zrejme bude mať dopad aj na 
rieku Poprad, znížime povod-
ňový prietok zo 150 m3 za 
sekundu na požadovaných 48 
tak, aby voda nevybrežovala 
pri rizikových mostných ob-
jektoch v meste,“ konkretizo-
val Marián Supek. 

Spomínané riešenie by 
mali zrealizovať do troch ro-
kov a už tohto roku by mali 
začať s budovaním rozhodu-
júceho poldra, ktorý bude 
mať objem vyše 4,3 mil. m3. 
S  budovaním ďalších troch 
chcú začať na budúci rok 
a celé dielo by mali dokončiť 
do roku 2017. Výstavba si ale 
vyžaduje aj prekládku viace-
rých komunikácií a  demo-
láciu existujúcich objektov, 
čo navýšilo rozpočet oproti 
predpokladom a náklady na 
výstavbu štyroch poldrov tak 
dosiahnu 25 miliónov eur. 

„Tých 25 miliónov momen-
tálne nemáme, ale dali sme si 
to ako prioritu nášho podniku 
a v rámci tvrdých reštrikčných 
opatrení to bude na úkor ce-
lého Slovenska. Preto som sa 

dnes snažil dotknutých ľudí 
presvedčiť, že buď to urobíme 
teraz, alebo nikdy,“ zdôraznil 
M. Supek.

„Predchádzajúce vedenie 
obce Ľubica bolo na tomto 
projekte z  časti dohodnuté 
a nemalo väčšie výhrady. Nové 
obecné zastupiteľstvo o tomto 
veľkom poldri ani nevedelo 
a  ani sa nič neprerokovalo. 
O  tejto problematike sme sa 
prvýkrát dozvedeli na prelome 
rokov a máme s tým problém. 
Polder je naprojektovaný za 
ulicou Pod lesom, čiže pár 
metrov od domov je 20 met-
rová hrádza dlhá 330 metrov 
a ľudia majú obavy. Momen-
tálne sme v takom štádiu, že 
nám vysvetlili, ako to má byť 
a ako to bude. V piatok máme 
zvolané zastupiteľstvo, na kto-
rom budeme tiešiť túro tému 
aj s poslancami a obyvateľmi 
obce,“ povedal statosta obce 
Ľubica Ján Kapolka (na sním-
ke). Výhrady mala aj starost- 
ka obce Tvarožná Dagmar 
Mathiová. Obaja tvrdia, že 
o tomto riešení nemali dosta-
tok informácií. Obávajú sa, 

že by ich poldre nad obcami 
mohli ohroziť. 

Marián Supek ale vylúčil 
túto možnosť s tým, že poldre 
sú už dnes na takej technickej 
úrovni, že obyvateľov v okolí 
neohrozia.

„Ak to nedokážeme vybu-
dovať teraz, za pomoci štátu, 
v  budúcnosti by sme si tieto 
opatrenia museli realizovať 
sami. V takom rozsahu to ale 
nebude možné a aj preto Kež-
marok potrebuje pomoc obcí. 
Iné riešenie, ani iné východis-
ko pre mesto Kežmarok ne- 
máme a nie sme schopní za- 
chytiť prívalovú vlnu. Polder, 
ktorý bude v  Zaľubici, bude 
mať 4,3 milióna kubíkov, 
a  to je v podstate celá povo-
deň z  roku 2010,” uviedol 
Ferenčák. 

Ako sme sa dozvedeli tes-
ne pred uzávierkou, Obecné 
zastupiteľstvo v Ľubici navr-
hované systémové protipo-
vodňové riešenie osúhlasilo. 
 (reš)

Opäť merajú čas
Popradčania sa opäť môžu 

riadiť časom podľa vežových 
hodín na Námestí sv. Egí-
dia. Porucha elektromotora 
spôsobila, že hodiny na veži 
boli niekoľko dní nefunkčné. 
„Bola to vážna porucha, pre-
tože nám vyhorel motor, kto-
rý dvíha závažie hodinového 
mechanizmu. V opravovni ho 
previnuli a dúfajme, že aspoň 
10 rokov ešte vydrží,“ uviedol 
Jozef Petras, ktorý sa o vežo-
vé hodiny stará už 20 rokov. 
Podľa jeho slov je elektromo-
tor najporuchovejšou časťou 
vežových hodín. „Všetko os-
tatné je vymyslené tak, že to 
vydrží stáročia. Hodiny tohto 
typu vymyslel jeden mních 
už v 13. storočí. Kazia sa len 
elektronické záležitosti,“ do-
plnil Petras. Aj v prípade vý-
padku elektrického prúdu sú 
hodiny vďaka dlhým reťaziam 
so závažiami schopné pokra-
čovať v chode ešte dve hodiny 
bez akéhokoľvek napájania. 
Presnosť vežových hodín zá-
visí podľa Petrasa od počasia. 
„Keď je stabilné počasie, idú 
veľmi presne. Na jar a na je-
seň, keď sa striedajú teploty 
a mení sa tepelná rozťažnosť 
jednotlivých dielov, musím ho-
diny nastavovať častejšie, nie-
kedy aj trikrát do týždňa,“ ho-
vorí majster opravár, ktorý sa 
stará o presný chod všetkých 
vežových hodín v majetku 
mesta Poprad – na Námestí 
sv. Egídia, vo Veľkej a v Spiš-
skej Sobote.  (red)

Na sníme zľava Roman Ivančo, riaditeľ SVP Košice, Marián Supek, generálny riaditeľ SVP 
a Ján Ferenčák, primátor mesta

povtrdila, že uhorky môžu 
byť aj zakrivené, korporácie 
požadujú len rovné a viete 
prečo? Lebo zakrivené ne-
môžu pekne zabaliť a do pre-
pravky ich vojde menej, ako 
keby boli rovné. 

Rovnako trestuhodne plyt- 
váme chlebom a pekárens- 
kými výrobkami len preto, že 
pulty musia byť plné aj v ne-
skorých nočných hodinách. 
A ráno už zase musia peká-
ri ponúknuť čerstvý chlieb 
i pečivo a tak len pečú, pečú 
a vyhadzujú, rovnako ako 
domácnosti... Mimochodom, 
keďže v našom potravino-
vom raji je všetkého veľa 
a my bezhlavo nakupujeme, 
domácnosti ročne vyhodia 
potraviny za 100 mld. eur. 
Náš márnotratný život ale 
ovplyvňuje celý svet, a hlav-
ne chudobnú Afriku, kde „za 
babku“ prenajímajú pôdu, 
z ktorej vyháňajú obyčajných 
ľudí a robia tam plantáže, aby 
naši obchodníci mali vždy 

plné regály exotického ovo-
cia, ktoré neraz, po tisíckach 
kilometrov transportu, končí 
rovno v odpade. S každým 
vyhodeným jedlom ale aj 
u nás stúpajú ceny za potravi-
ny a čím viac vyhadzujeme, 
tým sú ceny vyššie. Až kým 
neprídeme na to, že aj orná 
pôda má obmedzené kapaci-
ty a viac sa nám už nepodarí 
vyprodukovať.

Kritéria, ktoré sme nas-
tavili, nemajú nič spoločné 
s kvalitou výživy. Ide len 
o kvalitu zisku a pravidlá 
diktuje biznis. EÚ a vlády 
mu len ustupujú a spotrebite-
lia tiež, hoci by sme práve my 
mali myslieť najviac, pretože 
takéto plytvanie potravinami 
platíme z našich peňaženiek. 
Určite by stálo za to zamys-
lieť sa a uvedomiť si, že 
jedlo, ktoré v Európe a USA 
končí v kontajneroch, by za-
sýtilo všetkých hladujúcich 
ľudí sveta. Trojnásobne. 

 Ľ. Rešovská

umieranie od hladu

15. marec - Svetový deň spotrebiteľských práv je toh-
to roku zameraný na právo spotrebiteľov na zdravé jedlo. 
Nezdravé stravovanie je spájané so štyrmi z desiatich 
najčastejších príčin úmrtí na svete, ktorými sú nadváha 
a obezita, vysoký krvný tlak a vysoký cholesterol. Obezita 
podľa organizácie Consumers International (CI) stojí len 
USA dva bilióny dolárov ročne. 

Svetový deň spotrebiteľských práv má svoj pôvod 
v USA, kde v roku 1962 vtedajší prezident John F. Ken-
nedy vyhlásil štyri základné práva spotrebiteľov: právo 
na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si 
a právo byť vypočutý. Neskôr ich organizácia Consumers 
International doplnila o ďalšie, ako je právo na uspokoje-
nie základných potrieb, právo na odškodnenie, právo na 
vzdelávanie spotrebiteľov a právo na zdravé životné pros-
tredie. Tento deň je tak od roku 1983 dôležitou príležitos-
ťou pre mobilizáciu občianskych aktivít v oblasti spotrebi-
teľských práv a pre vytvorenie lepšieho povedomia spot-
rebiteľov a obchodníkov o základných právach všetkých 
spotrebiteľov. 

Svetový deň spotrebiteľských práv



4 Streda, 11. 3. 2015 | číslo 11  REGIÓN
Pozvánky
Expedičná kamera

V Mestskom divadle v Le-
voči uvidia diváci v stredu 11. 
marca od 19. h filmy v rámci 
festivalu Expedičná kame-
ra. Z pestrej palety snímok 
o svetoznámych expedíciách, 
výnimočných osobnostiach 
a poznávaní ďalekých krajín 
premietnu filmy A Fine Line 
(zo života horského vytrval-
ca a dobrodruha roku 2014, 
Španielsko), Alegria (huma-
nitárna expedícia 3 200 km 
na bicykli cez Himaláje,Švaj-
čiarsko), And Then We Swam 
(dobrodružná plavba cez In-
dický oceán, Veľká Británia) 
a Fyrst (balanc na lane a prvý 
bighline na Islande, ČR).

Spišské divadlo
Tridsiatu reprízu Spišských 

rozprávok uvedie Spišské di-
vadlo v Sp. Novej Vsi v stre-
du 11. marca o 10. h (vstupné 
2 €). Štúdio SD pozýva dnes 
o 19. h na Biele noci F. M. Dos- 
tojevského (2 €). Program 
Spišského divadla na ďalšie 
dni: štvrtok 12. marca o 18. h 
J. Mokoš – Jánošík alebo 
pravda je len jedna (6 €), 
piatok 13. marca o 19. h  
J. G. Tajovský – Ženský zákon 
(po spiški – 5 €), nedeľa 15. 
marca o 16. h M. Žitný - Dlhý, 
široký a bystrozraký (2 €).
Tatry – kolíska výškového 

horolezectva
Kaviareň a čajovňa U vlka 

v Starom Smokovci pozýva 
vo štvrtok 12. marca o 18. 
h na projekciu a diskusiu 
s Ivanom Bohušom ml. o naj-
novších knihách vydavateľ-
stva I&B Tatry – kolíska výš-
kového horolezectva. Vstup 
voľný.

Iné svety
V Art klub Tatranskej ga-

lérie v Poprade sa v piatok 
13. marca o 17. h uskutoční 
vernisáž výstavy Ľubomíra 
Korenka Iné svety. V progra-
me vystúpi huslista Daniel 
Pompa.
Slávnostné vyhodnotenie
V obradnej sieni mesta 

Stará Ľubovňa sa v piatok 
13. marca o 16. h uskutoč-
ní slávnostné vyhodnotenie 
najúspešnejších reprezen-
tantov mesta v oblasti kultúry 
a vzdelávania za rok 2014. 
Hosťom podujatia bude spi-
sovateľ Valentín Šefčík.

Ozveny festivalu...
Slovenská národná galéria 

Kaštieľ Strážky v spolupráci 
s organizáciou Človek v ohro-
zení pozýva 13. a 14. marca 
na podujatie Ozveny festiva-
lu Jeden svet na Slovensku. 
V piatok premietnu filmy Po-
dozrivá čokoláda (Dánsko), 
O trhu s orgánmi (Kanada), 
Laylina melódia (Afganistan, 
Dánsko), Vitajte v Lollonde 
(Dánsko) a v sobotu Mráz 
žihľavu nespáli (V. Británia), 
Kde sa vyrába Apple (Fran-
cúzsko), Muž, ktorý sadí stro-
my (ČR, SR), Faridullah má 
dnes voľno (Afganistan, Dán-
sko). Vstupné 1 €/večer.

Príbehy v čajovni
Pod názvom Príbehy tisíc 

a jednej náušnice I. môžete 
v kaviarni a čajovni U vlka 
v Starom Smokovci v sobo-
tu 14. marca o 18. h počuť 
rozprávanie a prezentáciu 
Ivany Figovej o putovaní za 
príbehmi. Vstupné 2 €, re-
zervácie na uvlka@kaviare-
nacajovnauvlka.sk, t. č. 0908 
704 412.

Vedomostná súťaž Mladý Európan 2015

Koncert žiakov cimbalovej triedy

Zastúpenie Európskej ko-
misie a  12 regionálnych in-
formačných centier Europe 
Direct vyhlasujú tento rok 
jubilejný - už desiaty ročník 
celoslovenskej súťaže Mla-
dý Európan. Súťaž je určená 
študentom druhých a tretích 
ročníkov gymnázií a  stred-
ných odborných škôl z celého 
Slovenska.

„Súťaž Mladý Európan 
dáva študentom možnosť uká-
zať svoje vedomosti o Európe 
a vyhrať zaujímavé ceny. Zá-
roveň získajú nové poznatky 
o histórii, geografii, osobnos-
tiach a najvýznamnejších pa-
mätihodnostiach EÚ. Tento 
rok sa pozrieme aj na to, čo 
robí Únia v oblasti rozvojovej 
pomoci a  aké programy po-
núka pre študentov a učiteľov 
(Erasmus+), európske mestá 
a obce (Európa pre občanov) 

V koncertnej sále ZUŠ sa 
v  stredu 18. februára usku-
točnil triedny koncert žia-
kov cimbalovej triedy učiteľa 
Michala Paľka. Išlo o jeden 
z  mnohých triednych kon-
certov, ktoré škola organi-
zuje v každom polroku nie-
koľko. Tento koncert predsa 
len ponúkol publiku istú 
jedinečnosť a  originalitu. 
Išlo o vôbec historicky prvý 
cimbalový koncert nielen 
v meste, ale aj širšom regió-
ne. Verejnosť tento kráľovský 
strunový nástroj pozná väčši-
nou z prostredia tradičných 
ľudových zoskupení, súčas-
níci možno zaregistrovali 
postupnú asimiláciu cimbalu 
v sfére world-music, jazzu či 
posledných popových pro-
jektov Jany Kirschner. Žiaci 
cimbalovej triedy ZUŠ vy-
kročili pred publikum, aby 
poukázali na už vyše storoč-
nú tradíciu cimbalovej peda-
gogiky na akademickej pôde 
a predviedli okrem ľudového 
repertoáru aj kľúčové sklad-
by klasickej literatúry tohoto 
koncertného nástroja. Publi-

či ľudí hľadajúcich si prácu 
(EURES) alebo podnikateľov. 
Verím, že mladí ľudia lepšie 
spoznajú výhody spoločnej 
Európy a naučia sa ich napl-
no využívať,“ povedal Dušan 
Chrenek, vedúci Zastúpe-
nia Európskej komisie na 
Slovensku.

Pre veľký záujem zo strany 
pedagógov a  študentov sme 
v  tomto ročníku tiež zvýšili 
počet súťažiacich trojčlen-

kum malo možnosť rozšíriť si 
obzor aj o historickom vývoji 
cimbalu, spoznať jeho konšt- 
rukciu či základné akusticko-
-interpretačné princípy. To 
všetko vďaka svedomite pri-
praveným prezentáciám žia-
kov. Publikum mohlo vidieť 
tento nástroj v pozícií sólové-
ho nástroja, ale tiež v kombi-
nácií v cimbalovom duete či 
v klasickom klavírnom sprie-
vode.  Napriek tomu, že hra 
na cimbale je v ZUŠ v Sp. Be-
lej novootvoreným odborom, 

ných družstiev pre regionálne 
kolá z 10 na 15. Prihlášky je 
možné posielať do 18. marca 
2015. Regionálne kolá Mla-
dého Európana sa uskutočnia 
od 8. apríla do 6. mája 2015.

Prvé kolo regionálnych sú-
ťaží bude pozostávať z vedo-
mostného testu o Európskej 
únii. V  druhom kole môžu 
súťažiaci preukázať svoje ja-
zykové zručnosti.

Do tretieho kola regio-
nálnych súťaží postúpia tri 
najlepšie súťažiace družstvá. 
Čakajú ich zaujímavé vedo-
mostné otázky doplnené ob-
rázkami. Víťazi regionálnych 
kôl postúpia do finálneho ce-
lonárodného kola.

Národné kolo súťaže Mladý 
Európan sa uskutoční 4. júna 
2015 v Bratislave. Na víťazov 
čakajú hodnotné a zaujímavé 
ceny.  (ed)

o  tento nástroj je pomerne 
veľký záujem žiakov aj z oko-
litých miest. Výnimočnosťou 
cimbalovej triedy nie je len 
historické prvenstvo v  re-
gióne, kde cimbal nezastával 
významnejšiu pozíciu v  ľu-
dovom inštrumentári. Je to aj 
fakt, že je jedinou v Kežmar-
skom a Popradskom okrese. 
Radi preto uvítajú v  triede 
v budúcom roku ďalších žia-
kov z mesta. V ZUŠ veria, že 
tento nástroj tu časom získa 
pevnú tradíciu.  (mpo)

Zelená pre odborné vzdelávanie
Po viac ako dva a pol roku 

príprav zákona o odbornom 
vzdelávaní je na stole ko-
nečne verzia, ktorá priniesla 
kompromis.  Minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
Juraj Draxler a  zástupcovia 
zamestnávateľských zväzov 
na tlačovej konferencii v stre-
du predstavili riešenie, ktoré 
posilní kompetencie štátu 
v procese certifikácie praco-
vísk, na ktorých bude pre-
biehať odborná výučba. Po 
novom sa budú môcť firmy 
obrátiť v odvolacom konaní 
na Štátny inštitút odborného 
vzdelávania, na priamo riade-
nú organizáciu ministerstva 
školstva a  to v  prípade, že 
nezískajú certifikát na pôso-
benie v rámci duálneho vzde-
lávania. Pôvodne bola zod-
povednosť za duálne vzdelá-
vanie výhradne na pleciach 
stavovských a  profesijných 
organizácií. „Som veľmi rád, 
že sme vykročili správnym 

smerom a  s  týmto konštruk-
tívnym riešením je väčšina za-
mestnávateľských zväzov spo-
kojná. Táto podoba zákona je 
z nášho pohľadu už konečná. 
Teším sa, že som bol svedkom 
ukážkovej spolupráce medzi 
štátnym a súkromným sekto-
rom a  chcel by som, keby to 
takto v budúcnosti fungovalo 
aj v  iných oblastiach,“ uvie-
dol minister školstva Juraj 
Draxler.

Okrem toho prebiehajú aj 
ďalšie rokovania – na úrovni 
zamestnávateľov a minister-
stva financií o  dodatočnom 
navýšení motivačných zdro-
jov pre zapojenie firiem do 
procesu duálneho vzdeláva-
nia. Podľa slov Mariána Juska 
z Republikovej únie zamest-
návateľov sú rokovania na 
dobrej ceste. V hre sú zatiaľ 
dodatočné daňové úľavy, ak 
študent po skončení školy 
získa vo firme aj zamestnanie.
  (dks)

Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade
V týchto dňoch predstavi-

li organizátori podujatie, od 
ktorého očakávajú príchod 
tisícok mladých ľudí z  celé-
ho Slovenska a zo zahraničia 
práve do Popradu. 

Medzinárodné stretnutie 
mládeže sa bude konať po 
Ružomberku po prvýkrát 
v  Poprade. „Cieľom Národ-
ného stretnutia mládeže P15 
je pripraviť pre mladých ľudí 
vzájomné stretnutia, ktoré im 
umožnia sústrediť sa okolo 
svojich pastierov a  roznietiť 

v  nich túžbu vychádzať zo 
seba a  prinášať evanjelium 
svetu,“ povedal jeden z orga-
nizátorov Michal Lipiak. 

Podnetom pre zorganizo-
vanie Národných stretnutí 
mládeže na Slovensku boli 
Svetové dni mládeže, ktoré 
sa po prvýkrát konali v roku 
1986 v Ríme, na podnet pá-
peža Jána Pavla II. V  roku 
2013 sa konali v brazílskom 
Rio de Janeiro. „Do Južnej 
Ameriky sa dostalo možno 
dvesto, tristo Slovákov. Nemô-

že si to dovoliť každý a preto 
sme zorganizovali Národné 
stretnutie mládeže R13 v Ru-
žomberku a teraz v Poprade. 
Keďže nasledujúce Svetové dni 
mládeže sa budú konať v poľ-
skom Krakove v  roku 2016, 
Národné stretnutia mláde-
že sa uskutoční rok vopred,“ 
povedal Ondrej Chrvala, ta-
jomník Rady pre mládež uni-
verzity Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS). 

Prvou tohtoročnou aktivi-
tou bolo spustenie registrácie 
na P15. Ku koncu februára 
bolo prihlásených viac ako 
900 účastníkov a  takmer 
stovka dobrovoľníkov. Regis-
trovať sa bude v troch fázach 
a čím skôr sa mladí zaregis-
trujú, tým bude lepšia cena. 
Registrovať sa môžu i dobro-
voľníci, z  ktorých organizá-
tori chcú počas prípravného 
týždňa pred stretnutím vy-
tvoriť akúsi rodinu. Po sú-
hlasnom stanovisku vedenia 
mesta Poprad sa podujatie 
bude konať od 31. júla do 2. 
augusta.  (pks)

Oliver Želonka

Degustačná výstava vín

Po deviatykrát sa v sobotu 
7. marca stretli milovníci vína 
na Degustačnej výstave vín 
v Novej Lesnej, ktorú zorga-
nizovali bratia Gabriel a Ma-
roš Knižkovci. Ochutnať sa 
dalo 157 druhov vín od  21 
slovenských producentov. „V 
Novej Lesnej máme vinoté-
ku, takže sme v  prvom rade 
oslovili vinárstva, s  ktorými 
spolupracujeme a  s  ostatný-
mi výrobcami nás skontakto-
vali Vaši obchodní partneri. 
Všetci oslovení nám ochotne 
vína priviezli, veď išlo hlavne 
o  prezentáciu ich výrobkov,“ 
povedal organizátor Gabriel 
Knižka. Za vstupné 11 eur sa 
mohli milovníci vína opájať 
kyslastou tekutinou koľko im 
hrdlo ráčilo. Po víne človeku 
vytrávi, na čo hostitelia neza-
budli. Na predaj boli taniere 
so škvarkovými pagáčikmi, 
syrový tanier, tanier s  úde-
ninou, pečivo s  cesnakovou 
a  škvarkovou pomazánkou 
alebo cesnakové trojuholníč-
ky. „Rozdiel medzi našou vý-

stavou a výstavou napríklad 
v  malokarpatskej oblasti je 
ten, že tam vstupné nevybera-
jú, ale zákazník si musí kúpiť 
svoj pohár, katalóg a platí aj 
za ochutnávku každého dru-
hu vína. Zvolili sme inú cestu. 
Za jednotné vstupné dosta-
li návštevníci našej výstavy 
pohár, katalóg a  ochutnávať 
mohli, koľko vládali. Vína sme 
mali dosť pre každého. Počas 
celého dňa k nám prišlo vyše 
300 fajnkoštérov,“ pochválil 
sa vydareným podujatím G. 
Knižka.

V katalógu boli vína uspo-
riadané podľa odrôd, každé 
malo svoje číslo a podľa toho, 
ako zákazníkovi chutilo, mo-
hol si do katalógu robiť po-
známky. Bola to aj pomôcka, 
aby vedel, akú degustačnú 
vzorku pil napríklad pred ho-
dinou. Z vín, ktoré sa dali na 
výstave v Novej Lesnej ochut-
nať, bolo niekoľko, v minu-
losti ocenených zlatou me-
dailou, čo je najvyššia méta 
pre víno.  (sps)
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Zabudnutý čert
Divadlo na predmestí zo 

Spišskej Novej Vsi sa pred-
staví v popradskom Dome 
kultúry v nedeľu 15. marca 
o 10. h s predstavením Za-
budnutý čert. Vstupné 1,50 €.

Vynášanie Majmoreny
V Liptovskej Tepličke v ne-

deľu 15. marca usporiadajú 
regionálnu súťaž vo výrobe 
najdlhšieho šúľanca a v jede-
ní šúľancov na rýchlosť. Pred 
súťažou, o 15. h budú cez 
obec vynášať Majmorenu (so 
začiatkom pred obecným úra-
dom). V programe vystúpia 
DFS Turnička a FsK Tepličan. 
Súťaž bude v spoločenskom 
dome od 15.30 h.

Tatranský galavečer
V kongresovej sále Kúpe-

ľov Nový Smokovec sa v ne-
deľu 15. marca o 17. h usku-
toční Tatranských galavečer. 
Na udeľovaní výročných cien 
mesta Vysoké Tatry za rok 
2014 budú v sprievodnom 
programe účinkovať operná 
speváčka Lucia Knoteková 
a Iuvenalis Quartet.

Džabaniny 5
V nedeľu 15. marca o 19. 

h v Mestskom divadle v Levo-
či vystúpi Levočská divadelná 
spoločnosť s kabaretom Dža-
baniny 5 – Džaburina. Vstup-
né 3 €.

Sľúbili sme si lásku
S komédiou nielen o mu-

žoch a ženách, o túžbe, ale 
aj o živote Sľúbili sme si lásku 
sa na doskách Domu kultúry 
v Poprade predstaví Divadlo 
v podpalubí v pondelok 16. 
marca o 19. h. Hrajú Ady Haj-
du, Michaela Čobejová, Lu-
cia Hurajová a Lukáš Dóza. 
Vstupné 13 a 15 €. Predpre- 
daj Mestské informačné cen-
trum Poprad, t. č . 052/772 17 
00 a DK 052/772 22 55.

Deň ľudovej rozprávky
V Mestskej knižnici v Le-

voči je v pondelok 16. marca 
od 10. do 16. h Deň ľudovej 
rozprávky. Deti od 8 – 14 
rokov majú za úlohu prečí-
tať desať vybraných rozprá-
vok od Pavla Dobšinského 
a vtipnou formou napísať ich 
pokračovanie.

Kreatívne kraslice
Múzeum Kežmarok – Kež-

marský hrad pripravuje veľ-
konočné tvorivé dielne Krea-
tívne kraslice. Tradičné podu- 
jatie pre žiakov základných 
škôl, ktoré je zamerané na 
oboznámenie sa so zvykmi 
a obyčajami našich predkov 
v období veľkonočných sviat-
kov sa uskutoční od 16. mar-
ca do 1. apríla.

Návraty
V utorok 17. marca v kine 

v Levoči vystúpi o 10. h Pod-
dukliansky umelecký súbor 
PUĽS s programom Návraty.

Šialené nožničky
Bratislavské hudobné di-

vadlo Teatro uvedie v sobotu 
21. marca o 18. h v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku komédiu s de-
tektívnou zápletkou Šialené 
nožničky. Divadelná hra má 
štyri možné závery a diváci 
dej priamo ovplyvňujú. Hrajú: 
Peter Kočiš/Marcel Ochránek, 
Karin Olasová/Zuzana Mo-
ravcová, Dušan Szabó, Ma-
rek Majeský/Přemysl Boub- 
lík, Jana Valocká/Lucia Vrábli-
cová, Juraj Hrčka/Erik Peťov-
ský. Vstupné 15 a 14 €.   
 (red)

Keď ples príde za seniormi...

Plesová sezóna nám aj 
tohto roku ponúkla mnoho 
zážitkov - spoločenské vyži-
tie, stretnutie s milými ľuďmi, 
tanec, počúvanie kvalitnej 
hudby, či pošteklenie chuťo-
vých pohárikov. Klienti spolu 
so zamestnancami zariadenia 
Senires n. o., ktoré poskytu-
je v Poprade-Veľkej sociálne 
služby ľuďom odkázaným 
na pomoc druhých, mali tú 
možnosť zažiť to. Na základe 
dobrej myšlienky „spájame 
sily“ občianske združenie Po-
poluška umožnilo klientom, 

zamestnancom a  rodinným 
príslušníkom zažiť spolu ple-
sovú atmosféru. 

Súčasťou každej prípravy 
a samotnej účasti na plese je 
úprava zovňajšku. Makeup 
zabezpečili klientkám koz-
metické poradkyne z  tímu 
sales direktorky Mary Kay 
M. Volkovej z Popradu, účesy 
a  slávnostné oblečenie mali 
na starosti zamestnanci Se-
nires n. o. Do tanca a spevu 
hrala skupina Jozefa Hrica 
z Levoče - saxofón, haromika, 
klávesy, spev a roztancovala 

aj imobilných klientov.
V programe vystúpil folk-

lorista, ktorý viedol v rokoch 
1970 -  90 FS Goral Ždiar 
Štefan Pitoňák Grohoľ. Vys- 
túpenie spestril bájkami 
o Ždiari, s ktorými bol úspeš-
ný v minulom roku na Saba-
lových bajaňach v Tatranskej 
Bukovine v Poľsku, kde získal 
2. miesto. Čerešničkou na 
torte bol aj zahraničný hosť 
v  podobe Ally Pugačevovej 
(Mária Zbojanová, riaditeľka 
Senires n. o.), ktorej pieseň 
Milijony alych ros pobavila 

všetkých prítomných.
Milým a váženým hosťom 

bol aj viceprimátor Popra-
du Ing. Pavol Gašper spolu 
s manželkou, ktorý vytanco-
val všetky klientky, vrátane 
opatrovateliek. 

Účastníci plesu počas 
týchto chvíľ zabudli na všet-
ky problémy a starosti, čo sa 
odrážalo na ich rozjasnených 
a usmievavých tvárach. Sme 
šťastní, že sme mohli byť pri 
tom... 

Mgr. M. Zbojanová  
a OZ Popoluška

Inakosti 4, alebo iný pohľad na svet
V pondelok minulého týžd-

ňa sa v Podtatranskej knižni-
ci v Poprade konala vernisáž 
výstavy známeho podtatran-
ského maliara a grafika Jána 
Kollára. Zaujímavá výstava 
zachytáva výber z tvorby au-
tora za posledných 6  rokov. 
Výstava v knižnici je konci-
povaná z rôznorodých malieb 
a kresieb, ktoré autor zachytá-
va svojským pohľadom. 

V poradí už štvrtá autorská 
výstava poskytuje návštev-
níkovi nevšedný pohľad na 
svet, často až príliš reálne, 
čím autor neraz šokuje. „Je to 

zmes obrazov, kde nezáleží na 
štýle a téme. Jednoducho som 
výstavu vyskladal tak, aby si 
tu každý našiel to svoje. Ná-
mety zbieram postupne. Keď 
sa mi čokoľvek zapáči hneď 
na prvý pohľad viem, že nie-
čo z  toho bude. Samozrejme, 
prispôsobím to môjmu pohľa-
du a  fantázií,“ povedal Ján 
Kollár. Zvláštnosťou autora 
je, že na danú situáciu, alebo 
obraz má svoj vlastný názor, 
ktorý majstrovsky pretvorí do 
diela. Nie je nič výnimočné, 
ak v jeho tvorbe objavíte ru-
žové, alebo fialové more. Ako 

sám hovorí je mu jedno, že 
to nie je reálne, ale jemu sa 
to páči. „Netrvám na tom, že 
sa to musí páčiť každému. Sú 
ľudia, ktorí majú radi krajino-
maľbu, pohľady na more, ale-
bo zapadajúce slnko. Ja v tom 
až také čaro nevidím. Môžem 
povedať, že sa mi to nepáči. 
Výstava zachytáva široký zá-
ber, ktorý je výsledkom mojich 
tvorivých nálad. Keď sa mi 
chcelo, spodobil som nahé telo, 
inokedy koníka, kvety, prírodu 
alebo som neskôr prenikol do 
abstrakcie. Dôležité pre mňa 
je, aby som v obraze vyjadril 

čo cítim,“ s úsmevom hovorí 
autor. Ján Kollár je vo svojich 
dielach neraz až veľmi reál-
ny a  ukazuje svet taký, aký 
je a  existuje. „Nerozumiem 
tomu, prečo by sa mali skrývať 
podoby ženského tela. Niekto-
rí ľudia sa tvária, akoby ženy 
nemali prsia alebo zadok,“ do-
dáva autor. 

Na výstave je prezentova-
ných 70 diel najrôznejšieho 
charakteru. Inakosť autoro-
vých obrazov potvrdzuje aj 
citlivá tematika. Výstava je 
spojená s predajom a potrvá 
do 10. apríla.  (pks)

Pozvánky
Jeden svet 2015

15. medzinárodný festi-
val dokumentárnych filmov 
sa uskutoční v Dome kultúry 
v Poprade od 17. do 20. mar-
ca. Prehliadka najzaujíma-
vejších filmov festivalu Jeden 
svet, s tematickým podtitulom 
Sloboda nie je zadarmo, je 
venovaná ochrane ľudských 
práv a slobôd, dianiu doma 
a vo svete, ale aj ekologickým 
problémom a katastrofám. 
Filmy budú premietať v klube 
Zóna a divadelnej sále. V uto-
rok 17. marca začne program 
o 17. h a diváci uvidia český 
film A. Karla Strachotu Z den-
níka Ivany, kanadský O trhu 
s orgánmi a snímku Laylina 
melódia (Afganistan, Dán-
sko). Program v stredu 18. 
marca o 17. h: Putinove hry 
(Nemecko, Rakúsko, Izrael), 
Podozrivá čokoláda (Dánsko) 
a Lotte – srdce pre bezdomov-
cov (Nemecko). Po tri filmy 
premietnu aj 19. a 20. marca. 
Vstupné 1,70 € v predpredaji, 
2 € v deň premietania.

Sex, drogy a dane
V kinoklube Filme Europe 

Poprad v Tatranskej galérii 
premietnu v stredu 19. marca 
o 19. h film Sex, drogy a dane 
(Dánsko). Vstupné 3 €.

Za siedmimi horami
Fantazijné spracovanie roz-

právkových tém a príbehov 
prináša výstava prác žiakov 
výtvarného odboru ZUŠ na 
Štefánikovej ulici Za siedmi-
mi horami, ktorú otvoria vo 
foyeri Domu kultúry v Popra-
de 16. marca. Pod vedením 
pedagógov Anny Fedákovej 
a Rudolfa Rabatina vznikli 
dielka spracované technika-
mi maľby na hodváb, grafiky, 
experimentu a hry. Výstavu si 
môžete pozrieť od 8. do 16. h.

Rómeo a Júlia
Záverečné vystúpenie 

divadla Nová scéna v Tat-
ranskom ľadovom dóme na 
Hrebienku je venované sve-
toznámemu muzikálu Gérar-
da Presgurvica Rómeo a Jú-
lia. Patrik Vyskočil a Roma-
na Dang Van predvedú časť 
predstavenia v nedeľu 15. 
marca o 15.30 h. Vstup voľný. 
Večer o 19. h vystúpia herci 
Novej scény s reprízou časti 
muzikálu v Grandhoteli v Sta-
rom Smokovci.

Nemám, čo som...
V Galérii mesta Levoča 

v priestoroch Mariássyho pa-
láca na Nám. Majstra Pavla 
je do 15. marca sprístupnená 
výstava výtvarníčky Emílie 
Blaškovej Nemám, čo som, 
nie som, čo mám.

Originálne diela v TG
Do 22. marca si môžete po-

zrieť v Tatranskej galérii v Po-
prade výstavy originálnych 
diel významných francúz-
skych umelcov 20. storočia 
(Marc Chagall, André Derain, 
Raoul Dufy a Jean Carzou) 
a svetoznámeho surrealistu 
Salvatora Dalího.

Chovateľská prehliadka 
Vojenské lesy a majetky 

SR, odštepný závod Kež-
marok pozývajú všetkých 
na chovateľskú prehliadku 
trofejí za poľovnícku sezó-
nu 2014/2015. Uskutoční sa 
v zasadačke budovy VLaM 
SR na Baštovej ulici č.18 
v Kežmarku. Výstava pre ve-
rejnosť bude sprístupnená 13. 
– 16. marca od 9. do 17. h. 
Vstup je voľný.  (red)

Keď nemôže prísť senior - klient na ples, príde ples za ním... prostredníctvom reminiscenčnej 
(spomienkovej) terapie...

Dokončenie z 1. strany
Rovnako KIA ponúka 

turistickú kartu, ak chce 
n á v š t e v n í k  Ke ž m a r k u 
navštíviť všetky pamiatky 
v  meste, má zľavu pre deti, 
dospelých, ale využiť môže 
i  rodinnú kartu. Tak môže 
turista ušetriť od 30 do 50 
percent z cien na vstupnom. 
Napríklad na hrade má vstup 
do všetkých expozícií, na-
vštíviť môže červený kostol 
a  lýceum, baziliku sv. kríža 
a dve múzea. „Pre ľudí je to 
jednoduchšie, nemusia si ku-

povať vstupenky, čakať a rov-
no s kartou navštíviť všetko, 
čo ho zaujíma a súčasne si na 
karte zbierajú pečiatky, ktoré 
sa dajú dostať len k turistickej 
karte.“ 

Rovnako ponúkajú Au-
dioguide, sprievodcu pami-
atkami Kežmarku v  sloven-
skom, poľskom a anglickom 
jazyku. „Návštevník môže 
sám, bez sprievodcu navštíviť 
všetky pamiatky a sprievodné 
slovo si vypočuje z tohto zaria-
denia, ktoré mu zapožičiame, 
alebo si to prehráva z telefónu. 

Turisti si to veľmi pochvaľu-
jú, pretože sa nemusia nikde 
ponáhľaď, majú čas, môžu sa 
zastaviť, prehrať si sprievodné 
slovo ešte raz a ísť ďalej.“ 

Každý rok pripravujú v KIA 
nové informačné materiály, 
propagačné brožúry, mapy, 
informácie o  ubytovacích 
a stravovacích zariadeniach. 
V rámci spolupráce s  inými 
informačnými centrami, ale 
aj štátnymi a samosprávnymi 
inštitúciami, si propagačné 
materiály vymieňajú a ponú-
kajú turistom, ktorí sú vďační 

hlavne za viacjazyčné mate-
riály a rôznych sprievodcov. 
„Pri návšteve kancelárie si 
turisti prezrú ponúkané mate-
riály a zrazu nájdu motiváciu, 
kde by ísť mohli, čo navštívia. 
Keď prídete tam, kde ste nik-
dy neboli, nenapadne vás, čo 
by ste konkrétne chceli vidieť. 
Práve u nás nájdu inšpiráciu. 
Veľakrát sa už stalo, že turisti 
prišli na dva dni a keď prejde 
dvadsať minút, ktoré im venu-
jeme, rýchlo ani nevedia, kde 
majú ísť, aby všetko stihli,“ 
dodal na záver Marek Kollár.

Marekom Kollárom
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Daňové kontroly 

u lekárov
V  druhej polovici mi-

nulého roka spustila finančná 
správa súbor daňových kon- 
trol zameraných na poskyto-
vateľov zdravotnej starostli-
vosti. V  jednotlivých daňo-
vých úradoch v rámci celého 
Slovenska bolo vybratých na 
kontrolu okolo 40 daňových 
subjektov. Z  tohto počtu 
je 10 kontrol ukončených. 
V polovici prípadov kontro-
lóri zistili porušenie zákona, 
pričom celková výška nálezu 
je v tisícoch eur. 

Vo všeobecnosti môžeme 
povedať, že daňová kontrola 
sa zameriava na preverenie 
skutočností rozhodujúcich 
pre správne určenie dane. 
U  poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti sa na 
jednej strane preveruje, či 
boli priznané všetky príj-
my, ktoré sú predmetom 
dane v zmysle zákona o dani 
z príjmov a na strane druhej 
či deklarované výdavky boli 
vynaložené v súvislosti s ich 
činnosťou,  či neboli využi-
té na ich osobnú spotrebu. 
Rozdiel oproti všeobecnému 
pohľadu na daňovú kontro-
lu je v  kategóriách príjmov 
a výdavkov, ktoré sú typické 
pre túto špecifickú skupinu 
daňovníkov.

Virtuálna 
registračná 
pokladnica

Finančná správa pripravila 
pre podnikateľov bezplatnú 
novinku – virtuálnu regist- 
račnú pokladnicu (VRP). Ide 
o aplikáciu, ktorá im umož-
ní splniť si nové zákonné 
povinnosti a  minimalizuje 
náklady. Aplikácia je určená 
pre podnikateľov, ktorým od 
apríla 2015 vzniká povinnosť 
používať registračnú po-
kladnicu a  zároveň mesač-
ne vydajú maximálne 1 000 
bločkov. 

VRP umožní  p o dni- 
kateľom vytvárať a  násled-
ne tlačiť pokladničné bloky, 
spravovať tovary a  služby 
a  evidovať vytvorené po-
kladničné doklady. Regis-
trácia aj využívanie aplikácie 
je bezplatné a nevyžaduje si 
zo strany podnikateľa žiadne 
dodatočné náklady, naprí-
klad na servis. Podnikatelia 
tak ušetria za nákup poklad-
nice a  tiež za každoročný 
servis. Pri používaní VRP 
podnikateľ nie je povinný 
evidovať kópie bločkov či 
uzávierok. Aplikácia tiež 
poskytuje automatické ucho-
vávanie dát na serveroch fi-
nančnej správy. 

Základným predpokla-
dom pre používanie VRP 
je  internetové pripoje-
nie užívateľa. VRP bude 
možné používať na kla-
sickom stolovom počítači 
či notebooku alebo prost- 
redníctvom smartphonu cez 
mobilnú aplikáciu. Dostupná 
bude pre dva najväčšie mo-
bilné operačné systémy. Mo-
bilné zariadenia musia spĺ-
ňať podmienky pre Android 
4.X a iOS 8, webová aplikácia 
predpokladá podporu štan-
dardných prehliadačov. Re-
gistrácia na používanie VRP 
bude pre podnikateľov prís- 
tupná od marca.  (pma)

Slovensko má v  Európ-
skom parlamente trinásť po-
slancov. Všetkých sme oslovi-
li s prosbou o zodpovedanie 
troch otázok, týkajúcich sa 
ochrany spotrebiteľov. V sú-
vislosti s  blížiacim sa Sve-
tovým dňom spotrebiteľov 
vám ponúkame názory troch 
z nich - poslankýň Jany Žit-
ňanskej, Moniky Smolkovej 
a  poslanca Ivana Štefanca. 
Odpovedali na nasledujúce 
otázky: 

1. Ochrana spotrebiteľa je 
jednou z  priorít Európskej 
únie už niekoľko volebných 
období. Venuje sa podľa vás 
dostatočná pozornosť ochra-
ne práv spotrebiteľov aj na 
Slovensku?

2. Je verejne známe, že na-
príklad potraviny, kozmetic-
ké výrobky, pracie prášky či 
automobily, vyrábané v  sta-
rých členských štátoch, no 
určené na trhy v  strednej 
a východnej Európe, obsahu-
jú odlišné, aj menej kvalitné 
ingrediencie, hoci sú predá-
vané pod tou istou značkou. 
Ako podľa vás tento problém 
riešiť?

3. V  roku 2016 bude SR 
predsedať Rade EÚ. Ako by 
ste slovenským občanom vy-
svetlili pozitíva, ktoré to pre 
nich má, resp. nemá?

Jana Žitňanská (Európski 
konzervatívci a reformisti), 
podpredsedníčka Výboru 
pre práva žien a rodovú rov-
nosť a členka Výboru pre za-
mestnanosť a sociálne veci.

1. Určite sa jej venuje 

menšia pozornosť ako naprí-
klad v Nemecku, Rakúsku či 
Francúzsku, ale práve vďaka 
smerniciam Európskeho par-
lamentu sa zlepšila aj naša 
legislatíva. Ako príklad uve-
diem označovanie potravín, 
ktoré je asi najdiskutovanej-
šou témou medzi právami 
spotrebiteľa. Najväčšiu zme-
nu v kvalite tovarov a služieb 
však môžu zabezpečiť samot-

ní občania kritikou a sťažnos-
ťami prostredníctvom exis-
tujúcich telefónnych liniek 
pre spotrebiteľov, či využitím 
bezplatnej právnej pomoci, 
ak sa spotrebiteľ stane obeťou 
nekalých praktík. Pozrime sa 
napríklad do Čiech, kde ten-
to rok, vďaka veľkej kampani 
a mediálnej pozornosti, odsú-
dili „šmejdov“ a novelizovali 
zákon o ochrane spotrebiteľa. 

2. Je to skutočne veľký 
problém a  poukazuje na to, 
že vo fungovaní vnútorného 
trhu Európskej únie ešte stále 
existujú významné medzery. 
Európski poslanci v minulos-
ti interpelovali komisiu a do-
stali zarážajúcu odpoveď, že 
„občania strednej a východ-
nej Európy majú iné chute“. 
Verím, že novozvolená komi-
sia bude tento problém riešiť 
dôkladnejšie. Věra Jourová, 
do ktorej portfólia ochrana 
spotrebiteľa patrí, je z Českej 
republiky, kde sú v diskusii na 
túto tému aj vďaka viacerým 
kauzám trošku pred nami. 
To môže legislatívne zme-
ny urýchliť. Prvým krokom 
riešenia nesúladu kvality by 
mohlo byť zreteľnejšie odlí-
šenie produktov, aby nemohli 
byť dva produkty rôznej kva-
lity a zloženia predávané pod 
rovnakým názvom.

3. Možnosť predsedať Rade 
EÚ má pre Slovensko viacero 
pozitív. Predsedníctvo vytvá-
ra priestor na prezentáciu na-
šej krajiny a na budovanie od-
borných kapacít. Do Bruselu 
už teraz prichádza mnoho 
Slovákov, ktorí tu nadobúdajú 
nové zručnosti, čo prispieva 
k ďalšiemu skvalitneniu našej 
práce na európskych témach. 
Je to aj možnosť prezentovať 
našu krajinu a prilákať zahra-
ničných investorov a turistov. 
Ako úplne najkľúčovejšiu 
však vnímam možnosť Slo-
venska pritiahnuť pozornosť 
celej Európy k  témam, kto-
ré považujeme za dôležité. 
Osobne urobím všetko pre 
to, aby sa jednou z nosných 
tém nášho predsedníctva stali 
práva detí, najmä ich právo 
na vzdelanie. Prístup ku kva-
litnému vzdelaniu pre všetky 
deti ešte stále nie je samozrej-
mosťou a to nielen na Sloven-
sku, ale aj v  iných krajinách 
EÚ. Budem veľmi rada, ak sa 
nám počas nášho predsed-
níctva podarí o situácii v tejto 
oblasti intenzívnejšie hovoriť. 

Ivan Štefanec (Poslanecký 
klub Európskej ľudovej stra-
ny Kresťanských demokra-
tov), člen Výboru pre vnú-
torný trh a ochranu spotre-
biteľa a  náhradník Výboru 
pre rozpočet.

1. Cieľom spotrebiteľskej 
politiky EÚ je chrániť práva 
spotrebiteľov ako slabšieho 

článku obchodného vzťahu 
pred ich porušovaním zo 
strany obchodníkov a pomá-
hať im pri efektívnom a spra-
vodlivom riešení sporov v ob-
chodných vzťahoch.  Podľa 
môjho názoru právny stav 
v  oblasti ochrany spotrebi-
teľa je aj v  dôsledku vstupu 
Slovenska do EÚ pomerne 
kvalitný, hlavne vďaka prebe-
raniu prísnej legislatívy únie. 
Hlavný problém vidím v tom, 
čo je chronickým problémom 
Slovenska, že právo je slabo 
vymožiteľné a občania si nie 
sú dostatočne vedomí svo-
jich práv. Naopak nadnárod-
né korporácie a  monopoly 
majú dostatok prostriedkov, 
aby platili právnikov, ktorí 
píšu  obsiahle,  nezrozumi-
teľné zmluvy a  vedú dlho-
dobé súdne spory so spotrebi-
teľmi. Pozitívne vnímam čin-
nosť občianskej spoločnosti, 
ktorá sa aktivizuje a pomerne 
účinne pomáha pri ochrane 
práv spotrebiteľov.

2. Tento problém je mož-
né riešiť legislatívne prijatím 
štandardov jednotnej kvality 
na spoločnom trhu a  opat-
rení, ktoré by pri používaní 
týchto, trúfnem si povedať 
nekalých praktík, uvalili vy-
soké pokuty na dotknutých 
výrobcov. Cestu vidím aj vo 
výzve smerom k  dodávate-
ľom, aby prijali dobrovoľný 
kódex, v  ktorom deklarujú 
jednotné štandardy kvality 
svojich výrobkov pre všet-
ky členské štáty EÚ.  Samo-
zrejme, úlohu zohrávajú aj 
samotní spotrebitelia, ktorí 
môžu svojimi preferenciami 

pri výbere a kúpe produktov 
poslať odkaz dodávateľom, 
že tento ich konkrétny výro-
bok nechcú, jednoducho ho 
nebudú kupovať. Ako člen 
Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa budem 
túto agendu sledovať a presa-
dzovať návrhy vhodných rie-
šení na úrovni EÚ.

3. Vstup Slovenska do Eu-
rópskej únie považujem za 
veľmi správne  rozhodnutie 
našich občanov, ktorým sme 
veľa získali. Máme k dispozí-
cii obrovský balík finančných 
prostriedkov pre rozvoj našej 
krajiny, vážnosť medzinárod-
ných partnerov a stali sme sa 
súčasťou jednej z najväčších 
ekonomík sveta. Pre Slo-
vensko je veľkou cťou, ale aj 
zodpovednosťou, predsedať 
v druhom polroku 2016 Rade 
EÚ, teda inštitúcii, ktorá za-
stupuje členské štáty.  Slo-
venskí ministri  budú viesť 
rokovania ministerských 
rád, vystupovať v mene vlád 
28 členských štátov, roko-
vať v ich mene s Európskym 
parlamentom a  tak budeme 
spoluurčovať témy rokova-
ní. Pravdou je, že náklady na 
predsedníctvo sa budú pohy-
bovať v desiatkach miliónov 
eur. Predsedníctvo má však 
silný propagačný a  prezen-
tačný potenciál, prináša zlep-
šenie imidžu krajiny a môže 
ju zatraktívniť pre cestovný 
ruch. Skvalitnenie presadzo-
vania slovenských záujmov 
môžeme pocítiť aj v  každo-
dennom živote. Napríklad pre 
mladých ľudí je to skvelá prí-
ležitosť, aby si vyskúšali svoje 
vedomosti v európskej agen-
de v praxi a našli si kariérne 
uplatnenie. Predpokladá sa, 
že samosprávy a mimovládne 
organizácie budú organizovať 
po celom Slovensku sprie-
vodné podujatia, ako konfe-
rencie alebo kultúrne podu-
jatia, ktorých hlavným cieľom 
bude približovať úniu bližšie 
k našim občanom. Viac práce 
bude v tomto období pre sú-
kromný sektor, ktorý posky-
tuje služby. Do prípravy poli-
tických priorít predsedníctva 
sa môže zapojiť aj občianska 
spoločnosť cez dotačný me-
chanizmus Ministerstva za-
hraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. Pozitíva vyso-
ko prevažujú nad negatívami 
a preto je na nás, aby sme po-
tenciál nášho predsedníctva 

v Rade EÚ dokázali maximál-
ne využiť.

Monika Smolková (Sku-
pina progresívnej aliancie 
socialistov a  demokratov 
v  Európskom parlamente), 
členka Výboru pre regi-
onálny rozvoj a  náhrad-
níčka Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie.

1. Ochrane práv spotrebite-
ľov sa podľa mňa venuje do-
statočná pozornosť aj u  nás 

na Slovensku, ale potrebuje-
me ešte dostať všetky práva 
spotrebiteľa aj do povedomia 
samotných spotrebiteľov. My, 
spotrebitelia, málo uplatňu-
jeme svoje práva v  reálnom 
živote. Sme benevolentní voči 
nekvalite tovaru a  služieb. 
Ako spotrebitelia musíme byť 
náročnejší voči predajcom aj 
výrobcom.

2. Keďže každý týždeň som 
v  Bruseli alebo v  Štrasbur-
gu, viem potvrdiť, že napr. 
kozmetické výrobky tej istej 
značky kúpené v  zahraničí 
sú kvalitnejšie, ako tie, ktoré 
si zakúpime na Slovensku. To 
isté platí aj pri potravinách 
či inom spotrebnom tovare. 
Tento problém sa bude riešiť 
veľmi dlho a zložito, ale ve-
rím, že postupne zjednoco-
vaním legislatívy v  ochrane 
práv spotrebiteľov, sa urobí 
náprava aj v tomto prípade.

3. Každá predsedajúca kra-
jina prináša nové podnety, 
témy, ktoré je potrebné riešiť 
v  EÚ. Slovensko bude mať 
príležitosť sa v roku 2016 ešte 
viac zviditeľniť, pozitívne re-
agovať na problémy v  EÚ. 
Budeme organizovať mnoho 
seminárov, odborných konfe-
rencií na Slovensku, budeme 
hostiteľom mnohých návštev 
z  iných členských štátov, čo 
určite prispeje aj k  rozvoju 
cestovného ruchu a dá pod-
nety na rozvojové programy.

 Petra Vargová
 foto internet

Europoslanci o menej kvalitných tovaroch
 pre strednú a východnú Európu vedia

V roku 2014 bolo v oblasti 
CITES (Dohovor o  medzi- 
n á r o d n o m  o b c h o d e 
s ohrozenými druhmi voľne 
žijúcich živočíchov a  ras-
tlín) vykonaných celkom 
53 kontrol, pričom bolo 
skontrolovaných 417  ex-
emplárov. V  7 prípadoch 
nelegálneho dovozu bolo 
zaistených 4  510 exemp-
lárov ohrozených druhov. 
Nakoľko sú niektoré rastliny 
a živočíchy ohrozené a celos-
vetovo chránené, ich predaj 
či predaj výrobkov z nich je 
zakázaný, a  tým nelegálny. 

Chráni ich medzinárodný 
dohovor CITES, ktorý bol 
podpísaný v  marci 1973 vo 
Washingtone a  v  zozname 
ktorého je niekoľko tisíc 
druhov rastlín a živočíchov. 

Napriek tomu museli 
colníci niektoré zásielky 
zaistiť .  Počas minulého 
roka na bratislavskej pošte 
zaistili colníci 1  poštovú 
zásielku, ktorá porušovala 
dohovor CITES. Zásielka 
zaslaná z  USA bola určená  
fyzickej osobe z  Trnavy. 
V  balíčku sa nachádzali tri 
kusy živých rastlín druhu 

ALOE. Rastliny boli umiest-
nené v  Botanickej záhrade 
UK v Bratislave a exempláre 
rastlín prepadli v  prospech 
štátu. 

Colníci na letisku M. R. 
Štefánika počas roka 2014 
zasahovali v  dvoch prípa-
doch – v jednom balíku bola 
kabelka z pytóna, v druhom 
dve kože medveďa hnedého. 

Počas roka colníci kon-
trolujú pri dovoze aj do-
pravné prostriedky. V  roku 
2014 bolo skontrolovaných 
713  dopravných pros-
triedkov, v  ktorých bolo 

identifikovaných 956 spo- 
ločenských zvierat (pes, 
mačka,  fretka),  z   toho 
v  troch prípadoch zviera 
neprepustili, nakoľko pre-
pravca nepredložil doklad 
o  nadobudnutí zvieraťa 
(nemal pas či veterinárny 
certifikát). Slovenskí colníci 
evidujú za posledné roky 
štyri prípady dovozu vzácnej 
kožušiny medveďa z  roku 
2007, 2008, 2010 a minulého 
roka. Spoločenská hodnota 
kožušiny z medveďa je viac 
ako 2 600 eur.

Dohovor CITES sa vzťa- 

Colníci zaistili chránené druhy rastlín a živočíchov
huje aj na naše pôvodné 
druhy živočíchov - medveďa, 
vlka, mačku lesnú, rysa, 
vydru riečnu, dravce (so-
koly, jastraby, orly a  sovy), 
niektoré kačice, volavku 
striebristú a  bielu, bociana 
čierneho a  motýľa jasoňa 
červenookého. Z pôvodných 
druhov rastlín sú to orchi-
dey, cyklámen fatranský, 
snežienka jarná, hlaváčik 
jarný, medvedica lekárska, 
pľuzgierka islandská, vachta 
trojlistá, horec žltý, plavúň 
obyčajný a  arnika horská. 
 (pkr)



7Podtatranský Kuriér | www.podtatransky-kurier.skZAUJÍMAVOSTI
Pozvánky
Majmorena i šúľance

Vynášanie Majmoreny a roz-
lúčka so zimou, sa v Liptov-
skej Tepličke uskutoční v ne-
deľu 15. marca o 15. hodine. 
Aj tohto roku sa bude konať 
v réžii DFS Turnička a FSK 
Tepličan. O 15.30 h začína 
regionálna súťaž vo výrobe 
najdlhšieho šúľanca a v je-
dení šúľancov na rýchlosť. 
Súťaž sa uskutoční v spolo-
čenskom dome v Liptovskej 
Tepličke.

Mirizmá Kirkov 
v Ľubovnianskej knižnici

Poetický večer s Mirizmá Kir-
kov, ktorú pripravila Ľubov-
nianska knižnica sa uskutoční 
13. marca o 17. h. Ako pove-
dala Silvia Dlugolinská, ktorú 
v literárnych kruhoch poznajú 
pod pseudonymom Mirizmá 
Kirkov, na čítanie svojich bás-
ni našla priestor v Starej Ľu-
bovni a v Poprade. Oslovuje 
začínajúcich i známejších 
autorov a pripravuje čítačky 
i stretnutia pod názvom Lite-
rárne večery Mizizmy Kirkov.
Tatry - kolíska horolezectva

Na projekciu a diskusiu 
s Ivanom Bohušom ml. o naj-
novších knihách vydavateľ-
stva I a B pozýva STH JA-
MES Vysoké Tatry. Uskutoční 
sa vo štvrtok 12. marca o 18. 
h v kaviarni a čajovni U vlka 
v Starom Smokovci. Vstup 
voľný.

Z rozprávkovej krajiny
Výstava 16 rozprávkových 

bytostí v trojrozmernom pre-
vedení, škriatkov, víl a vod-
níkov Vitězslavy Klimtovej 
je sprístupnená od 9. marca 
v priestoroch Obecnej kniž-
nice v Hranovnici. Určená je 
pre všetkých návštevníkov so 
zmyslom pre humor a obda-
rených fantáziou. Sprievod-
ným programom výstavy, kto-
rá potrvá do 27. marca, bude 
tvorivé popoludnie v stredu 
25. marca od 14. do 18. h vo 
vestibule kultúrneho domu.

Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo súťaže 

v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín uspo-
riada Podtatranská knižnica 
v spolupráci s Podtatranským 
osvetovým strediskom v Po-
prade dnes od 9. h v priesto-
roch knižnice na sídlisku 
Západ.

Poetický večer
  Na besedu s poetkou Sil-

viou Dlugolínskou, rodáčkou 
zo Starej Ľubovne, pozýva 
Ľubovnianska knižnica v pia-
tok 13. marca o 17. h. Poetka 
je známa pod svojím pseudo-
nymom Mirizmá. 

Ocenené knihy
Najkrajšie české a sloven-

ské detské knihy je názov pu-
tovnej výstavy kníh a ilustrá-
cií, ktorú pripravila Bibiana 
- Medzinárodný dom umenia 
pre deti v Bratislave spoloč-
ne s Památníkom národního 
písemníctví v Prahe. Výstava 
obsahuje výber kníh, ocene-
ných v súťažiach Nejkrásnější 
české knihy roku a Najkrajšie 
knihy Slovenska z ostatných 
piatich ročníkov súťaže z r. 
2008 – 2012. Knihy získali 1. 
cenu v kategórii literatúra pre 
deti a mládež a Cenu Bibia-
ny za najkrajšiu detskú knihu. 
Verejnosť si môže výstavu 
pozrieť v detskom oddelení 
Podtatranskej knižnice v Po-
prade (Podtatranská ul. č.1) 
do 1. apríla.

Snehový Baran získal najviac lajkov
Základná škola na ulici 

Komenského vo Svite zorga-
nizovala pre svojich žiakov 
nevšedné dopoludnie na 
čerstvom vzduchu. Dostatok 
snehu a slnečné počasie pria-
lo nielen malým, ale i väčším 
tvorcom, ktorí sa zapojili do 
súťaže o najkrajšiu snehovú 
sochu. V  polovici februára 
žiaci stavali na školskom dvo-
re nevšedné výtvory, ktoré 
boli dielom ich fantázie, krea- 
tivity, ale aj premrznutých 
rúk a  spokojných úsmevov. 
Výsledky práce stáli zato a as-
poň počas tuhšej zimy skráš-
lili okolie školy. 

Dielka priťahovali aj po-
hľady okoloidúcich Sviťanov, 
ktorí sa snažili vo vytvore-
ných sochách nájsť nielen 
krásu, ale i pointu. „Bolo do-
statok snehu, ideálne počasie 

a tak si deti dopriali trošku re-
laxu, vybláznili sa a postavili 
do 20 dielok. Najkrajšiu so-
chu, ktorá získala najviac hla-
sov v internetovom hlasovaní, 
sme odmenili tortou v  tvare 
postavenej sochy,“ povedala 
riaditeľka školy Monika Du-
dinská. Do súťaže sa zapojila 
celá škola, no zvíťaziť mohla 

iba jedna trieda. Prostredníc-
tvom facebooku za svoju „naj 
fotografiu – sochu“ hlasovali 
nielen žiaci, ale i rodičia, sta-
rí rodičia, kamaráti, známi 

a  spolu nalajkovali 
1 700 hlasov. Po-
sledné slovo vo vy-
hodnotení mala ria-
diteľka a  zástupca, 
ktorí mohli udeliť 
až 30 lajkov svojmu 
favoritovi. 

Prvenstvo si od-
niesli žiaci 8. A pod 
odborným vedením 
hlavnej triednej „ar-

chitektky“ Kataríny Želonko-
vej a ich „Baran“ si vylajkoval 
396 hlasov. Na druhom mies-
te skončila snehová podoba 
„Školy“ s  319 hlasmi a  tre-
tie miesto obsadilo „Kurča“ 
s 279 hlasmi. 

Po prázdninách sa do ško-
ly tešili Hlavne všetci žiaci 
8. A, pretože vedeli, že ví-

ťazstvo majú v triede a čaká 
ich sladká odmena v podobe 
ich diela, na ktorom si všetci 
pochutnali. „Bolo to pre nás 
aj čosi nové, nečakali sme až 
taký záujem a určite sa naša 
škola touto peknou aktivitou 
žiakov dostala do povedomia 
viacerých ľudí. Škola získala 
viac priaznivcov a každý, keď 
už klikol na našu stránku, mo-
hol vidieť aj iné činnosti, ktoré 
robievame počas celého roka. 
V  našej škole to žije nielen 
učením, ale i  športom, hrou, 
či inými zaujímavými akti-
vitami. Momentálne máme 
pre deti vyhlásenú novú súťaž 
o  plyšového maskota triedy, 
ktorého získa najoriginálnej-
šia nástenka vytvorená ruka-
mi žiakov,“ dodáva riaditeľka 
školy. 

Podľa Moniky Dudinskej 
škola už nie je len o vzdeláva-
ní. Škola je o množstve akcií, 
ktoré v  konkurencieschop-

nom prostredí musí robiť. Aj 
preto, aby prosperovala, ale 
aj aby napredovala. Medzi 
nové aktivity patrí aj zria-
denie športových tried, čím 
chce vedenie školy nadviazať 
na históriu a využiť športové-
ho ducha, ktorý vo Svite bol 
a znova sa prebúdza. „Plány 
sú veľké, dúfam, že sa poda-
ria. Na základe prieskumu sa 
potvrdil záujem otvoriť špor-
tové triedy a pripraviť vzdelá-
vací systém. Zatiaľ prevažuje 
basketbal, ale všetko je otvo-
rené a  nevylučujeme aj iné 
športy. V rámci tejto prípravy 
sme hodiny telesnej výchovy 
ozvláštnili stretnutiami detí 
so športovými idolmi. Absol-
vovali sme ich už niekoľko 
a medzi žiakmi majú obrov-
ský úspech,“ konštatovala no-
vozvolená riaditeľka. V rámci 

tejto aktivity zavítali k piata-
kom a šiestakom vo štvrtok 
do školy vynikajúci basketba-
listi BK Iskra Svit Dave Coley 
a Justin Black. Ukázali deťom 
niekoľko trikov s loptou, tr-
pezlivo odpovedali na otázky 
a žiakom odovzdali niekoľko 
rád do života. Po zápise detí 
do prvého ročníka sa škola 
rozrastie o 66 prvákov, kedy 
podľa riaditeľky po veľmi dl-
hej dobe, otvoria v školskom 
roku 2015/2016 štyri triedy 
prvákov.  (pks)

BOĎI Jaroměř v Kežmarku

Boučkove loutkové divadlo 
v Jaromeři sa predstavilo po 
prvýkrát aj pod Tatrami a do 
Kežmarku priviezli unikátnu 
výstavu 70-tich bábok a ku-
lís, ktoré zachytávaju vývoj 
tohto umenia. Je inštalovaná 
vo výstavnej sieni Barónky 
a  bábkoherci odohrali nie-
koľko predstavení pre det-
ského diváka s  obrovským 
úspechom. Detské publikum 
sa nemohlo nabažiť takmer 
živých bábkami a  herci de-
ťom umožnili sa s  bábkami 
pohrať a dotknúť sa ich. 

Boučkové loutkové divadlo 
začalo písať svoju históriu už 
v  roku 1918 pod vedením 
Rudolfa Boučka. Počas svo-
jej 97-ročnej éry sa niekoľ-
kokrát pretransformovalo 
a odohralo množstvo pred-
stavení. Pre svojich divákov 
hrajú predstavenia v budove, 

ktorá je druhým najstarším 
bábkovým divadlom v  Če-
chách. V roku 2004 bolo ich 
bábkové divadlo vyhlásené 
Ministerstvom kultúry ČR za 
Národnú kultúrnu pamiatku. 

Skoro všetky marionety, 
ktoré bábkoherci priniesli 
a ktoré sú vystavené v Barón-
ke, sú vlastnej výroby. Diva-
delný súbor vlastní aj bábky 
staré 120 rokov a  priviezli 
ich ukázať aj do Kežmarsku. 
„Zámerom našej výstavy je 
ukázať naše bábky, doplnené 
o  bábky starých divadelných 
rodín, aby divák a návštevník 
videl, ako sa bábkové umenie 
vyvíjalo. Tie 120-ročné sme 
väčšinou kúpili prostredníc-
tvom inzerátov, v  dražbách, 
alebo na aukciách,“ povedal 
Roman Bedřich Bauer, prin-
cipál a  bábkoherec BOĎI 
Jaroměř. V Čechách má báb-

kové divadlo oveľa väčšiu 
tradíciu, ako na Slovensku 
a má aj väčšie zázemie. Pod-
ľa Romana Bauera sú Čechy 
kolískou bábkového umenia, 
tradícia výroby bábok je dl-
horočná a dá sa povedať, že sa 
dedí z generácie na generácie. 
Divadlo sa vydalo klasickou 
cestou a svoje marionety vy-
rábajú tradičným spôsobom, 
ako sa vyrábali od nepamäti. 
„Z vlastnej skúsenosti vieme, 
že pokiaľ sa dieťa motivuje 
a zatiahne sa do deja, okam-
žite sa s ňou stotožní a vie sa 
s  ňou hrať. Práve preto sme 
priviezli bábky, s ktorými sa 
môžu deti pohrať,“ s  úsme-
vom povedala bábkoherečka 
Libuška Bauerová. 

Bábkové divadlo je ori-
ginálne a  prináša nevšed-
ný zážitok nielen 
pre publikum, ale 
i herca. Je to ume-
nie, ktorému sa tre-
ba učiť, ale každý 
potlesk, ktorí herci 
s bábkami získajú, 
si nesmierne vážia, 
pretože to svedčí 
o  ich dobre odve-
denej robote. „Nie 
sme rýdzo profesio-
náli, sme amatérske 
divadlo. Bábkové 
divadlo som začal 
hrať pred rokmi. 
Skôr sme mali inú 
principálku, ktorá 
súbor viedla čisto 
umelecky. V súbore 
hrajú aj deti od 11 

do 15 rokov. A vždy im vra-
vím: Hrajte s  bábkami tak, 
aby to bolo reálne, ako zo živo-
ta. Tak, ako by ste to prežívali 
vy. Prestali sme robiť umenie 
a začali sme sa hrať, dosahu-
jeme väčší úspech. Publikum 
nás vníma oveľa srdečnejšie 
a  spontánnejšie,“ zhodnotil 
principál. Bedřich Bauer je 
pôvodným povolaním eko-
nóm a pred rokmi ani netušil, 
že bude hrať bábkové divadlo. 
Celého ho pohltilo a napĺňa 
aj celý jeho život. S manžel-
kou Libuškou vyrábajú ori-
ginálne bábky a  pre každé 
predstavenie je určený iný set 
marionet. Každý kus, ktorý 
vyjde z ich dielne, je originál. 

„Najvzácnejšia marioneta 
pre mňa je vždy tá posledná, 
ktorú vyrobím a vdýchnem jej 

život. Naštudujeme novú roz-
právku a  automaticky vyro-
bíme aj bábky. Posledná roz-
právka, ktorú sme naštudova-
li, je Jak se Honza učil bát,“ 
uviedol Bauer. Zaujímavos-
ťou je, že BOĎI Jaroměř má 
naštudované predstavenia aj 
pre dospelého diváka. Naprí-
klad Fausta, ktorého hrá sám 
principál v  čiernobielom 
prevedení. „Spolupráca sa 
podarila nadviazať minulého 
roku a vtedy sme odohrali dve 
predstavenia zdarma pre ško-
ly. Predstavenia mali obrov-
ský úspech a na základe toho 
sme pripravili toto podujatie. 
Zvláštnosťou je, že predsta-
venia trvali naživo iba dva 
dni, ale počas celej výstavy 
sa budú premietať divadelné 
predstavenia zo záznamu. 

Je to pre deti, kto-
ré sa tu nedostali. 
Počas prvých dní 
si mohli rozprávky 
pozrieť, ale o  tento 
nevšedný zážitok 
nebudú ukrátené ani 
v ďalšie dni. Páči sa 
mi, že výstava nie 
je sterilná a  bábky 
nie sú pozatvárané 
vo vitrínach. Deti 
si ich môžu ošahať 
a pohrať sa s nimi,“ 
povedala riaditeľ-
ka Mestského kul-
túrneho strediska 
v Kežmarku a orga-
nizátorka podujatia 
Barbara Kaprálová. 
 (pks)

Deti mali veľkú radosť, keď sa mohli pohrať s  
bábkami.
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 ◆ Production Supervisor; 
Poprad, STD, a.s., Hlavná 1, 
059 51 Poprad

 ◆ Recepčná / denná; Tatran-
ská Lomnica, PSP MORAVA, 
s.r.o. - Hotel Morava, Tatran-
ská Lomnica 42, 059 60 Vy-
soké Tatry, Tel.: 052/4467 641

 ◆ Telefonistka/ta v call cen-
tre – aktívny predaj; Poprad, 
NOVIDEA, s.r.o., Scherfe-
lova 1376/4, 058 01 Poprad, 
Tel.: 0905 621 986

 ◆ Lean inžinier; Poprad, 
NOVIDEA, s.r.o., Scherfe-
lova 1376/4, 058 01 Poprad, 
Tel.: 0905 621 986

 ◆ Vodič MKD;  Poprad, 
Trucksped Slovakia s.r.o., 
Bernolákova 387, 065 44 Pla-
več, Tel.: 0915 906 268

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

 ◆ Foodie kuchár ;  Nový 
Smokovec, Doména s.r.o., 
Atrium Hotel, Nový Smoko-
vec 42, 062 01 Vysoké Tatry, 
Tel.: 052/4422 342

 ◆ Asistent predaja; Poprad, 
EXIsport s.r.o., Opatovská 
cesta 14, 040 01 Košice

 ◆ Programátor;  Poprad, 
CORA GEO, s.r.o., Štefáni-
kova 15, 058 01 Poprad, Tel.: 
052/285 1411, 0903 758 654

 ◆ P r a c o v n í k  v ý r o b y  - 
programátor CNC; Kežma-
rok, MEGAbelt SK, s.r.o., 
Michalská 20/886, 060 01 
Kežmarok

 ◆ Opatrovateľka v zariade-
ní pre seniorov a zariadení 
opatrovateľskej služby; Tat-
ranská Štrba, DOM SENIO-
ROV Tatranská Štrba, n.o., 
Horská 76/28, 059 41 Tatran-
ská Štrba

 ◆ Pracovník odbytu - sklad-
ník; Kežmarok, MEGAbelt 
SK, s.r.o., Michalská 20/886, 
060 01 Kežmarok

 ◆ Junior Sales Manager - 
zahraničný obchod; Stará 
Ľubovňa, GAS Familia, s.r.o., 
Prešovská 8, 064 01 Stará 
Ľubovňa

 ◆ Medicínsky reprezentant; 
Poprad, KRKA Slovensko, 
s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 
09 Bratislava, Tel.: 0903 240 
411

 ◆ Obchodný zástupca - di-
vízia Kovo; Kežmarok, Le-
voča, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Würth spol. s r.o., Pribylinská 
2, 832 55 Bratislava 3, Tel.: 
0904 745 614

 ◆ Vodič návesovej súpravy; 
Poprad, CHEMOSVIT CHE-
DOS, s.r.o., Štúrova 101, 059 
21 Svit, Tel.: 0905 905 212

 ◆ Špecialista na Trade mar-
keting; Stará Ľubovňa, BGV, 
s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 
Stará Ľubovňa

 ◆ Špecialista on-line kam-
paní na marketingovom od-
delení; Stará Ľubovňa, BGV, 
s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 
Stará Ľubovňa

 ◆ Trainee program; Stará 
Ľubovňa, Východosloven-
ská energetika Holding a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, 
Tel.: 055/610 2910

 ◆ Technológ - kalkulant; 
Poprad, NOVIDEA, s.r.o., 
Scherfelova 1376/4, 058 01 
Poprad, Tel.: 0905 621 986

 ◆ Obchodný zástupca; Kež-
marok, Poprad, Stará Ľubov-
ňa, HYZA a.s., Odbojárov 
2279/37, 955 92 Topoľčany, 
Tel.: 0918 609 125

 ◆ Vedúci výroby/technoló-
gie; Poprad, LUTO Automo-
tive s.r.o., Strojárenská 1, 040 
01 Košice

 ◆ Asistentka predaja; Po-
prad, Onstyle SK s.r.o. , 
Bencúrova 3770/48, 821 04 
Bratislava- Ružinov

 ◆ Hlavný ekonóm; Levoča, 
Poprad, Stará Ľubovňa, Lesy 
mesta Levoča, spol. s r.o., No-
voveská cesta 33, 054 01 Le-
voča, Tel.: 053/4699 741, kl. 4

 ◆ Obchodník - predajca sta-
vebného materiálu; Poprad, 
Dana Uhrinová - WALD, 
Tarasa Ševčenka 7, 080 01 
Prešov

 ◆ Asistentka; Poprad, Tat-
ravagónka a.s., Štefánikova 
887/53, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 735 724

 ◆ Nákupca; Poprad, Tat-
ravagónka a.s., Štefánikova 
887/53, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 735 724

 ◆ Manažér informačných 
systémov; Poprad, Tatra-
vagónka a.s., Štefánikova 
887/53, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 735 724

 ◆ ONLINE Špecialista; Sta-
rá Ľubovňa, GAS Familia, 
s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Sta-
rá Ľubovňa

 ◆ Marketing manager; Stará 
Ľubovňa, GAS Familia, s.r.o., 
Prešovská 8, 064 01 Stará 
Ľubovňa

 ◆ Frézar pre klasické opra-
covanie; Svit, Poprad, NO-
VIDEA, s.r.o., Scherfelova 
1376/4, 058 01 Poprad, Tel.: 
0905 621 986

 ◆ Horizontkár; Svit, Poprad, 
NOVIDEA, s.r.o., Scherfe-
lova 1376/4, 058 01 Poprad, 
Tel.: 0905 621 986

 ◆ Inžinier úzkych miest; 
Poprad, MANPOWER SLO-
VENSKO s.r.o., Štúrova 27, 
040 01 Košice, Tel.: 0907 129 
998

 ◆ Lean špecialista; Poprad, 
MANPOWER SLOVENSKO 
s.r.o., Horný Val 12, 010 01 
Žilina

 ◆ Marketingový pracovník; 
Stará Ľubovňa, 1. day s.r.o., 
Mlynárska 19, 040 01 Košice

 ◆ Odborný pracovník zá-
ložne; Poprad, Záložňa Bre-
va, Kpt. Nálepku 5, 080 01 
Prešov, Te.: 0907 519 304

 ◆ Operátor, operátorka vo 
výrobe na TPP; Poprad, IN-
DEX NOSLUŠ s.r.o., Nám. Sv. 
Egídia 50, 058 01 Poprad

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

 ◆ Promotér/Barman; Kež-
marok, Poprad, KARLOFF, 
s.r.o., Pradiareň č. 44, 060 01 
Kežmarok, Tel.: 052/468 1461

 Zdroj: www.profesia.sk

 REGIÓN

PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI

 ◉ Predám lacno leštený tat-
ranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866.

Predám záhradku na Du-
bine IV/A s príslušenstvom, 
400m2, skvelí susedia, nád-
herný výhľad. Tel.: 0908 392 
793.

Bača Paľo pozýva do Hniezdneho 
na tradičné slovenské výrobky

Beáta Kopčáková v predajni mäsa a mäsových výrobkov
bravčového mäsa zaplatíte 
od 2,65 € za mastnejší výrez 
po 7,20 € za panenku. Okrem 
toho si môžete kúpiť čerstvé 
bravčové kosti za 10 centov, 
ale aj chrbtovú slaninu, reb-
rá, kolená údené i neúdené, 
bravčové nožky, vnútornos-
ti, ale aj sadlo, kožu, hlavy 
či bravčový lalok a  chvost. 
Všetko v surovom stave. Za-
ujímavé sú však aj ceny vý-
robkov. Od bravčovej masti, 
škvarok, údených kolien po 
typické hniežďanské klobásy 
za 5,39 €, tlačenku za 3,20 
€ či jaternice za 2,75 €, údenú 
slaninu, špic z bôčika. Údené 
krkovičky s kosťou a bez kos-
ti, karé, plece, rebrá, stehno 
až po údený či varený papri-
kový lalok za 2,40 resp. 3,10 €. 
Azda len tu môžete kúpiť aj 
baranie klobásky či párky 
so stopercentným obsahom 
mäsa. Rovnako sa môžete 
zásobiť aj hovädzím mäsom, 
keď za hovädzie rebrá na 

polievku zaplatíte 3,55 €, za 
hovädzí krk s kosťou 4,61 €, 
hovädzie predné kúpite za 
6,30 €, hovädzie zadné bez 
kosti 7,34 €, ale dostanete tu 
aj roštenec za 7,54 či falošnú 
sviečkovú za 7,78 €. Za pra-
vú sviečkovú zaplatíte 18,43 
€. Samozrejme, kúpiť si mô-
žete aj hovädzie kosti za 50 
centov, či hovädziu pečeň, 
chvost a čerstvý hovädzí ja-
zyk, ten za 2,21 €.

„Začínali sme s  piatimi 
kusmi týždenne, teraz robíme 
dvojnásobok s  tým, že pred 
Veľkou nocou sa to ešte náso-
bí. V tomto období je záujem 
hlavne o údené šunky, alebo 
šoudry, ako sa u  nás hovorí 
údenému stehnu. Je to prak-
ticky údené stehno s kosťou, 
ktorú solíme bežnou soľou, 
žiadne rýchlosoli. Údime rov-
nakým spôsobom, ako sme 
údili niekedy doma. Žiadne 
priemyselné udiarne –  tra-
dične, pretože hlavne o  to je 

záujem,“ spresnil F. Fedorek 
a doplnil, že práve pred Veľ-
kou nocou platí systém ob-
jednávok na bravčové údené 
stehná pre stálych zákazní-
kov, pretože ošípané nie sú 
stonožky a kapacita prevádz-
ky je obmedzená. 

„Nechceme súťažiť so super-
marketmi, alebo obchodnými 
sieťami. Chceme presadzovať 
tradičnú výrobu a ľudia si už 
zvykli, že majú denne prístup 
k  čerstvému mäsu. Zatiaľ 
máme len jediný problém, 
že porážame v  Jarabine na 
bitúnku a  zvieratá musíme 
prepravovať do Hniezdneho,  
kde ich spracovávame. V sú-
časnosti už staviame malý 
bitúnok vo Forbasoch, ktorý 
by mal postačovať pre naše 
potreby. Našim zámerom je 
vychovať si zvieratá a predá-
vať hotové výrobky,“ doplnil 
riaditeľ prevádzky, ktorý má 
na starosti aj rastlinnú výro-
bu.  (pkr)

Nájsť na Slovensku skutoč-
ne tradičné slovenské výrob-
ky, vyrobené zo slovenských 
surovín, je dnes čoraz ťažšie. 
A  predsa sme jednu takúto 
predajničku našli. Je to na 
konci obce  Hniezdne, opro-
ti  známemu Nestville Parku 
v  smere na Starú Ľubovňu. 
Ide o obchodík Bača Paľo, 
pomenovaný podľa rovno-
menného Salaša Bača Paľo, 
v  ktorom nájdete tradičné 
slovenské výrobky. „Máme 
vlastný odchov ošípan

ých, hovädzieho dobytka 
a oviec. Na kŕmenie používa-
me vlastné krmivá, ktoré do-
pestujeme v rastlinnej výrobe 
a zákazníkom ponúkame nie-
len hovädzie a bravčové mäso, 
ale aj výrobky, ktoré robíme 
tak, ako to robili naši dedovia 
–  tradičné solenie, tradičné 
údenie. Presne rovnako, ako 
sme robili zabíjačky u nás, na 
dedine,“ povedal nám riaditeľ 
Ing. František Fedorek. 

Predaj vždy čerstvého 
mäsa a  mäsových výrob-
kov sa im osvedčil a ceny 
sú porovnateľné so super-
marketmi. Cestu k  ním si 
našli nielen zákazníci z obce 
a  blízkeho okolia. Aj pri 
našej návšteve sme stretli 
nakupujúcich zo Starej Ľu-
bovne,  z Prešova a  podľa 
slov manažérky Ing. Anny 
Gondekovej  pravidelne 
u nich nakupujú aj zákazníci 
z Košíc, Bardejova, či iných, 
vzdialenejších miest. „Naša 
ponuka čerstvého mäsa a mä-
sových výrobkov je skutočne 
široká, pretože spracovávame 
zvieratá komplet a robíme aj 
mäkkú výrobu. Práve teraz 
idú škvarky tak, že nestačíme 
ani vyrábať. Rovnako sme na 
tom s párkami, ktoré robíme 
ako niekedy doma. Ale kúpiť 
si u nás môžete aj syr, syrové 
nite a cez sezónu všetko to, čo 
Salaš Baču Paľa dodá,“ spres-
nil riaditeľ. 

Za kilogram čerstvého 

Benefičný bowlingový turnaj pomáhal
Už 8. ročník benefičného 

bowlingového turnaja o Pu-
tovný pohár predsedu Pre-
šovského samosprávneho 
kraja Petra Chudíka sa usku-
točnil 2. marca. Zúčastnilo 
sa ho 22 družstiev z Prešova, 
Humenného, Svidníka, Ždia-
ru a Vranova nad Topľou.

Na benefičnom bowlin-
govom turnaji sa stretli 
osobnosti a  celé spektrum 
spoločenského života nielen 
z Prešova, ale z celého kraja. 
Okrem miest a obcí Prešov-
ského samosprávneho kraja 
svoje družstvá postavili Pre-
šovská univerzita, Slovenský 
bowlingový zväz, novinári 
a viaceré prešovské súkrom-
né spoločnosti, medzi inými 
i Strachan zo Ždiaru. V kaž-
dom zo štvorčlenných tímov 
bola zastúpená žena. V  ko-
nečnom poradí prvenstvo 
po tretíkrát v  rade obhájilo 
zmiešané prešovské družstvo 
pod názvom LJHL, ktoré na-
hralo 595 bodov. Len o  päť 
kolkov menej (590) zhodili 

členovia tímu Prešovského 
samosprávneho kraja a na 3. 
mieste sa umiestnilo mesto 
Svidník s počtom zhodených 
kolkov 538. Najlepším hrá-
čom turnaja bol Marián Sta-
šák (Drím tím) so 191 bodmi 
a najúspešnejšia ženská hráč-
ka Anna Halická hrajúca za 
družstvo LJHL zhodila 157 
kolkov. 

Výťažok z  benefičného 
bowlingového turnaja pre-
šovského župana bol vždy 
určený pre sociálnu oblasť. 
Za osem rokov bolo rozdele-
ných spolu 30 727 eur pre 24 
príjemcov. 

„V tomto roku sme rozdelili 
opäť 8 000 eur pre deviatich 
príjemcov z celého kraja. Sú 
medzi nimi predovšetkým 
ľudia s ťažkým osudom, kto-
rí nás požiadali o pomoc, ale 
tiež sociálne zariadenia, ktoré 
poskytujú služby pre hendi-
kepovaných občanov i mladí 
ľudia, ktorí reprezentujú náš 
región. Som rád, že sme mohli 
pomôcť ľuďom a organizáci-

ám, ktorí nás o  to požiada-
li. Ako krajská samospráva 
nemáme prakticky žiadnu 
možnosť poskytnúť niekomu 
peniaze, hoci môže mať vážne 
životné problémy. Preto som 
rád, že každý rok dokážeme 
zorganizovať benefíciu, vďaka 

ktorej pomôžeme viacerým 
rodinám, ktoré to skutočne 
potrebujú a ktoré sa odvážne 
pasujú so životom napriek ob-
rovským zdravotným problé-
mom alebo ťažkým životným 
situáciám,“ priblížil P. Chu-
dík.  (vfz)
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07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:00  Azbest -biela smrť
09:55  Vat
10:25  Rusínsky magazín
10:50  Fokus zdravie
11:35  Ambulancia
12:10  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:55  Malokarpatská,hraj!
13:10  Večera s Havranom
14:30  Energetika
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
19:40  Trpaslíci
19:45  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Grimasy Friederiky 

Schullerovej
20:30  Stopy blúdneho 

balvana
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Súrodenci
22:05  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
23:00  Polícia
23:10  Profesionál
23:30  Autosalón
23:55  Správy RTVS
00:45  ArtSpektrum

Streda11.03.2015
04:00  DIVOKÉ KONE
04:55  Top star
05:10  Krimi
06:10  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  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
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  Noc v archíve
10:05  Maďarský magazín
10:30  Fokus spotrebiteľ
11:15  Senior klub
11:45  Polícia
12:05  Živá panoráma
12:35  ArtSpektrum
12:40  Spomínam
13:15  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
14:15  Súrodenci
14:45  Halali
15:05  Fokus právo
16:00  Rómsky magazín
16:25  Správy z regiónov
16:40  Správy - Hírek
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  Púť vody
20:30  Necelebrity
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Ambulancia
23:30  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

Štvrtok
12. 3. 2015

Streda
11. 3. 2015

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Taxík
14:20  Tajomstvo mojej 

kuchyne
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  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - 

zostrihy
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Inšpektor Rocca
02:00  Dámsky klub
03:30  McLeodove dcéry

Streda11.03.2015
04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno

04:15  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  Ako to funguje
08:15  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Nečakané stretnutia
14:40  Slovensko v obrazoch
15:05  Križovatky medicíny
16:00  Správy RTVS

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

záhrade
10:50  Chlapi neplačú
11:55  Dr. House
12:55  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
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Vnútorný nepriateľ
01:45  Kobra 11
03:25  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

Piatok
13. 3. 2015

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  Ako to funguje
08:05  McLeodove dcéry
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Tajné životy
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  Silvestrovská show 

Neskoro večer
21:35  Falošná identita
22:55  Policajné oddelenie
23:50  Nikto nie je dokonalý
01:00  Silvestrovská show 

Neskoro večer
02:15  Falošná identita
03:35  Dámsky klub

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

06:55  Polícia
07:10  Profesionál
07:25  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy z regiónov
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:10  Trpaslíci
09:15  Poviem jej to sám
10:25  Rómsky magazín
10:50  Fokus právo
11:35  Televízny klub 

nepočujúcich
12:05  Živá panoráma

08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  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  Chart show
22:30  Arrow
23:30  Arrow
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

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  Tichá rozlúčka
21:50  Reportéri
22:20  Peklo na kolesách
23:05  Peklo na kolesách
23:45  Policajné oddelenie
00:35  Občan za dverami
01:00  Tichá rozlúčka
02:30  Dámsky klub
03:55  Libanon nepoznaná 

krajina

12:50  ArtSpektrum
12:55  Tanečné miniatúry
13:30  Studené podnebie
14:35  Magazín Európskej 

ligy
15:05  Fokus rodina
16:00  Tvárou v tvár
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
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

20:05  Super bystré zvieratá
20:55  Umenie
21:25  Kinorama
21:55  Hlava 22
23:55  Cassovia jazz 1998
00:35  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum

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

záhrade
10:55  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
18:25  Reflex špeciál
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:50  Rodinné prípady
22:40  Nebezpečný pomstiteľ
00:40  Bostonské vraždy
01:30  Pán a pani Smithovci
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:45  Žalobca a obhajca

04:00  DIVOKÉ KONE
04:55  Top star
05:10  Krimi
05:30  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:50  TV šanca
13:20  Sladký život
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kandidát
23:00  Smrtonosná pasca 3
01:40  Zombie:  

Pochovaní zaživa
03:10  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:50  Pod povrchom

Sobota
14. 3. 2015

05:10  Drišľakoviny
06:00  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:10  Levík Raa Raa
07:20  Poštár Pat
07:40  Včielka Maja
07:50  Garfield
08:05  Ako si vycvičiť drakov
08:30  Fidlibumove 

rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:25  Robin Hood
10:10  Robin Hood
10:55  On air
11:25  Prežiť!
12:20  Moje dcéry
14:05  Hercules
15:25  Hercules
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  Osobnosť televíznej 

obrazovky 15. ročník
23:20  Hercules
00:45  Hercules
02:05  Moje dcéry
03:45  Taxikárka

Sobota14.03.2015
07:25  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy z regiónov
08:00  Živá panoráma
08:30  Národnostné správy
08:35  Televíkend
09:05  Super bystré zvieratá
09:55  Halali
10:15  Cesta
10:40  Tu sme doma
11:05  Drogová pasca: Môže 

sa to stať aj tebe 1.časť
11:35  5 minút po dvanástej
12:40  Zákulisie slovenčiny
12:55  Amálka, ja sa 

zbláznim!
14:00  Generácia
14:40  Magazín Ligy 

majstrov
15:05  Kapura
15:50  Farmárska revue
16:10  Test magazín
16:25  Biatlon - MS
17:55  Gen.sk
18:15  Pred rokmi...
18:45  Večerníček
18:50  Krtko
18:55  Trpaslíci
19:00  Rozprávky Bolka  

a Lolka
19:10  Dračie poviedky
19:35  Ja a moja rodina
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Priehradobijci
20:55  Anjeli strážni
21:30  Keď budem mŕtvy  

a biely
22:45  Kinorama
23:10  Československý 

filmový týždenník
23:25  Správy RTVS
00:10  ArtSpektrum

Sobota14.03.2015
05:05  Televízne noviny
06:00  Kobra 11
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05:35  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:20  Rodinné záležitosti
09:45  Pod povrchom
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:55  TV šanca
13:30  Vtierka Castle
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
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Sladký život
23:45  Záhada na Aljaške
02:15  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:55  Panelák
03:40  Pod povrchom

Pondelok
16. 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  

Cesta na koniec sveta
10:30  Tvárou v tvár
11:00  Fokus rodina
11:50  Živá panoráma
12:15  ArtSpektrum
12:20  Spievajte si s nami
12:40  Magazín Ligy 

majstrov
13:10  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
19:40  Trpaslíci
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Výnimočné ženy
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Zvláštny deň
23:20  A predsa sa točí
00:05  Správy RTVS

19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
22:20  Princ a pruďas
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

04:00  Inštinkt zabíjať
05:35  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:20  Zvláštne puto 3
09:30  Rýchla rota  

Chipa a Dala
10:20  Simpsonovci
10:50  Zamestnanec mesiaca
13:20  Zbohom, Prada
15:45  Pán Popper a jeho 

tučniaky
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  Najlepšie počasie
20:30  Tanec snov
23:40  Záhada na Aljaške
02:05  Ja som zákon
03:35  Zbohom, Prada

Nedeľa
15. 3. 2015

05:20  Drišľakoviny
06:10  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Poštár Pat
07:50  Včielka Maja
08:05  Garfield
08:20  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
13:40  Slečna Marpleová
15:15  Jáchyme, hoď ho do 

stroje
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
01:20  O 5 minút 12
02:25  Mláďatká
03:20  Megamozog
03:50  Slovensko v obrazoch

05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:45  Zajac Bugs  

a káčer Duffy III
07:05  Tučniaky  

z Madagaskaru II
07:25  Tom a Jerry
07:40  Karate Kid 2
10:00  Krok za krokom V
10:50  Moderná Popoluška
12:50  Chart show
15:40  Traja mušketieri
17:50  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Total Recall
23:00  Chladná pomsta
01:10  Rýchlo a zbesilo 5
03:15  Chladná pomsta

Sobota14.03.2015
04:45  Súdna sieň
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:20  Dobré ráno s RIKom
07:50  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:45  Zvláštne puto 3: 

Najlepší priatelia
10:45  Sladký život
13:40  Tučné babenky
15:50  Zamestnanec mesiaca
18:20  Fajnšmeker
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Pán Popper a jeho 

tučniaky
22:40  Ja som zákon
00:45  Inštinkt zabíjať
02:25  Temná minulosť

07:20  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:35  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:40  Test magazín
09:50  Família
10:20  O smelom krajčírikovi
11:25  Priehradobijci
12:25  On air
12:50  Orientácie
13:15  Slovo
13:25  Biatlon - MS
14:20  Východná zostrihy
15:35  Anjeli strážni
16:10  Biatlon - MS
17:00  Herecké legendy
17:20  Slnečný kúpeľ
17:55  Chválenkári
18:25  Gen.sk
18:45  Večerníček
18:50  Krtko
18:55  Trpaslíci
19:00  Rozprávky  

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

posunkovom jazyku
20:00  Dielo z depozitára
20:10  Dokumentárny klub
21:45  Odpískané
22:25  Noc v archíve
23:25  Umenie
23:55  Dielo z depozitára
00:05  Správy RTVS
00:50  Slovo

04:10  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Ako to funguje
08:10  McLeodove dcéry
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Zátoka nádejí
14:40  Zátoka nádejí
15:25  Svet v obrazoch
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Talkshow Petra 

Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Moja najhoršia nočná 

mora
21:55  Sanitka
22:50  Hlavný podozrivý
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Autosalón
00:50  Moja najhoršia nočná 

mora
02:25  Hlavný podozrivý
03:05  Dámsky klub

13:55  Postav dom,  
zasaď strom

14:30  Pravdivé príbehy s 
Katkou Brychtovou

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

Špeciálna jednotka
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Súboj s časom
01:10  Inšpektor Rocca
02:50  Dámsky klub

Utorok
17. 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  Výnimočné ženy
09:55  Mária Kišoňová-

Hubová
10:35  Národnostný magazín
11:05  Fokus práca
11:50  Športové ozveny
12:20  Živá panoráma
13:00  ArtSpektrum
13:05  Ver‘sa mi ohláša...
13:45  Família
14:15  Orientácie
14:45  Encyklopédia 

slovenských obcí
15:05  Fokus zdravie
16:00  Ukrajinský 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  Hlad - vo svete 

blahobytu
20:55  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:30  Ambulancia
22:00  Večera s Havranom
23:10  Zázrak
00:35  On air
00:55  Energetika
01:10  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
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
21:45  Rodinné prípady
22:55  Zámena manželiek
00:10  Myšlienky vraha
01:00  Vnútorný nepriateľ
01:50  Kobra 11
02:35  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:15  NCIS

04:30  DIVOKÉ KONE
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:40  Pod povrchom
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:45  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
01:40  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:25  Noviny TV JOJ
03:05  Panelák
03:50  Pod povrchom

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

záhrade
11:10  Dr. House
12:05  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

04:35  Reportéri
05:00  Správy RTVS
05:50  Góly - body - sekundy
06:05  Počasie
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Slovensko v obrazoch
10:25  Svet v obrazoch
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub

06:50  Zajac Bugs  
a káčer Duffy III

07:35  Tučniaky  
z Madagaskaru II

08:00  Tom a Jerry
08:20  Ace Ventura Junior
10:15  Krok za krokom
10:45  2 baby na mizine
11:20  Arrow
12:15  Arrow
13:10  Stroskotaná láska
14:50  Moderná Popoluška
16:50  Susedia
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Rýchlo a zbesilo 5
23:10  Zberateľ bozkov
01:30  Piatok trinásteho
03:10  Zberateľ bozkov
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1.MIŠ-MAŠ 1210 2 21:5 609:489 21
2.Sayonara 1210 2 21:8 631:543 21
3.Regina Pub 10 8 2 16:5 480:382 16
4.V. Hágy 10 6 4 13:10 502:471 13
5.Matejovce 12 4 8 9:17 532:569 9
6.Š. Pleso 12 1 11 7:22 548:555 7
7.Juniori 12 1 11 3:23 425:618 3

1.MIX Tatry 1818 0 36:3 944:667 36
2.4+4 Poprad 1812 6 28:19 961:888 28
3.MIŠ-MAŠ 1812 6 26:15 881:817 26
4.Sayonara 1810 8 23:18 884:791 23
5.Exvolley 18 9 9 24:22 945:887 24
6.Big team 18 9 9 19:21 816:859 19
8.Svit 18 8 1018:25 793:909 18
7.Baobab 18 7 11 21:24 891:896 21
9.Ideál Svit 18 4 1413:29 800:885 13

10.Tatrafit 18 1 17 2:34 567:883 2 

V  Podtatranských maj-
strovstvách mužov vo volejba-
le skončila prvá časť, v druhej 
sa družstvá rozdelia. V prvej 
skupine budú hrať prvé štyri 
družstvá a v druhej ostatné tri. 
Víťazom prvej časti sa stalo 
družstvo MIŠ-MAŠ Poprad 
pred Sayonarou Poprad, keď 
rozhodol len pomer setov. 
Vedúcu dvojicu doplní Re-
gina Poprad a  Vyšné Hágy. 
Tí musia ešte medzi sebou 
odohrať dvojstretnutie. Ďalšie 
tri družstvá v skupine vytvo-
ria Matejovce, Štrbské Pleso 
a  Juniori Poprad. V  oboch 
súťažiach sa započítavajú,vý-
sledky, dosiahnuté v prvej čas-
ti majstrovstiev. 

Podtatranské majstrovstvá 
mužov: MIŠ-MAŠ Poprad 
– HCV V. Hágy 2 : 0 (22, 16) 
2:0 (16, 17), KM Matejovce 
-  Sayonara Poprad 0:2 (-16, 
-20) a 0:2 (-14, -21), Sayonara 
- V. Hágy 2:0 (19, 22) a 2:1 (17, 
-22, 13), Sayonara - MIŠ-MAŠ 
2:1 (-14, 14, 13) a 2:0 (22, 21), 
Regina Pub Poprad - Juniori 
Poprad 2:0 (11, 14) a 2:0 (15, 
19), Matejovce - V. Hágy 1:2 
(-26, 21, -17) a 0:2 (-18, -19), 
Juniori Poprad -  Matejovce 
0:2 (-17, -14) a 0:2 (-15, -16). 
Poradie po prvej časti súťaže: 

Deviatym kolom skončila aj 
prvá časť súťaže zmiešaných 
družstiev MIX I. triedy. Suve-
rénnym víťazom sa stalo druž-
stvo MIX Tatry, ktoré vyhralo 
všetky stretnutia a stratilo len 
tri sety v troch stretnutiach. 
Druhé skončilo družstvo 4+4 
Poprad a  na treťom mieste 
MIŠ-MAŠ Poprad. Po prvej 
časti sa družstvá rozdelili do 
troch skupín, z 1. až 4. miesta 
budú hrať o víťazstvo v súťaži, 
5. - 8. miesta o 5. miesto a po-
sledné dve hrajú medzi sebou 
o  konečné umiestenie. Prvú 
štvoricu doplnila Sayonara. 
V druhej skupine sú Exvolley 
Poprad, Big team Poprad, Svit 
a  Baobab Poprad. Posledné 
dve miesta obsadili Ideál Svit 
a nováčik súťaže Tatrafit Tat-
ranská Lomnica. 

Podtratranská súťaž MIX 
I. tr. 2014/2015: Tatrafit T. 
Lomnica -  4+4 Poprad 0:2 
(-20, -19) a 0:2 (-17, -14), MIX 
Tatry Poprad - Sayonara Po-
prad 2:0 (19, 10) a 2:0 (21, 18), 
MIŠ-MAŠ Poprad – Exvolley 
Poprad 2:0 (27, 9) a  2:1 (21, 
-16, 11), Baobab Poprad - Big 
team Poprad 1:2 (-20, 21, -10) 
a 2:0 (12, 28), Ideál Svit - Svit 
1:2 (20, -16, -10) 2:0 (21, 12), 
Svit - Tatrafit 2:0 (15, 9) a 2:0 
(18, 20), Big team - Ideál 2:0 
(16, 19) a 2:0 (16, 15), Exvol-
ley - Baobab 2:0 (22, 23) a 2:1 
(-20, 14, 10), Sayonara - MIŠ-
-MAŠ 2:1 (15, -21, 10) a 0:2 
(-16, -24), 4+4 Poprad - MIX 
Tatry 1:2 (15, -7, -11) a  0:2 
(-19, -14). 
Poradie po prvej časti súťaže:

Prehra na palubovke v Sp. N. Vsi
Vo štvrťfinále volejbalo-

vej extraligy žien nastúpi-
li proti sebe dve družstvá 
spod Tatier. Favorit série 
Spišská Nová Ves, druhá 
po základnej časti, privítala 
na svojej palubovke siedmy 
Kežmarok. V  zápase, ktorý 
trval iba niečo vyše hodiny, 
dominovali domáce volej-
balistky. Zverenkyne trénera 
Ondreja Spišiaka poľahky 
zdolali Kežmarčanky 3:0 (12, 
10, 13). Štvrťfinále sa hrá na 
dva víťazné zápasy, odveta 
je na programe 14. marca 

o 17. hod. v MŠH V. Jančeka 
v Kežmarku.

VK Spišská Nová Ves - KV 
MŠK Oktan Kežmarok 3:0 
(12, 10, 13) - stav série: 1:0. 

Sp. Nová Ves: Jakábová 10, 
Zaťková 3, Povrazníková 10, 
Olejníková 16, Otaševič 7, 
Smák 1, Libero Jagodzinska 
(Magerova 9, Nováková 1). 
Kežmarok:  Labudová 2, 
Jakušová 5, Zátrochová 4, 
Kaplanová 6, Svatošová 1, 
Kredátusová 5, liberá Plančí-
ková a Toporcerová (Mihali-
ková 1, Kapolková 0).  (red)

Volejbalový víkend popradských družstiev
Družstvá VK Junior 2012 

Poprad odohrali počas uply-
nulého víkendu niekoľko 
majstrovských zápasov. Ka-
deti doma privítali silný celok 
Starej Ľubovne, staršie žiačky 
cestovali za súperkami do 
Humenného a starší žiaci na 
severovýchod Slovenska do 
Svidníka.

VK Junior 2012 Poprad 
-  VKM Stará Ľubovňa 0:3 
(-16,-19,-10) a 0:3 (-23,-18,-
20). V sobotu privítali kadeti 
popradského VK Junior Po-
prad v oklieštenej zostave ro-
vesníkov zo Starej Ľubovne. 
Od začiatku zápasu išli chlap-
ci zo St. Ľubovne, zverenci 
trénera Kseňáka za svojím 
cieľom, ziskom plného počtu 
bodov z dvojzápasu v Popra-
de. Skvelé podanie Ľubov-

ňanov robilo veľké problémy 
pri zakladaní útokov poprad-
ským kadetom, ktorí sa veľmi 
trápili s následným vedením 
a  zakončením akcií. Nao-
pak, družstvo Starej Ľubov-
ne hralo pestro a  najväčšie 
problémy robil útok mladíka 
Nemerguta, útočiaceho stre-
dom siete . Toho v niektorých 
pasážach hry nebolo možno 
ubrániť. Popradčania doká-
zali favorita zápasu potrápiť 
iba v dvoch setoch. V meraní 
síl sa napokon prejavili väčšie 
skúsenosti a pokoj na rukách 
hráčov Starej Ľubovne.

Staršie žiačky cestovali do 
Humenného, kde odohrali 
dva zápasy proti najsilnejšie-
mu tímu skupiny o umiestne-
nie. Hráčky ŠK Chemes Hu-
menné potvrdili svoje posta-

venie v tabuľke a bez problé-
mov vyhrali obidve stretnutia 
3:0 a  3:0. Popradské hráčky 
predvedenou hrou vôbec ne-
potešili trénera Igora Krišan-
du. Opäť sa prejavili tradičné 
chyby a  nekoncentrovanosť 
dievčat. 

V nedeľu nastúpili st. žia-
ci proti Svidníku. Do zápasu 
vstúpili, ako je pre poprad-
ské družstvá zvykom, ospalo 
a nedôsledne, ale na rezervu 
Svidníka to stačilo. Chlapci 
si napravili chuť po nevyda-
renom zápase v sobotu a pri-
niesli domov dve povinné 
víťazstva za výhry 3:0 a 3:1. 
V  zápasoch dostali priestor 
aj mladší žiaci, ktorí predve-
denou hrou nesklamali a na-
brali ďalšie cenné skúsenosti. 
 (red)

Séria vyrovnaná
Hokejisti Popradu odohrali 

počas víkendu dve stretnu-
tia štvrťfinálovej série proti 
Zvolenu na domácom ľade. 
Po štyroch zápasoch je sé-
ria vyrovnaná 2:2. V prvom 
domácom stretnutí Poprad 
vyhrával po prvej tretine 2:0, 
ale dva rýchle góly Zvolena 
v priebehu dvoch minút zna-
menali vyrovnanie. V posled-
nej tretine gól nepadol, ne-
rozhodlo sa ani v predĺžení, 
a tak o víťazstve Zvolena roz-
hodol premenený samostatný 
nájazd Michala Chovana.

Vo štvrtom zápase play off 
začali „kamzíci“ aktívnejšie, 
tlačili sa do zakončenia, ale 
v  koncovke zlyhávali. Skó-
re otvoril až v 23. min Peter 

Boltun, ktorý šikovne tečo-
val strelu Kasíka od modrej. 
Zvolen dokázal vyrovnať 
v početnej výhode v 28. min., 
keď Radovan Puliš mieril 
presne z pravého kruhu. Ve-
denie na domácu stranu str-
hol v 36. min. po kombinácii 
Richard Rapáč a Poprad ešte 
viac upokojil presný zásah 
Arneho Krotáka v  52. min. 
V  závere sa hostia pokúsili 
o power-play, ale skóre sa už 
nezmenilo. Poprad v sobotu 
zvíťazil 3:1. 

Minimálne ešte raz sa séria 
pod Tatry vráti. Piaty zápas 
bol na programe v pondelok 
9. marca vo Zvolene a šiesty 
sa hrá dnes v Poprade o 17. h. 
 (sps)

Seminár bojových športov v Poprade

Popradský Extreme com-
bat club usporiadal v sobotu 
7. marca v  telocvični Sport-
centra Zámoček v Poprade-
-Matejovciach druhé stretnu-
tie trénerov a cvičencov bo-
jových umení zo Slovenska, 
Poľska a  Českej republiky. 
Vyše 120 účastníkov semi-
nára si na troch tatami, pod 
vedením skúsených tréne-
rov, vyskúšalo a  precvičilo 
množstvo bojových techník 
v  jiu-jitsu, brazílskom jiu-
-jitsu, combat sambo, karate, 
krav-mage a  combat aikide. 
V čom spočíva základ tých-

to športov nám v krátkosti 
vysvetlil hlavný organizátor 
podujatia, tréner Extreme 
combat club Poprad Jozef 
Lenčéš: „Z klasického jiu-jit-
su vznikli športy ako džudo, 
karate či aikido. Brazílske 
jiu-jitsu sa zameriava hlavne 
na boj na zemi, je to veľmi 
namáhavý štýl boja, pretože 
v zápase na zemi sa nedá ani 
na chvíľu oddýchnuť. Sambo 
pochádza z Ruska a v prekla-
de znamená sebaobrana bez 
použitia zbrane, ktorý trénujú 
ruské špeciálne jednotky, kde 
sú okrem prvkov džuda, zá-

pasenia a jiu-jitsu používané 
prvky boxu a thajského boxu.“ 
Techniky samba precvičo-
val český tréner Ján Paldus, 
vicemajster Európy a  český 
reprezentačný tréner samba. 
„Do Popradu ma pozval Jozef 
Lenčéš, aby som prezentoval 
svoju školu a novovzniknutú 
českú federáciu bojových ume-
ní pod názvom IAMA (Inter-
national asociation martial 
arts). Špecializujem sa hlavne 
na sambo a jiu-jitsu. Sambo, 
čiže sebaobrana bez zbrane, 
sa rozdeľuje na športové sam-
bo, combat sambo a vojenské 
sambo. Je to dosť starý štýl 
boja a myslím si, že v Českej 
republike bolo sambo skôr ako 
džudo. Keď som začal tréno-
vať bojové športy mal som 
10 rokov, spočiatku to bolo 
taekwondo, neskôr karate, jiu-
-jitsu a  teraz  sambo. Živím 
sa ako profesionálny tréner, 
k tomu nejaké stráženie, čiže 
security a najnovšie trénova-
nie na seminároch,“ stručne 
zhrnul svoju činnosť skúsený 
tréner J. Paldus. Okrem spo-
mínaných športov mohli prí-

tomní zhliadnuť tréning ky-
okushinkai karate. Ide o naj-
tvrdšiu formu karate, ktorá 
sa vo svete trénuje. Na Slo-
vensku sa mu vebuje iba malá 
skupina bojovníkov v  okolí 
Dunajskej Stredy a Bratislavy. 
V Poprade si účastníci semi-
nára vyskúšali aj niekoľko 
techník z krav-magy, bojové-
ho umenia, ktoré predstavuje 
oficiálnu zostavu techník vy-
pracovaných pre sebaobranu 
a boj zblízka izraelských ob-
ranných síl, izraelskej polície 
a ďalších izraelských bezpeč-
nostných zložiek. Pozvanie 
na seminár prijal aj 
Rudolf Ďurica (vpra-
vo), trojnásobný maj-
ster sveta federácie 
WPMF, držiteľ inter-
kontinentálneho ti-
tulu federácie WMC, 
majster Európy fede-
rácie WPKL, dvojná-
sobný majster Kam-
bodže, majster Hon-
gkongu a majster lo-
kálnych častí Thajska. 
Je držiteľom ôsmich 
opaskov v  thajskom 

boxe a  kickboxe. Svoj pos- 
ledný profesionálny zápas 
boxoval koncom novembra, 
pred ktorým spolupracoval aj 
s popradským trénerom Zde-
nom Fedorom.

Garantom vydarenej akcie 
bol Poliak Pavel Handzlik, 
držiteľ 8  danu v  jiu-jitsu. 
V  Poľsku je bojové umenie 
na veľmi vysokej úrovni. Ako 
nám prezradil Jozef Lenčéš, 
záujem o  seminár zo strany 
Poliakov bol obrovský, kvôli 
kapacite telocvične museli 
niekoľko trénerov a  cvičen-
cov z Poľska odmietnuť.  (sps) 
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Podtatranské majstrovstvá v stolnom tenise
Športový klub veterán 

Poprad usporiadal v  nede-
ľu 1. marca v  telocvični ZŠ 
v Matejovciach Podtatranské 
majstrovstvá v stolnom teni-
se hráčov z okresov Poprad, 
Kežmarok, Levoča a  Stará 
Ľubovňa. Kvalitne zorganizo-
vaného turnaja sa zúčastnilo 
54 mužov a 10 žien, ktorí si 
to za zeleným stolom rozdali 
v dvojhrách i štvorhrách.

Víťazkou ženskej súťaže 
v dvojhre sa stala Monika Po-
dolinská z TJ Mlynica. Druhá 
skončila najmladšia účastníč-
ka súťaže, iba jedenásťročná 
Anastázia Zgeburová z TJ 
STO Slovenská Ves a  tretie 
miesto obsadila Kristína Ma-
liňáková z  TJ obce Spišský 
Štiavnik. V ženskej štvorhre 
sa z  víťazstva tešili sestry 
Monika a Andrea Podolins- 
ké z Mlynice, ktoré vo finále 
zdolali pár Nikola Regecová 
(ŠK Veterán Poprad) - Kristí-

na Maliňáková. Tretie miesto 
obsadila dvojica Patrícia 
a Mária Lapšanské z TJ obce 
Sp. Štiavnik.

Víťazom mužskej časti tur-
naja sa stal Imrich Drábik 
z TJ Javorinka Levoča, ktorý 
si vo finále poradil z  talen-
tovaným juniorom Matejom 
Harabínom z 1. PPC Fortuna 
Kežmarok. V súboji o bronz 
zdolal Róbert Rogos z TJ Ja-

vorinka Levoča Petra Škyrtu 
z  TJ obce Sp. Štiavnik. Vo 
štvorhre sa z prvenstva tešil 
levočský pár Imrich Drábik 
-  Róbert Rogos. Pohár za 
druhé miesto si odniesli Ka-
mil Kovalčík - Martin Milan 
z 1. PPC Fortuna Kežmarok 
a pohár za tretie miesto zís-
kala dvojica Milan a  Jozef 
Maliňákovci z  TJ obce Sp. 
Štiavnik.  (sps) 

Jubileum úspešnej rodáčky

Význané životné jubileum 
(50) oslávila v  sobotu 21. 
februára bývalá vynikajúca 
volejbalistka a neskôr úspeš-
ná trénerka Eva Koseková. 
Rodáčka z  Popradu začína-
la s volejbalom v Kežmarku. 
V rokoch 1984 - 1991 oblie-
kala veľmi úspešne, na poste 
smečiarky, dres Slávie UK 
Bratislava, s  ktorou získala 
dva majstrovské tituly ČSSR 
a patrí medzi najúspešnejšie 
hráčky v histórii bratislavské-
ho klubu. Eva Koseková, za 
slobodna Cuníková, sa ne-
skôr presadila aj v zahraničí. 
Pôsobila v talianskej Serii A2 
v Palerme (1991/92), v Carra-
re (1992/93) a vo švajčiarskom 
Wattwille (2000/01). V  ro-
koch 1986 -  1993 reprezen-

tovala bývalé Československo 
a  štartovala na dvoch maj-
strovstvách Európy, v  roku 
1989 v Nemecku a 1991 v Ta-
liansku, a v oboch prípadoch 
družstvo obsadilo 5. miesto.

Po úspešnej hráčskej kariére 
ostala Koseková pri volejbale, 
ku ktorému doviedla aj svoje 
deti, dcéru Barboru (nahrá-
vačka Slávie EU) a syna Petra 
(juniorský tím VKP Bilíkova). 
V roku 1993 nastúpila na tré-
nerskú dráhu. V  prvých ro-
koch viedla juniorský tím Slá-
vie UK, s ktorým postúpila do 
najvyššej súťaže. Neskôr bola 
trénerkou slovenskej kadet-
skej reprezentácie a doviedla 
ju v roku 1997 k 7. miestu na 
majstrovstvách Európy a  k 
9. miestu na majstrovstvách 
sveta. V  roku 1999 viedla 
juniorský a krátko aj senior-
ský tím SR. Trénerský chlebík 
ochutnala aj v zahraničí, jed-
nu sezónu bola asistentkou 
vo švajčiarskom Wattwille 
a od roku 2003 do 2006 viedla 
nemecký tím Grimma, s kto-
rým si vybojovala postup do 
najvyššej súťaže a koučovala 

aj v  bundeslige. Dlhoročne 
vedie volejbalové nádeje ŠŠK 
Bilíkova. V klube, ktorý sídli 
v bratislavskej Dúbravke, za-
čínala v roku 2001, potom sa 
vrátila v roku 2006 a s men-
šími prestávkami tam pôso-
bí dodnes. Jej rukami prešli 
viaceré súčasné volejbalové 
reprezentantky.

Na lavičku národného 
tímu sa po jednej sezóne ako 
trénerka juniorského tímu 
(2007/2008) vrátila v  roku 
2011 a dosiahla s kadetským 
tímom, v ktorom pôsobila aj 
jej dcéra Barbora, veľké úspe-
chy. Nadviazali na úspešnú 
prácu predchádzajúcej gene-
rácie a postúpili na majstrov-
stvá Európy do Turecka, na 
ktorých obsadili 6. miesto, 
vďaka čomu sa jej tím kvali-
fikoval na majstrovstvá sveta. 
Tie sa konali takisto v  roku 
2011 a tiež v Turecku a mladé 
Slovenky tam skončili na 10. 
mieste. V roku 2012 dovied-
la juniorskú reprezentáciu na 
majstrovstvá Európy, ktoré sa 
konali znova v Turecku, k 9. 
miestu. (red)

Slovenský pohár v lukostreľbe
Lukostre lecký  o ddie l 

z  Kežmarku usporiadal 
v nedeľu 8. marca v mestskej 
športovej hale V. Jančeka 
v  Kežmarku 5. kolo sloven-
ského pohára v  lukostreľ-
be, ktoré bolo záverečným 
v zimnej lukostreleckej sezó-
ne 2014/2015. Podujatia sa 
zúčastnilo 151 strelcov z celé-
ho Slovenska od najmenších 
Chrobákov až po seniorov. 
Súťaže za zúčastnili aj dva 
podtatranské kluby, usporia-
dateľský lukostrelecký oddiel 
MŠK Kežmarok a  LK Lu-
kostreľba Svit (na snímke). 
O tom, že pod Tatrami s lu-
kostreľbou napredujú, sved-
čia aj výkony na nedeľňajšej 
súťaži v Kežmarku. Strelci LK 
Lukostreľba Svit si vybojovali 
spolu 7 medailových umiest-
není. Zlato získal Denis Ivan, 
Dávid Ivan a Michaela Dude-
ková. Zo striebra sa tešil Fa-
bián Varša a plakety za tretie 
miesta si z Kežmarku odniesli 
Marek Štefaňák, Bruno Diča 
a Slavko Petrus.

Na radosť organizátorov na 

pódium vystúpili aj domáci 
strelci. Prvé miesta si vystrie-
ľali Jozef Pavlík, Diana Pa-
schenko, Marcel Pavlík, Jakub 
Novotný a Tatiana Šoltýsová. 
Striebro získal Jakub Pašteka 
a bronz Zinayida Mizdošová. 
Presadili sa aj podtatranskí 
strelci bez klubovej prísluš-
nosti. Prvá skončila Katarína 
Cehulová, druhé miesto vo 
svojej kategórii obsadil Juraj 
Bublík a  tretie Stano Baláž. 
 (sps)

Adam Žampa vyhral slalom na VCS
Na jubilejnom 60. ročníku 

Veľkej ceny Slovenska (VCS) 
triumfoval slovenský repre-
zentant Adam Žampa (na 
snímke Daniela Hlinku) v ne-
deľňajšom slalome s  násko-
kom šiestich stotín sekundy 
pred Rakúšanom Mathiasom 
Calovinim. Medzi ženami sa 
z  víťazstva radovala Češka 
Gabriela Capová. Z domácich 
pretekárok bola najvyššie Ka-
tarína Miklošová na ôsmom 
mieste. Adamovi sa podarilo 
obsadiť pódiové umiestnenie 
aj v sobotňajšom obrovskom 
slalome na VCS, keď získal 
bronzovú medailu. Jeho brat 
Andreas skončil v obrovskom 
slalome na 7. mieste a v sla-

lome obsadil 14. 
priečku. Najrýchlej-
šia v  sobotňajšom 
obrovskom slalome 
bola Poľka Daria 
Krajewská, najrých-
lejšou Slovenkou 
bola Kristína Saá-
lová, ktorá obsadila 
štvrté miesto. Pekný 
úspech, 11. miesto 
v  obrovskom slalo-
me, zaznamenala aj 
Popradčanka Eva 
Trajčíková. 

Úspešný týždeň 
začal Adam Žampa 
víťazstvom utorko-
vého obrovského 
slalomu v  rámci fi-

nálových pretekov 
Európskeho pohára 
alpských lyžiarov 
v  Jasnej v  Nízkych 
Tatrách.

Žampa bol po 
1. kole šiesty a pia-
tou najrýchlejšou 
jazdou v  druhom 
kole sa posunul 
k celkovému trium-
fu. Pre 24-ročného 
Tatranca to je prvé 
víťazstvo na  prete-
koch Európskeho 
pohára v  kariére. 
Šieste miesto z pon-
delka a  utorkový 
tr iumf posunuli 
Adama Žampu na 

jedenástu priečku v celkovom 
hodnotení obrovského slalo-
mu v Európskom pohári. Ví-
ťazom sa stal Rakúšan Roland 
Leitinger. 

Európsky pohár je kategó-
ria pretekov, ktorá sa úrov-
ňou a obsadením štartovného 
poľa nachádza pod Svetovým 
pohárom. V Jasnej pod Chop-
kom sa po oba dni predstavilo 
viacero kvalitných pretekárov 
zo Svetového pohára. Pon-
delkový víťaz Francúz Cyp-
rien Richard má na konte aj 
triumf vo Svetovom pohári 
a jeho krajan Steve Missillier 
je zasa strieborný z olympij-
ských hier v  Soči v  obrov-
skom slalome.  (sps)

Popradčania dôležitý zápas nezvládli

kúpil lístok na zápas proti Lip-
tovskému Mikulášu, dostal za-
darmo lístok na zápas Popra-
du s Michalovcami. Je to pre-
stížny zápas, na ktorý sa všetci 
veľmi tešíme. Michalovce sú 
lídrom východoslovenskej časti 
2. ligy a boli by sme veľmi radi, 
keby bol plný štadión,“ uviedol 
Roman Dvorčák, prezident 
FK Poprad.

V  majstrovskom zápase 
proti MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš, ktorý odohrali 
v sobotu, išlo o priamy súboj  

o  6. miesto, ktoré zaručuje 
účasť v  jarnej prelínacej sú-
ťaži o postup do Fortuna ligy. 
Popradčania tento súboj ne-
zvládli a  prehrali doma 0:3, 
po polčase 0:1. V nedeľu ces-
tujú na zápas do Dolného Ku-
bína a 21. marca privítajú na 
štadióne NTC v Poprade lídra 
súťaže z Michaloviec. Vedenie 
klubu FK Poprad verí, že na 
zápas príde rekordný počet 
divákov. Naplnia kapacitu šta-
dióna - 5 700 miest? Uvidíme.
  (sps) 

Večerné zápasy pri umelom 
osvetlení v  neopakovateľnej 
atmosfére. Takto začali pop- 
radskí futbalisti na jeseň mi-
nulého roka a v tomto tren-
de chcú pokračovať i v jarnej 
časti. Okrem toho sa rozhodli 
poďakovať svojim fanúšikom. 
Počas pôsobenia v tretej lige 
prilákali futbalisti FK Poprad 
na svoje zápasy v  priemere 
650 divákov, v druhej lige ich 
bolo už 1 570 na zápas, pri-
čom v niektorých sa podari-
lo naplniť vtedajšiu kapacitu 
štadióna, čo bolo 2 200 divá-
kov. Dnes však NTC „pod-
rástlo” a  novými tribúnami 
sa kapacita rozšírila až na 
5  700  miest. Pre futbalový 
klub to znamená výzvu a zá-
väzok pokračovať vo vzostup-
nom trende i naďalej.

„Popradských futbalových 
fanúšikov si veľmi vážime 
a chceme sa im poďakovať za 
ich priazeň. Každý, kto si za-


