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Výročné ceny 
mesta V. Tatry

V  kongresovom centre Kúpeľov 
Nový Smokovec sa v  nedeľu pod-
večer konal jubilejný, 10. Tatranský 
galavečer, slávnostné udeľovanie 
výročných cien mesta Vysoké Tatry.  
Cenu mesta Vysoké Tatry za celo-
životné dielo získala žijúca legenda 
Vysokých Tatier, „tatko“ Ladislav 
Janiga. Ocenenie in memoriam sa  
dostalo Petrovi Šperkovi.  Str. 3

Každá nepredaná 
kniha zamrzí

Už pár dní sa u  nás diskutuje 
o sieti Panta Rhei a jej snahe zme-
niť spôsob dodávania kníh. Kým 
doteraz knihy do siete Panta Rhei 
prichádzali cez viacerých dodáva-
teľov, nový návrh hovorí o presune 
na distribúciu len cez Ikar.  Str.7

Poprad bojuje 
o medaily

Do semifinále hokejovej play-
-off extraligy postúpil HK Poprad. 
V rozhodujúcom siedmom zápase 
na zvolenskom ľade zdolal HKM 
Zvolen po samostatných nájazdoch 
1:0 a v semifinále vytvoril dvojičku 
s HC Košice. Str. 12

52. ročník 
Výtvarného salónu
V  Podtatranskom osvetovom 

stredisku v Poprade-Spišskej Sobote 
konala vernisáž výstavy neprofesio- 
nálnych výtvarníkov pod názvom 
Výtvarný salón 2015. Regionálna 
medziokresná súťaž bola určená pre 
výtvarníkov z okresov Poprad, Kež-
marok a Levoča.  Str. 4

Týždeň 
knižníc

Na maratóne 
v Tokiu

Podtatranská knižnica Poprad 
pripravila v  rámci Týždňa sloven-
ských knižníc od 23. do 27. marca 
viacero podujatí. V pondelok o 10. 
a 12.30 h sa uskutoční beseda so spi-
sovateľkou Katarínou Mikolášovou 
na Podtatranskej ulici a v pobočke 
na sídlisku Juh I. Počítačový kurz 
pre seniorov (na základe prihlášok) 
sa uskutoční v pobočke Centrum na 
Podtatranskej ul. od 23. do 27. mar-
ca. Program Ján Mičuch, Ján Petrík 
a FAMA art - vydavateľstvo pôvod-
nej mladej slovenskej poézie a pró-
zy v  pobočke Centrum zaradila 
Podtatranská knižnica na utorok 24. 
marca o 16.30 h. Stretnutia so spiso-
vateľom Jozefom Banášom sa usku-
točnia v  piatok 27. marca o  11. h 
v Strednej zdravotnej škole v  Po-
prade. Beseda ku knihe Velestúr, 
spojená s predajom a autogramiá-
dou bude aj v pobočke knižnice na 
sídlisku Západ o 16.30 h. Čitatelia, 
žiaci 2. - 5. ročníka ZŠ zažijú nielen 
rozprávkovú Noc s  Andersenom 
v pobočke knižnice Centrum z piat-
ka na sobotu od 19. do 8. h.

Podtatranská knižnica vyhlásila 
v rámci Týždňa slovenských knižníc 
od 23. marca do 30. mája literárno-
-tvorivú súťaž Mladý literárny kritik 
v písaní recenzie na vybrané tituly 
prózy pre mládež. Do sérii podujatí 
zapadá aj Deň bez poplatkov, ktorý 
je 26. marca. V piatok sa v oddele-
niach a  pobočkách Podtatranskej 
knižnice nebudú platiť poplatky za 
registráciu nového čitateľa a pri ob-
novení členstva a  taktiež odpustia 
poplatky za upomienky.  (pkr)

Ojedinelý úspech dosiahol 
Ladislav Šimko z Podolínca, ktorý 
zabehol minulý mesiac maratón 
v Tokiu. Absolvovaním podujatia sa 
podtatrancovi splnil dlhodobý cieľ, 
keď absolvoval všetky maratóny 
„Bix Six“ (Veľká šestka). Do Veľkej 
šestky patria maratóny v Bostone, 
Londýne, Berlíne, Chicagu a New 
Yorku. Svoj cieľ začal napĺňať L. 
Šimko roku 2000 v New Yorku, pok- 
račoval v Bostone a Berlíne (2013), 
Londýne a Chicagu (2014) a nako-
niec ho zavŕšil tohto roku v Tokiu.

Na maratóny Veľkej šestky nie 
je ľahké sa dostať. Nemôžete sa iba 
prihlásiť. Do Bostonu sa L. Šimko 
musel kvalifikovať v  Helsinkách 
2012 a  účasť na ostatné marató-
ny sa losuje a  tak bežec musí mať 
šťastie. Na maratón do Tokia bolo 
prihlásených vyše 300 000 bežcov 
z celého sveta, ale pozvaných bolo 
„iba“ 36 000 bežcov. Šimko sa stal 
len druhým Slovákom, ktorý mal to 
šťastie, že sa mohol zúčastniť mara-
tónov Veľkej šestky.   (pkš)

Ing. Annou Rážovou,
prezidentkou Asociácie na ochranu spotrebiteľov liekov

kého pôvodu, ktorý sa 
používa na liečbu chorôb 
v  prospech užívateľa. 
Apelujem na všetkých, 
aby si uvedomili najmä 
význam slov „v pros- 
pech užívateľa“. Spolu 
s faktom, že lieky nie sú 
obyčajnou komoditou, 
je veľmi dôležitý. Liek je 
špecifický už tým, že na 
rozdiel od iných produk-
tov, má veľkú moc. Do-
káže liečiť, ale tiež, pri nesprávnom 
použití, dávkovaní či v kombinácii 
s inými liekmi a produktmi, zabíjať.“

Pacient by mal podľa nej lekáro-
vi klásť, okrem otázok týkajúcich sa 
jeho zdravotného stavu, aj otázky 
o predpisovaných liekoch, no v pra-
xi sa to nedeje. Pacient svoj zdravot-
ný stav dobre nepozná, slovo lekára 
považuje za sväté a  často nech-

Ing. Hanka Rážová  je zaklada-
teľkou a  prezidentkou Asociácie 
na ochranu spotrebiteľov liekov 
(AOSL) a  autorkou Slovenského 
liekového automatizovaného infor-
mačného systému SLAIS® a  LIE-
Kinfo®. V roku 2007 získala medailu 
PhMr. Vladimíra J. Žuffu za prínos 
do slovenského lekárnictva a v roku 
2008 Weberovu cenu za významnú 
organizátorskú prácu  v  prospech 
farmácie. Od roku 2010 je čestnou 
členkou Slovenskej farmaceutickej 
spoločnosti. Porozprávali sme sa 
s ňou o ochrane spotrebiteľov liekov 
na Slovensku.

„Keď sa pozrieme do ktoréhokoľ-
vek synonymického slovníka pre 
slovo SPOTREBITEĽ nájdeme výz-
nam konzument, zákazník, užívateľ. 
Z encyklopedického slovníka sa zasa 
dozvieme, že LIEK je produkt živo-
číšneho, minerálneho alebo syntetic-

ce vedieť viac o  výz- 
name laboratórnych 
výsledkov, o  liečbe a  o 
predpísaných liekoch. 
AOSL pacientom odpo-
rúča, aby sa pýtali, prečo 
ten ktorý liek dostávajú. 
Aby boli opatrní v prí-
pade, že im lieky predpi-
sujú rôzni lekári – lieky 
rovnakej skupiny môžu 
mať rôzne názvy a  ich 
hromadenie a  vzájom-

né pôsobenie môže zdravie poško-
diť. Veľkú pozornosť si vyžaduje si-
tuácia, keď pacient už berie lieky na 
predpis a z nejakého dôvodu si sám 
naordinuje aj voľno predajný liek, 
napr. proti bolesti či prechladnutiu. 
Pacienti by si mali viesť zoznam lie-
kov, ktoré aktuálne užívajú a mať ho 
pri sebe. 

Na Slovensku roky existujú záuj- 

mové organizácie ako Asociácia 
dodávateľov liekov a  zdravotníc-
kych pomôcok, Slovenská asociá- 
cia farmaceutických spoločnosti 
orientovaných na výskum a vývoj, 
Asociácia generických spoločnosti, 
Slovenská lekárska komora – zdru-
ženie lekárov a Slovenská lekárnická 
komora. Logicky, tieto organizácie 
chránia záujmy svojich členov. Pos- 
laním prvých troch organizácií je 
podporovať a  napomáhať uvádza-
niu liekov na slovenský trh. Majú 
vypracované kódexy Farmapriemy-
sel a lekár a Farmapriemysel a pa-
cientske organizácie. „Čítala som 
ich. Nenašla som popis, ako posielajú 
doktorov na „kongresy“ do Egypta, 
ale celkom zaujímavo píšu o spolu-
práci s pacientskymi organizáciami. 
Kto chráni záujmy spotrebiteľov lie-
kov na Slovensku? 

 Pokračovanie na 3. strane

Špičkové  
výsledky
lesníkov
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Iné svety  
Ľubomíra 
Korenka
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Kežmarok 
si zahrá 
o umiestenie
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V nedeľu, tri týždne pred Veľkou nocou sa v Liptov-
skej Tepličke konalo tradičné podujatie, vynášanie Maj-
moreny. Tento pohanský zvyk v prevedení DSF Turničky 
a FS Tepličan sa konal už po štvrtýkrát. Tradičný zvyk 
z obce Liptovská Teplička, ktorý sa uchováva z pokole-
nia na pokolenie symbolizuje vyháňanie symbolu smrti 
a zimy. Sprievod zložený zo žien a dievčat prechádzal ob-
cou so symbolickou slamenou Majmorenou, oblečenou 
v ženskom kroji. Za sprievodu piesní prešli dievčence 
ulicami a nakoniec si s ňou zatancovali vyzliekli zo šiat, 
podpálili a hodili do potoka. Tým symbolicky ukončili 
zimu a zahnali nešťastie z obce. „Podľa písomných pra-
meňov sa zachoval z povojnových čias. Hlavne pre turistov 
sme si vymysleli súťaž o najdlhší šúľanec. Práve dnešná 
nedeľa sa volá aj šúľková nedeľa, podľa pripravovaného 
jedla šúľancov, ktoré v domácnostiach pripravovali gazdi-
né,“ objasnila Katarína Fedorová, kultúrna pracovníčka 
a vedúca folklórnych súborov Turnička a Tepličan. Tra-
díciu v Liptovskej Tepličke obnovili a oživili súťažou vo 

výrobe najdlhšieho šúľanca a jedení šúľancov na rých-
losť. Do súťaže sa zapojilo deväť družstiev päť z okolitých 
obcí a štyri domáce. Súťažné družstvá mali k dispozícii 
dve vajcia, jeden kilogram múky, pol kila varených, pre-
tlačených zemiakov, liter vody. Každé súťažné družstvo 
však malo svoj vlastný grif na šúľanie a v časovom limite 
30 minút si súťažiaci zarobili cesto a šúľali, šúľali a šú-
ľali a víťazné družstvo Športový klub Horec si vyšúľal 
prvenstvo. Ich šúľanec mal dĺžku 53,20 cm. Na druhom 
mieste sa umiestnil Penzión Dolinka PPD Liptovská 
Teplička so 49, 80 cm dlhým šúľancom a tretiu priečku 
obsadil FSK Vikartovčan z Vikartoviec III s 35, 77 cm šú-
ľancom. V súťaži v jedení 750-tich gramov šúľancov na 
rýchlosť skončili na prvom mieste družstvo z Vikartoviec 
II, druhé miesto patrilo jedákom zo ŠK Horec a tretie 
miesto si vyjedli Vikartovce III. 

Rekord z minulého roku bol prekonaný a víťazný ŠK 
Horec obhájil svoje víťazstvá z minulých rokov. V roku 
2014 zvíťazili so 40,70 cm šúľancom.  (pks) 



2 Streda, 18. 3. 2015 | číslo 12  SPRAVODAJSTVO
Štátna polícia

Celokrajská pátracia 
akcia. V stredu v ranných 
hodinách policajti vykonali 
celokrajskú pátraciu akciu 
po osobách a veciach. Za-
meraná bola na pátranie po 
osobách, na ktoré súd vydal 
príkaz na zatknutie, príkaz 
na dodanie do výkonu trestu 
odňatia slobody a zatýkací 
rozkaz. Polícia tiež hľadala 
nezvestné osoby, ktoré sú 
podozrivé zo spáchania trest-
nej činnosti. Do výkonu bolo 
zapojených 114 policajtov 
kriminálnej, poriadkovej a do-
pravnej polície. Celkovo po-
čas akcie prekontrolovali 186 
motorových vozidiel a 386 
osôb. Vypátrali 6 osôb a zis-
tili 50 priestupkov. V rámci 
pátracej akcie boli na teritó-
riu Okresného riaditeľstva 
PZ Stará Ľubovňa zistené 
2 trestné činy, porušovanie 
domovej slobody a ohrozenie 
pod vplyvom návykovej látky. 

Ukradli štvorkolku a ma-
lotraktor. Polícia v Kežmarku 
začala trestné stíhanie pre 
prečin krádeže. V období od 
novembra minulého roku do 
marca tohto roku v Abrahá-
movciach, časť Pikovce ne-
známy páchateľ poškodil zá-
mok na dverách garáže cha-
ty, odkiaľ ukradol štvorkolku 
červenej farby v hodnote viac 
ako 5 000 eur. 

Ku krádeži malotraktora 
došlo v obci Mníšek nad Pop- 
radom. Aj v tomto prípade 
neznámy páchateľ v priebe-
hu februára a marca vylomil 
dvere na hospodárskej budo-
ve v oblasti zvanej Krendže-
lovka, odkiaľ odcudzil ma-
lotraktor s príslušenstvom, 
obojstranný pluh na oranie, 
vyorávač zemiakov, brány, 
rotovátor, diskovú kosačku 
a postrekovací prístroj. Maji-
teľovi vznikla škoda vo výške 
2 500 eur. Polícia po zlode-
joch intenzívne pátra a v prí-
pade preukázania viny im 
hrozí trest odňatia slobody až 
na dva roky. Zároveň žiada 
občanov, ak majú informácie 
o skutkoch, aby to oznámili 
na ktoromkoľvek policajnom 
oddelení alebo na telefón-
nom čísle 158.  (pkr)

Sme len 
štatisti

Poslanci Smeru prelo-
mili veto prezidenta a no-
velu zákona o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti 
schválili v pôvodom znení. 
Prednostné objednávanie 
u lekárov teda od 1. aprí-
la 2015 končí. Človek si 
kladie otázku, na čo vô-
bec máme inštitút veta, 
keď v prípade vlády jednej 
strany, kedy je jeho pou-
žiteľnosť možno najviac 
pádna, vyznie ako slabuč-
ký vánok v horúcom lete. 
A v tomto kontexte až gro-
teskne pôsobí zásah po-
licajných vyšetrovateľov 
u doktora Liptáka, ktorý 
pred časom poukázal na 
prijímanie darov lekárov, 
v piatok ráno. Ordinácia 
celý deň nefunkčná a pa-
cient, za dobro ktorého 
vládna strana tak zuba-
mi nechtami bojuje, ostal 
opäť bez varovania predo 
dverami, hoci sa podob-
ná „odborná“ razia bez 
ohlásenia dala uskutočniť 
hocikedy po skončení or-
dinačných hodín. 

Potom, po dramatic-
kom zatýkaní pred očami 
celého národa, poslanca 
Jánoša, ktorý údajne týral 
svoju manželku a rôznych 
tanečkoch na polícii a sú-
doch, po pár dňoch z väzby 
prepustia, pretože zapla-
tená kaucia, expolitikova 
sestra a samotný expos- 
lanec sú pre súd dosta-
točnou zárukou, že svojej 
manželke a dcére nie je 
nebezpečný. Aspoň bude 
mať čas popremýšľať nad 
svojou budúcnosťou. Veď 
sa možno preňho nájde 
dáky pekný flek niekde 
v Bruseli. Rovnako ako 
sa našiel pre vysokokva-
lifikovanú odborníčku, ex-
ministerku zdravotníctva, 
Zuzanu Zvolenskú, ktorá 
tak odborne „zahviezdila“ 
v tejto pozícii, až ju bol 
premiér nútený kvôli škan-
dálu s predraženým CTeč-
kom odvolať. 

Do toho príde správa, 
že euro je už takmer na 
úrovni dolára. Už pred me-
siacom stálo menej ako 
1,20 dolára a neprestalo 
oslabovať. Obchodníci 
ho na trhoch teraz ponú-
kajú zhruba za 1,085 do-
lára. Také slabé vraj bolo 
naposledy v apríli 2003. A 
Európska centrálna banka 
po prvýkrát v histórii zača-
la tlačiť nekryté peniaze 
a pumpuje do ekonomiky 
60 miliárd eur mesačne. 

Nuž, dejú sa veci. Všet-
ko pekne v medziach 
zákona a v podstate pre 
blaho nás všetkých. Ve-
čer si pozrieme správy, 
popretkávané reklamami 
na výhodnejšie a ešte vý-
hodnejšie pôžičky a úve-
ry, ktoré nám medovými 
hlasmi predhadzujú naj-
kvalitnejší slovenskí herci, 
a život ide ďalej. Môžeme 
si zanadávať, zlostiť sa 
a pechoriť, no v podstate 
len škodíme svojmu zdra-
viu. V tomto svete sme len 
štatistami a tento týždeň 
opäť ukázal, aké pravdivé 
je vyjadrenie: „Vyhraj voľ-
by a môžeš všetko.“  (pvč)

Minulého týždňa sa v Dome 
kultúry, v novej obradnej sieni 
mesta Svit, uskutočnila sláv-
nostná schôdza Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
(SZPB). Pozvanie prijali ta-
jomník Okresnej organizá-
cie SZPB Dr. Ján Pavlovčin, 
viceprimátor Svitu Ing. Ivan 
Zima a Ing. Darina Hudáková 
za Nadáciu Chemosvit, ktorá 
spoločenským organizáciám 
v meste už dlhé roky pomáha. 
Slávnostnú schôdzu pripra-
vili členovia -  muži a  veno-

vali ju členkám – ženám pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa žien. Na slávnostnom 
stretnutí nechýbala báseň, 
ktorú zložil a predniesol Jozef 
Klein a  ženám sa prihovoril 
aj predseda ZO SZPB Rudolf 
Abrahám, I. Zima a J. Pavlov-
čin. Muži okrem slávnostného 
obedu odovzdali ženám kvie-
tok spolu s malou pozornos-
ťou. K dobrej nálade prispeli 
Emil Horňák s  neodmysli-
teľnou harmonikou a Dušan 
Fronc s  gitarou zo zábavnej 
skupiny Svitasenior.

Nie súdy, ale verejnosť musí chrániť obeť?
V ostatnom čase sa v slo-

venských médiách skloňuje 
vo všetkých pádoch rodina 
poslanca Národnej rady SR 
Vladimíra Jánoša. Podľa jeho 
manželky ju vraj týral rov-
nako, ako ich dvanásťročnú 
dcéru. Riešiť verejne citlivé 
rodinné vzťahy je veľmi ťaž-
ké, ale na druhej strane chá-
pem manželku pána poslan-
ca, keď sa rozhodla rodinné 
problémy medializovať. Ak 
by tak neurobila, jej šance by 
boli v tomto „právnom“ štáte 
absolútne nulové a  najskôr 
by skončila v  opatere niek-
torej psychiatrickej kliniky. 
Pritom nejde o prvý prípad 
pána poslanca, pretože už 
pred rokmi držal pri hlave 
manželky zbraň, ako nám 
prezradil jeho bývalý spo-
luposlanec, pán Sulík. Na 
Slovensku sú totiž volení 
zástupcovia ľudu, rovnako 
ako najväčší zlodeji, nedot- 
knuteľní. Moc, spolu s  pe-

niazmi, dokáže skorumpovať 
každého a  všetkých. A  keď 
nie moc a peniaze, tak urči-
te strach väčšiny advokátov, 
ktorí sa súdnym sporom 
s  mocnými tohto štátu vy-
hýbajú a boja sa ich ako čert 
kríža. Ich nezaujíma pravda 
a morálka, ktorú by mali ob-
hajovať. Pre nich sú rovnako, 
ako pre všetkých v  tomto 
štáte zaujímavé len peniaze. 
Nikdy nezabudnem na výrok 
jedného advokáta, ktorého 
klient oslovil o  právne zas- 
tupovanie proti katolíckej 
cirkvi a  ten bez zaváhania 
povedal: „Proti cirkvi v žiad-
nom prípade, zastupujem 
ich v reštitúciách, takže ani 
nepokračujte ďalej...“ Samo-
zrejme, nikto nemôže zapla-
tiť advokáta lepšie, ako kato-
lícka cirkev, ktorá je bezpo-
chyby najväčším vlastníkom 
nehnuteľností, pôdy a  lesov 
na Slovensku. Dokonca ta-
kým veľkým, že už od rešti-

túcií, niekedy pred dvadsia-
timi rokmi, nie je schopná 
urobiť súpis vlastného ma-
jetku. Rovnako nemôže za-
platiť žiadneho advokáta ani 
manželka poslanca Národnej 
rady, ktorý síce deklaruje ako 
jediný príjem poslanecký 
plat, ale vozí sa na luxusných 
autách, nosí luxusné hodin-
ky a  býva v  prepychovom 
byte v Bratislave. A výsledky 
tohto nerovného boja man-
želov sú od samého začiatku 
jasné – po pár nociach v cele 
súd rozhodol nevziať bývalé-
ho pána poslanca do väzby! 
Darmo vykrikuje krajská 
prokurátorka, darmo vykri-
kuje generálny prokurátor. 
Psí hlas do neba nejde a pre 
mocných a bohatých žiadny 
zákon na Slovensku neplatí. 
A presne o tom je väčšina vy-
šetrovaní vedených políciou, 
celá naša justícia a dokonca 
aj prokuratúra, ktorá má síce 
dohliadať na dodržiavania 

zákonnosti, ale v podstate je 
bezzubá. Trúfne si možno na 
pár lumpov, ktorí pred ba-
rom dokaličia človeka, ale na 
nedotknuteľných –  v  žiad-
nom prípade. Stačí výrok 
súdu: „Obavy prokuratúry, 
že obvinený sa bude vyhýbať 
trestnému stíhaniu a  mariť 
vyšetrovanie, nie sú dôvod-
né. V  tomto štádiu trestné-
ho konania existuje dôvod 
na preventívnu väzbu, avšak 
prijaté opatrenia, ako zákaz 
styku s poškodenými a zákaz 
priblíženia sa k nim, písom-
ný sľub obvineného, záru-
ka jeho sestry, sú spôsobilé 
zabezpečiť účel väzby, teda 
aby obvinený nepokračoval 
v  páchaní trestnej činnos-
ti.“ Takže zbrane v  legálnej 
držbe obvineného (a v nele-
gálnej?), nedávne vyhráža-
nie sa manželke zbraňou (aj 
masoví vrahovia z Petržalky 
a z Uherského Brodu vlast-
nili zbrane legálne), nie sú 

dôvodom na väzbu? Ak by 
sa takto zachoval akýkoľvek 
človek, ktorý žije z  obyčaj-
ného platu a nemá politické 
krytie, z basy nevyjde mini-
málne desať rokov. Asi naj-
výstižnejšie celú túto šarádu 
komentoval zástupca Jáno-
šovej manželky Ivan Katri-
nec, ktorý síce nie je právnik, 
ale má aspoň odvahu a zrej-
me aj charakter: „Toto je ab-
solútny výsmech a arogancia 
moci. Rozhodnutie nemá nič 
spoločné s morálkou.“ Také-
to rozhodnutie totiž naozaj 
nemá nič spoločné ani len so 
zdravým rozumom a  preto 
sa niet čo čudovať manželke, 
že celú kauzu medializovala 
a spravodlivosti sa môže do-
volať len pod ochranou ve-
rejnosti. Táto kauza by mala 
byť neustále pod dohľadom 
nás všetkých, aby pani Já-
nošová s dcérou mali šancu 
dožiť sa spravodlivého roz-
sudku.  Ľ. Rešovská 

Vedenie mesta Poprad po povestných sto dňoch
Odpočet nového vedenia 

mesta Poprad po sto dňoch 
od uvedenia do funkcie uro-
bil primátor Jozef Švagerko 
spoločne s  viceprimátormi 
Igorom Wzošom a  Pavlom 
Gašeperom uplynulý pon-
delok. Ako zdôraznil Jozef 
Švagerko, prítomní boli aj 
viceprimátori najmä preto, 
aby si aj občania uvedomili, 
že o súčasnosti a budúcnos-
ti mesta nerozhoduje jeden 
človek. 

Primátor mesta informo-
val o  personálnych zme-
nách po nástupe do úradu, 
ktoré sa udiali na pozíciách 
viceprimátorov, prednostu 
mestského úradu a  výmene 
právničky mesta a  rovnako 
pripravujú novú organizačnú 
štruktúru, ktorá sa bude tý-
kať hlavne odboru výstavby, 
oddelenia kultúry, propagá-
cie, cestovného ruchu a stra-
tegického rozvoja. 

„Ekonomický audit po-
tvrdil, že mesto je v  dobrej 
finančnej kondícií. V rezerv-
nom fonde sa nachádza pri-
bližne 8,5 mil. eur, mesto nie je 
úverovo zadĺžené a neeviduje 
záväzky po lehote splatnos-
ti,“ povedal primátor a upo-
zornil, že mesto ale eviduje 
pohľadávky v  objeme vyše 
1 mil. eur hlavne za nezapla-
tené poplatky za komunálne 
odpady a  drobné stavebné 

odpady. Audit tiež ukázal, 
že príjmy mesta z prenájmov 
v  porovnaní s  rokom 2003 
klesli o cca milión eur. 

Právny audit zase ukázal, 
že mesto vedie v súčasnosti 
súdne spory o 3 mil. 350 tis. 
eur. Tieto spory sa týkajú ná-
sledkov po pôsobení klubu 
HC Lev v  Poprade, domu 
služieb na Francisciho ulici 
a veľkoplošnej obrazovky na 
zimnom štadióne.

V  povestných sto dňoch 
vedenie mesta uskutočnilo 
prvé rokovania so subjekta-
mi, ktoré v minulosti zaťažili 
Poprad nedokončenými pro-
jektami Horse, staveniskom 
po pivovare, ale aj kauzou 
Duklianskych kasárni.

„Poprad vnímam nielen 
ako desiate najväčšie mesto 
na Slovensku, ale z pohľadu 
významu, strategickej polo-
hy, jestvujúcej infraštruktúry 
a  prítomnosti významných 
investorov ako mesto, ktoré 
patrí do TOP 3  slovenských 
miest. Preto je našou základ-
nou víziou Poprad ako silné 
mesto, v  ktorom budú jeho 
spokojní obyvatelia nachá-
dzať svoje uplatnenie, bývanie 
a  kvalitné prostredie na ži-
vot,“ uviedol Jozef Švagerko. 

Aj z  pohľadu naplnenia 
tejto vízie primátor mesta 
zhodnotil aktivity vo vzťahu 
k občanom, aktivity v oblasti 
urbanizácie, koncepcie ar-
chitektúry, rozvoja mesta, ale 

aj Popradu ako partnera roz-
voja cestovného ruchu. Vy-
zdvihol podpis Memoranda 
o rozvoji Spiša, ktorého cie-
ľom je rozvoj regiónu a spo-
lupráce susedských miest. 

Jozef Švagerko tiež veno-
val pozornosť rodine a bez-
pečnému mestu, bývaniu 
a  práci pre Popradčanov, 
ale aj projektom pre mla-
dých, z ktorých si najväčšiu 
pozornosť zaslúži príprava 
nového študijného odbo-
ru UMB pre Poprad so zá-
merom stabilizovať v  Pop- 
rade vysoké školstvo, zriade-
ním samostatnej fakulty. 

Postupne sa primátor vy-
jadril aj k  ďalším témam 
a  oblastiam, na ktoré chce 
on sám, ale aj vedenie mes-
ta zamerať pozornosť hlav-
ne v  oblastiach dopravy, 
zvýšenia počtu  pracov-
ných možností v  sociál- 
nej oblasti, športe a kultúre. 

Igor Wzoš v  skratke in-
formoval o príprave start-up 
centra pre podporu nových 
projektov a inovatívnych ná-
padov a  ďalších aktivitách, 
zameraných hlavne na mla-
dých ľudí. 

Pavol Gašper hovoril o príp- 
rave nového Komunitného 
plánu mesta Poprad na roky 
2015 – 2020 a rozšírení mož-
ností starostlivosti o  senio-
rov.  (reš)

I. Wzoš, J. Švagerko a P. Gašper

Oslávili Medzinárodný deň žien
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Medzinárodné preteky HZS

Kontrola priechodov

Zmena letového poriadku

V Žiarskej doline sa v sobotu 7. marca uskutočnil IX. ročník 
medzinárodných pretekov horských záchranných služieb. Na 
štart pretekov sa postavilo 16 dvojčlenných družstiev zo Slo-
venska, Česka a Poľska. Preteky pozostávali z lyžiarskej čas-
ti, ošetrenia zraneného, zvozu pacienta a kardiopulmonálnej 
resuscitácie, vyhodnotenou počítačom. Súťažilo sa v troch 
kategóriách, ktoré boli rozdelené podľa súčtu veku dvojice. 
Kategória A do 80 rokov, B od 80 do100 rokov a kat. C nad 
100 rokov. Najstarším účastníkom pretekov bol 68-ročný An-
drzej Marasek z poľského TOPRu, ktorý sa spolu so svojim 
kolegom Stanislawom Pabinom umiestnili v C kategórii na 2. 
mieste. Jedinou ženskou pretekárkou bola dobrovoľná zá-
chranarka HZS Beáta Jurínová zo Západných Tatier, ktorá 
spolu s Michalom Frankom z Veľkej Fatry dosiahli v A ka-
tegórii 3. miesto a v celkovom poradí skončili na 4. mieste. 
Kategóriu A vyhrali zástupcovia Horskej záchrannej služby 
Tomáš Kúcik z oblastného strediska Západné Tatry a Patrik 
Kvietok z oblastného strediska Nízke Tatry. V kategórii B sa 
na 1. mieste umiestnili Roman Glajcar a Pavel Svoboda 
z Beskýd a C kategóriu vyhrali Milan Nedeľka z Veľkej Fatry 
s Vladimírom Triznom zo Západných Tatier - Juh.

Mesto Poprad vykonalo v rámci prevencie a zvyšovania 
bezpečnosti cestnej premávky kontrolu nasvietenia prie-
chodov pre chodcov. Prekontrolovalo všetkých 50 nasviete-
ných priechodov. V šiestich prípadoch boli zistené poruchy 
v nasvietení priechodov inštalovanom na stĺpoch, v jednom 
prípade bola zistená porucha nasvietenia zabudovaného vo 
vozovke. Na odstránení porúch sa pracuje. Poprad bol me-
dzi prvými mestami na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu 
bezpečnosti už v roku 2004 priechody pre chodcov strieka-
né červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje 
aj osvetlenie priechodov, ktoré v Poprade začali montovať 
už v roku 2009.

Od 29. marca tohto roku dochádza k zmene letového po-
riadku na letisku Poprad-Tatry. Wizz Air, najväčšia nízko-nák- 
ladová letecká spoločnosť v strednej a východnej Európe, 
prevádzkuje linku z Popradu do Londýna-Lutonu, ktorá lieta 
4-krát do týždňa. Od 29. marca sa menia dni a časy príletov/
odletov. Letenky Poprad – Londýn-Luton si môžete zakúpiť 
na wizzair.com.

Pri pamätnej tabuli obetí 
holokaustu na železničnej 
stanici v Poprade sa v stre-
du 25. marca o 15.30 h bude 
konať pod záštitou predsedu 
vlády SR Roberta Fica pietna 
spomienka a kladenie ven-
cov. Venovaná je obetiam 
prvého transportu zo Slo-
venska do koncentračného 
tábora Auschwitz. Po tomto 

akte sa v Tatranskej galérii 
uskutoční o 16. h vernisáž 
výstavy Igi Brezu Smrť ho-
lubíc. V poeticko-hudobnom 
pásme Priezračný smäd vys- 
túpia recitátori Adriana Bal-
lová a Peter Vilhan s hudob-
ným sprievodom Natašou 
Kötelesovou a Máriou Šaba-
kovou. Výstava potrvá od 25. 
marca do 8. apríla 2015.  

Mobi lné ľadové plo -
chy v Poprade definitívne 
ukončili prevádzku 9. mar-
ca. „Táto sezóna nám priala 
od konca decembra až do 
konca februára. V úvode 
marca však už začali den-
né teploty stúpať a udržať 
kvalitný ľad na vonkajších 
plochách v týchto podmien-
kach nebolo možné,“ uvie-
dol Miroslav Kalnaši z Arény 
Poprad, ktorej personál 

zabezpečoval prevádzku 
mobilných ľadových plôch. 
V porovnaní s minulým 
rokom, kedy prevádzka 
vonkajších ľadových plôch 
finišovala kvôli otepleniu už 
18. februára, tak mohli tento 
rok Popradčania korčuľovať 
výrazne dlhšie. Najväčší 
záujem o korčuľovanie bol 
počas zimných prázdnin 
a víkendov, kedy ľad využilo 
aj viac ako 500 ľudí denne.

Okresná organizácie Únie 
žien Slovenska v Poprade 
a mesto Svit vyplásili súťaž 
o titul Žena roka. Jej cieľom 
je zaktivizovať občanov 
mesta i okresu pri hľadaní 
zaujímavej, pracovitej a 
jedinečnej ženy nášho okre-
su. Zároveň tak chcú prejaviť 
úctu a lásku ku ženám – mat-
kám, vzdať obdiv ich obeta-
vosti, húževnatosti, odvahe, 

pracovitosti a materstvu. 
Vyhodnotenie sa usku- 

toční na slávnostom podu-
jatí ku Dňu matiek v máji 
2015. Návrhy na titul Žena 
roka  2015 posielajte do 
konca apríla 2015 na adresu: 
Okresná organizácia Únie 
žien Slovenska, Jilemnické- 
ho 838/36, 059 21 Svit,  
Ľ.Kederová. Viac info na 
0904 879 926, 052/7755 989. 

Slovenská speleologická 
spoločnosť usporiada 28. 
marca o 9. h v Dome kultúry 
vo Svite celoslovenské 
stretnutie jaskyniarov Spe-
leomíting 2015. Na podu-

jatí budú prezentované ak-
tuálne výsledky prieskumu, 
výskumu jaskýň a krasu  
u nás i vo svete a zaujíma-
vosti z oblasti speleológie.

 (red)

Spomienka na transport

Mobilné plochy ukončili prevádzku

Žena roka 2015

Speleomíting 2015

Dnes som nemal šťastný 
deň! Ráno odbery u  pani 
doktorky, potom cesta opäť 
do Adusu pre výsledky. Na-
viac zaúradovala skleróza, 
zabudol som kartičku VSE, 
načisto hrôza. Keď som krá-
čal okolo pošty, spomenul 
som si na tú kartičku, ale mal 
som pocit, že problém vyrie-
šim aj bez nej. Vošiel som 
teda do priestorov kontak-
tov s  klientom. „Predsálie” 
bolo prázdne, čo ma poteši-
lo, že nebudem musieť dlho 
čakať. Nič nebránilo tomu, 
aby som vstúpil do priesto-
rov vybavovania klientov. 
V  miestnosti za pultami 
boli tri mladice. Jedna mala 
klienta, dve nie. Opäť šťastie. 
Vybral som si tú, hneď opro-
ti vstupu.

Pekne som pozdravil - ako 
sa patrí. Potom som už ne-
stačil pokračovať v reči. Mla-
dá tmavovláska ma pred-
behla otázkou, či mám kar-
tičku - zrejme mala na mysli 
„cetlíček“, ktorý vyprodu-
kuje prístroj umiestnený 
vpravo pred vstupom do 
„pojednávacej miestnosti”. 
Nemal som a skromne som 
poznamenal, že sa chcem 
len niečo opýtať. Nezáujem 
-  strohý oznam -  kartičku 
musíte mať. Poďakoval som 
aj za túto informáciu a od-
kráčal domov.

Dlhé roky som sa denne 
stretával najprv s pacienta-
mi, po Zajacovom ministro-
vaní s  klientmi, ale nespo-
mínam si, že by som niekedy 
nebol schopný vypočuť si 
otázku vyššie menovaných 
a  aspoň stroho odpovedať, 
resp. poradiť, komu ďalšie-
mu majú svoju otázku po-
ložiť. Kartičku inštitúcie, 
v  ktorej táto dáma dostáva 
výplatu, nech je aká je, mám 
už niekoľko rokov. Z  toho 
dôvodu mi mesačne strhá-
vajú platby, čo mi má zaručiť 
isté výhody. Zatiaľ som žiad-
nu nevyužil -  moja chyba. 
Jedno je ale isté, keď v naj-
bližšej dobe pôjdem zrušiť 
kartičku, určite si nezabud-
nem poslúžiť kartičkou z prí-
stroja v predsieni pracoviska 
ochotnej pracovníčky. Ten 
určovač poradia isto stál ko-
pec peňazí, tak ho je nevyh- 
nutné používať -  aj vtedy, 
keď žiadne poradie nie je. 
 DrB

Bez kartičky 
ani na krok!

Záchranári 
v akcii

Pomoc zranenému horo-
lezcovi. V sobotu vo večer-
ných hodinách boli záchranári 
HZS z oblastného strediska 
Vysoké Tatry požiadaní o po-
moc pre českého horolezca 
na Zamkovského chate. Muž 
počas dňa absolvoval horo-
lezeckú túru a pri návrate ne-
ďaleko chaty spadol, pričom 
si poranil chrbát. Keďže jeho 
bolesti pretrvávali, z chaty 
požiadal o pomoc. Záchranári 
zraneného 51–ročného muža 
na chate ošetrili a pripravili na 
transport. Na skútri ho dop- 
ravili k domu HZS v Starom 
Smokovci, kde ho prevzala 
posádke RZP. (red)

Dokončenie z 1. strany
Na to si odpovie každý sám. 

Na webstránke Štátneho ústa-
vu pre kontrolu liečiv (ŠUKL) 
sa okrem iného dočítame: 
„Štátny ústav je orgánom štát-
nej správy na úseku humánnej 
farmácie a drogových prekur-
zorov. Štátny ústav je rozpoč-
tová organizácia a na jeho čele 
je riaditeľ, ktorého vymenúva 
a  odvoláva minister zdra-
votníctva.“ Teda ŠÚKL má 
uskutočňovať kontrolu kvality 
humánnych liekov, sledovať 
distribúciu na území SR, (ne)
povoľovať reexport liekov, atď. 
Tým, že je poddimenzovaný, 
však zlyháva a na Ministerstve 
zdravotníctva SR nie je vôľa to 
zmeniť.“ Najväčší problém, 
ktorému spotrebitelia liekov 
na Slovensku čelia, vidí H. 
Rážová v úmyselnej, úplnej, 
až zavádzajúcej neinformo-
vanosti platcov zdravotného 
poistenia o liekovej politike. 
Tá zahŕňa predovšetkým ce-
notvorbu, kategorizáciu lie-
kov, indikačné obmedzenia, 
proskripčné obmedzenia, re-
exporty či prehľady ročných 
spotrieb jednotlivých liekov... 
„Pred rokom 1989 existova-

li tzv. podniky zahraničného 
obchodu, do ktorých sa dostá-
vali len vyvolení, pretože mali 
možnosť cestovať do západ-
ných krajín. Žiadny smrteľník 
sa nedozvedel, aké obchody sa 
tam dojednávali. Podobne sa 
správa MZ SR a jeho podria-
dení a nadriadení k verejnosti 
v súčasnosti. Čo do praxe pri-
niesla zmena zákona o generi-
kách, pomáha pacientom, že si 
v lekárni môžu kúpiť lacnejšiu 
verziu svojho lieku s rovnakou 
účinnou látkou?  Generické 
lieky obsahujú kvalitatívne 
i kvantitatívne zhodný obsah 
liečiva ako originálne lieky, no 
môžu sa odlišovať obsahom 
pomocných látok. Predáva-
jú sa pod iným obchodným 
názvom a vyzerajú inak ako 
pôvodné lieky. Vďaka nim je 
liečba lacnejšia a dostupnejšia 
širšiemu okruhu pacientov. 
Lacnejšie generiká majú dvere 
otvorené i  do nemocničných 
lekární. Štát jednoznačne 
podporuje výrobu a  predaj 
generických liekov, pretože 
lacnejšie lieky ušetria nielen 
jednotlivcom, ale i celému sys-
tému zdravotníctvu nemalé 
peniaze. Zároveň však dochá-

dza k obrovskému plytvaniu.“ 
Prevažne sa to podľa nej 

týka lacnejších liekov pro-
ti bolesti či prechladnutiu. 
Spotrebujeme ich ročne 
omnoho viac, ako skutoč-
ne potrebujeme. Na vine je 
systém nízkej spoluúčasti 
pacientov na úhrade lac-
ných liekov. „Na otázku či 
sú generiká rovnako účinné 
a bezpečné ako originály, le-
kári odpovedajú, že existujú 
skupiny liekov, kde len nepatr- 
ná zmena pomocných látok 
môže vyvolať nežiadúcu re-
akciu a teda zmariť, predĺžiť 
a predražiť liečbu. Napríklad 
pri liečbe epilepsie. Mne osob-
ne chýba štátna organizácia, 
ktorá by uverejňovala farma-
koekonomický rozbor originál 
–  generiká. Originálne lieky 
sú novšie a vyspelejšie a môžu 
napríklad riešiť viac problé-
mov v jednom prípravku. Pa-
cient tak môže miesto troch 
starších generík dostať jeden 
originálny liek. Okrem toho, 
že sa zníži počet nežiadúcich 
vedľajších účinkov, je tiež 
vysoká pravdepodobnosť, že 
pacient v konečnom dôsledku 
ušetrí.“ (pvč)

Ing. Annou Rážovou

Výročné ceny mesta Vysoké Tatry

V  kongresovom centre 
Kúpeľov Nový Smokovec sa 
v nedeľu podvečer konal ju-
bilejný, 10. Tatranský gala-
večer, slávnostné udeľovanie 
výročných cien mesta Vyso-
ké Tatry. Ako hudobný hosť 
vystúpilo sláčikové kvarteto 
Iuvenalis Quartet z  Košíc, 
ktoré vzniklo už v roku 1964 
a  operná speváčka Lucia 
Knoteková. Program mode-
roval Jozef Šimonovič.

Mesto Vysoké Tatry, ktoré 
rozhodnutím štátnych orgá-
nov vzniklo presne pred 68 
rokmi, 15. marca v roku 1947 
spojením pôvodných 15 tat-
ranských osád, sa rozhodlo 
tento rok udeliť ceny trom vý-
nimočným občanom - Cenu 
in memoriam, Cenu primá-
tora mesta a Cenu za celoži-
votné dielo. Hovorí sa, že veľ-
kosť človeka nespočíva v jeho 
sláve, ale vo výsledkoch jeho 
práce. Práve tie vypovedajú 
o  tom, aké sú jeho hodnoty 
a prezrádzajú jeho kvality. 

Ocenenie in memoriam sa 
dostalo Petrovi Šperkovi. Na-
rodil sa v roku 1955 v Marti-
ne, bol známym slovenských 

skialpinistom a  výškovým 
horolezcom. Ako horský 
vodca sprevádzal po Tatrách 
množstvo turistov a ako zá-
chranár mnohým zachránil 
život. 20 rokov pôsobil ako 
dobrovoľný a  10 rokov ako 
profesionálny člen horskej 
služby. Uskutočnil viac ako 
500 výstupov na najvyšší 
slovenský vrch - Gerlachov-
ský štít. Absolvoval mnoho 
výprav do hôr celého sveta. 
Osudným sa mu stal 23. jún 
2013. Pod štítom Nanga Par-
bat bol v základnom horole-
zeckom tábore surovo zastre-
lený skupinou teroristov.

Cenu primátora mesta Vy-
soké Tatry za rok 2014 získal 
Peter Simčák (vľavo). Primá-
tor Ján Mokoš, mu ju udelil za 
významné pozdvihnutie kul-
túrno-spoločenského živo- 
ta v meste. Zaslúžil sa o zor-
ganizovanie hodnotných 
koncertov pre širokú verej-
nosť a  ocenenie mu patrí aj 
za výbornú prácu a dosiah-
nuté výsledky s  Tenisovým 
klubom Vysoké Tatry, ktorý 
má viac ako storočnú tradí-
ciu. Netreba zabudnúť ani na 

jedinečnú športovú exhibí-
ciu Tenisové Tatry, ktorej za 
zúčastňujú najlepší slovenskí 
a českí tenisti. 

Cenu mesta Vysoké Tatry 
za celoživotné dielo získala 
žijúca legenda Vysokých Ta-
tier, „tatko“ Ladislav Janiga 
(vpravo). Dlhoročný profe-
sionálny záchranár, fotograf, 
kameraman a publicista oslá-
vil v minulom roku okrúhle 
životné jubileum - 70 rokov. 
Pochváliť sa môže niekoľkými 
prvovýstupmi v Tatrách, ale 
na svojom konte má aj veľa 
zahraničných horolezeckých 
expedícií. Patrí k priekopní-
kom skialpinizmu. Ladislav 
Janiga ako jediný zo šiestich 
tatranských záchranárov pre-
žil pád vrtuľníka v Mlynickej 
doline v roku 1979. Pri páde 
sa veľmi ťažko zranil. Lekári 
neverili, že bude môcť nie-
kedy poriadne chodiť, ale ne-
zlomná vôľa ho postavila na 
nohy a o rok už znovu zach- 
raňoval ľudské životy v Tat-
rách. Napísal niekoľko kníh 
a za svoju prácu získal mnohé 
ocenenia celoštátneho význa-
mu.  (sps) 

Podtatranská knižnica 
v  spolupráci s  Okresným 
osvetovým strediskom Pop- 
rad usporiadali okresné kolo 
Hviezdoslavovho Kubína 
2015. V prednese prózy v jed-
notlivých kategóriách zvíťa-
zili Samuel Kundrata, Krištof 
Župník, Ivana Mečárová, 

všetci Spojená škola Letná 
Poprad a Patrícia Bialončíko-
vá, Gymnázium Kukučínova, 
Poprad. Porota ako najlepších 
vyhodnotila v prednese poé-
zie Michala Murára, Spojená 
škola Letná Poprad, Samuela 
Špireka, ZŠ Sp. Bystré, Da-
niela Štefánika, Spojená ško-

la Letná Poprad a  Michaelu 
Dzamkovú, Súkromné gym-
názium Ul. rovná Poprad. 
Krajské kolo Hviezdoslavov-
ho Kubína I. - III. kategórie sa 
uskutoční v Starej Ľubovni 24. 
apríla a IV. kategórie 25. apríla 
v Prešove. Postúpili na nich 
všetci víťazi okresného kola.  

Víťazi si vybojovali postup



4 Streda, 18. 3. 2015 | číslo 12  KULTÚRA
Pozvánky

Literárno-hudobné pásma
Klub seniorov v Poprade-

-Spišskej Sobote v spoluprá-
ci s Podtatranskou knižnicou 
pripravili na dnes o 13. 30 h 
literárno-hudobné pásmo M. 
Paveleková, Š. Kvietik a J. Fi- 
lip. Milovníci hudby a slova 
sa stretnú v oddelení ume-
nia v Sp. Sobote. S Klubom 
seniorov Západ pripravila 
knižnica literárno-hudobné 
pásmo Edith Piaf. Uskutoční 
sa zajtra, 19. marca v priesto-
roch Podtatranskej knižnice 
na Podtatranskej ul. o 14. h. 

Jeden svet 2015
Festival Jeden svet 2015/

Sloboda nie je zadarmo pok- 
račuje v Poprade premieta-
ním ďalších filmov. V divadel-
nej sále DK diváci dnes o 17. h 
uvidia snímky Putinove hry 
(Nemecko, Rakúsko, Izrael), 
Podozrivá čokoláda (Dánsko) 
a Lotte - srdce pre bezdo-
movcov (Nemecko). Program 
vo štvrtok 19. marca o 17. h: 
35 mesiacov s Natálkou (ČR), 
Neznámi hrdinovia (SR), Fa-
ridullah má dnes voľno (Af-
ganistan, Dánsko), v piatok 
20. marca o 17. h: Viva Cuba 
Libre - rapová vzbura (Kuba, 
USA), Baro mariben (SR), 
Mojich posledných 150 000 
cigariet (ČR).
Cestami slovenského slova

V kaviarni a čajovni U vlka 
v Starom Smokovci dnes ve-
čer o 18. h Žofia Fridrichová 
predstaví v programe Cesta-
mi slovenského slova dielo 
Margity Figuli Mladosť. Vstup-
né 2 €. Rezervácie na uvlka@
kaviarenacajovnauvlka.sk a t. 
č. 0908 704 412. Vo štvrtok 
19. marca o 18. h tu bude fil-
mové premietanie z festivalu 
Hory a mesto - Searching for 
the Coast Wolves(Nemec-
ko, réžia Richard Matthews). 
Gudrun Pflueger študuje ta-
jomných pobrežných vlkov 
v kanadskej provincii Britská 
Kolumbia a jej hľadanie sa 
zavŕši mocným stretnutím. 
Vstupné 1 €. V utorok 24. 
marca o 18. h budú U vlka 
pliesť jedny z posledných čia-
pok tejto zimy Ida Maťugová 
a Žofia Fridrichová. Rozhovo-
rom bude sprevádzať Zuzana 
Šimová. Vstupné 1 €. Rezer-
vácie na uvlka@kaviarenaca-
jovnauvlka.sk, t. č. 0908 704 
412.

Filmy v galérii 
V Kinoklube Film Europe 

Tatranskej galérie Poprad 
premietnu 19. marca film  
Sex, drogy a dane (biogr. 
dráma, Dánsko), v piatok 20. 
marca Dva dni a jedna noc 
(dráma Belgicko, Francúz-
sko, Taliansko) a v nedeľu 22. 
marca Violette (biogr. dráma, 
Belgicko, Francúzsko). Za-
čiatok premietania je o 19. h.

Jánošík, alebo...
Spišské divadlo pozýva vo 

štvrtok 19. marca o 19. h na 
hru P. Palika Tieň majstra 
Pavla. Vstupné 5 €. V piatok 
20. marca uvedie hru s pes-
ničkami o tom, ako sa z oby-
čajného človeka stane zboj-
ník, hrdina a národná legen-
da - J. Mokoš Jánošík, alebo 
pravda je len jedna. Vstupné 
6 €. Zájazdové predstave-
nia odohrá Spišské divadlo 
v utorok 24. marca o 17. h  
v Poprade a to jednu z najhra-
nejších slovenských komédii, 
Zmierenie alebo dobrodružst- 
vo pri obžinkoch J. Palárika.

Pozvánky
Chovateľská prehliadka

Obvodná poľovnícka komora 
v Kežmarku pozýva všetkých 
na chovateľskú prehliadku 
trofejí za poľovnícku sezó-
nu 2014/2015. Sprístupnená 
bude v budove SOŠ Kežma-
rok na Garbiarskej ulici č. 1 a 
pre verejnosť bude otvorená 
22. – 25. marca od 8. do 17. h, 
26. marca od 8. do 12. h. 
Vstup je voľný.

Veľkonočná výstava
V Ľubici si môžete od 24. do 
29. marca pozrieť Veľkonoč-
nú výstavu žiakov MŠ, ZŠ, 
ZUŠ a detí z Domova sociál-
nych služieb v Ľubici. Verni-
sáž sa uskutoční v pondelok 
23. marca o 14. h v zasadač-
ke nad fitnescentrom. Otvore-
ná bude do nedele od 9. do 
16. h.

Absolventi
Dnes o 9. h premietnu v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku slovenský doku-
mentárny film režiséra Tomá-
ša Krupu Absolventi. Hovorí 
o zápase mladého človeka, 
ktorý po absolvovaní štúdií 
musí čeliť realite a potrebám 
spoločnosti.

Kraslice a ozdoby
Výstava veľkonočných 

kraslíc a ozdôb je inštalova-
ná v Galérii Hniezdne od 9. 
marca do 9. apríla. Galéria 
je otvorená denne, na požia-
danie, viac info na č. t. 0915 
423 940.

Stretnutie s Evou 
Urbaníkovou

Mirizmá Kirkov a Mestská 
knižnica vo Svite pripravili be-
sedu so spisovateľkou Evou 
Urbaníkovou.Uskutoční sa 
24. marca o 13. h v priesto-
roch nad poštou vo Svite.

La Gioia vo Svite
Jedinečný koncert pop 

operného tria La Gioia sa 
uskutoční 5. mája o 18. h v Do- 
me kultúry vo Svite. Hudob-
ným hosťom koncertu bude 
Natália Hatalová. Vstupné 12 
€, v deň koncertu 15 €. Pred-
predaj: MsÚ Svit, odd. kultú-
ry, č. dv. 116, 052/7875 114, 
0908 406 147, Reštaurácia 
Dom kultúry Svit, č. t. 7755 
201 a predajňa Tescoma, 
Nám. sv. Egídia Poprad, č. t. 
0904 658 812.

Stromy bez rámu
Od 5. marca je v Scherfelo-

vom dome v Poprade-Veľkej 
výstava obrazov Dany Šán-
dorovej Frankovičovej Stro-
my bez rámu. Pozrieť si ju 
môžete do 10. apríla.

Cestou necestou
Prvý ročník cestovateľské-

ho festivalu Cestou necestou 
sa uskutoční v G2 bike&cof-
fee, centrum Pod lesom vo 
Vysokých Tatrách vo štvrtok 
19. marca. Program: o 18. 
h Michal Knitl – 10 rokov na 
cestách životom, o 19. h Ma-
roš Matoušek – Backpacking 
juhovýchodnou Áziou a jeho 
tváre, o 20. h Pavol Hasan 
Bartuš – Malajzia/Indonézia, 
domorodci, stratený a prí-
tomný život, vzťahy a mágia, 
o 21. h Robo Kočan – Miz-
núci svet praveku. Vstupné 
v predpredaji 5 €, na mieste 
7 € a 5 € zľavnený pre dô-
chodcov, KST, SHS, James, 
študentov, učiteľov a ZŤP. 
Vstupenky si môžete zakú-
piť, alebo rezervovať priamo 
v mieste konania alebo na 
t. č. 0917 853 855 a 0915 
815 621. 

Poznáme víťazov 52. ročníka Výtvarného salónu 2015
V stredu minulého týždňa 

sa v  Podtatranskom osve-
tovom stredisku v  Poprade 
- Spišskej Sobote konala ver-
nisáž výstavy neprofesionál-
nych výtvarníkov pod ná-
zvom Výtvarný salón 2015. 
Regionálna medziokresná 
súťaž bola určená výtvarní-
kom z okresov Poprad, Kež-
marok a  Levoča. Výtvarný 
salón prezentuje výsledky 
neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby za posledný rok. „Pos- 
laním súťaže je podporovať 
rozvoj záujmovej umeleckej 
tvorivosti výtvarníkov od 15 
rokov vo všetkých žánroch 
a  širokej škále výtvarných 
techník. Napomáha vyhľadá-
vať a podporovať nové talenty 
a  rozvíjať schopnosti vyspe-
lejších autorov. Zároveň vyt- 
vára priestor na prezentáciu 
najlepších prác v  regionál-
nom kole i v ďalších postupo-
vých kolách v aktuálnom 52. 
ročníku,“ povedal Vladimír 
Vlado, organizátor podujatia 
z Podtatranského osvetového 
strediska v  Poprade. Súťaže 
sa zúčastnilo 13 autorov s 57 
prácami, z ktorých odborná 
porota vyhodnotila najlepšie 
práce postupujúce na kraj-
ské kolo. „Sme vďační, že aj 
v  tejto dobe sa ľudia venujú 
tejto činnosti, ktorá obohacuje 
nielen ich samých, ale i okolie, 
čim prispievajú ku kultivo-

vaniu životného štýlu širokej 
verejnosti. Je pravda, že po iné 
roky sa súťaže zúčastňovalo 
viac umelcov, ale je vidieť, že 
sa zúčastňujú už aj erudovaní 
neprofesionáli. V najmladšej 
kategórií od 15 do 25 rokov 
akosi výtvarníkov ubúda 
a chýbajú,“ konštatoval Vla-
dimír Vlado. 

Hodnotenie prác sa usku-
točnilo 3. marca porotou 
v  zložení František Žoldák, 
Danka Rožárová a Vladimír 
Vlado. Z  predložených výt- 
varných prác vo vekových 
kategóriách a  jednotlivých 
technikách porota udeli-
la diplomy za umiestnenie 
a čestné uznania s možnos-
ťou postupu do vyššej súťaže 
autorom v kategórií B – kres-

ba: 1. miesto neudelené, 2. 
Karol Košík s prácami More, 
Úvaha (kresba uhlom), 3. 
Aneta Tormová za práce 
Kostol sv. Juraja Sp. Sobota 
a  Artikulárny kostol v  Kež-
marku (kolorovaná perok-
resba), čestné uznanie získala 
Júlia Ďurásová za prácu Lipa. 
Kategória B – grafika: 1. Me-
lánia Jandurová za Cyklus 
6 ks PC grafík, 2. neudelené, 
3. Júlia Ďurasová za prácu 
Strom, Labutí (linorit). Ka-
tegória B – maľba: 1. Rastis- 
lav Hablák za prácu Ružová 
a Les (akryl), 2. Karol Košík 
za prácu Kráľovná a  Masky 
(akryl), 3. Jozef Čekovský za 
prácu Veštec (olej) a  čestné 
uznanie získala Aneta Tor-
mová za prácu Matúš (olej). 

Kategória C – kresba: 1. Ján 
Krivoňák za prácu Sofia, 
Gabriela (kresba ceruzou). 
Kategória C – maľba: 1. Eleo- 
nóra Habláková za prácu 
diptych Heriodiáda, Šašovi 
králi (akryl), 2. Juraj Ujházy 
za práce Tieňohra, Túžba, Fa-
rebný sen (suchý pastel, akva-
rel), 3. Emil Farkašovský za 
práce Každý človek nesie svoj 
kríž a Božská ľalia (olej). Ka-
tegória D – insitná plastika: 1. 
Anton Budzák za práce Bet-
lehem 1, Betlehem z vianoč-
ného stromčeka (drevo), 2. 
Ján Veteška za práce Maškrt- 
ník, Vodník Jožo (drevo), 3. 
Miloslav Semančík za práce 
Amorek, Šaškarňa (kovový 
reliéf). „Osobne ma mrzí, že je 
pomerne málo autorov vo všeo- 
becnosti. Prekvapilo ma, že 
sa nezúčastnili mladí autori. 
Máme dosť umeleckých škôl 
a mohli by Poprad zastupovať 
v ďalších kolách, pretože pat-
ril vždy k popredným okresom 
v  celoslovenských súťažiach. 
Málo autorov znamená, že 
chýbajú aj techniky a tým sa 
znižuje aj súťaživosť. Ale aj 
tak je tu dnes prezentovaná 
slušná amatérska výstava,“ 
zhodnotil člen poroty Fran-
tišek Žoldák. Ocenené práce 
postupujú do krajského kola 
Výtvarné spektrum 2015, 
ktoré sa bude konať v  Hu-
mennom 29. mája.  (pks)

Iné svety Ľubomíra Korenka v Tatranskej galérií
Tatranská galéria v Popra-

de, v priestoroch Art klubu, 
pripravila autorskú výstavu 
mladého, talentovaného pop- 
radského výtvarníka Ľubo-
míra Korenka pod názvom 
Iné svety. Vernisáž výstavy 
sa konala v piatok 13. marca 
a dopadla na výbornú. Návš- 
tevníci si odniesli nevšedný 
a inšpirujúci zážitok. 

Ľubomír Korenko sa naro-
dil v Kežmarku a už niekoľko 
rokov žije a tvorí v Poprade. 
Vyštudoval dizajn na Fakulte 
umení v Košiciach a práve štú-
dium dizajnu v značnej miere 
ovplyvnilo jeho tvorbu a dalo 
mu základy anatómie kresby, 
ktorá sa odzrkadľuje v  jeho 
dielach. Niekoľko rokov 

pôsobil a vystavoval v  zah- 
raničí. Väčšina vystavených 
diel vznikla kombinovanou 
technikou. Za posledné dva 
roky, ktoré uplynuli od prvej 
výstavy, je v  jeho tvorbe vi-
dieť progres a  pribudlo mu 
množstvo akvarelov a  abst- 
raktných diel. „Určite sa 
chcem posúvať ďalej a ďalej. 
Skúšam nové techniky, kto-
rými chcem inšpirovať ľudí. 
Vždy je tam nejaký príbeh, 
inšpirácia, energia, niečo zo 
mňa a zo sveta okolo mňa a z 
toho, čo vidím. Je tam ale aj 
voľnosť pre diváka, aby si tam 
hľadal aj to svoje,“ povedal 
Ľubomír Korenko. Inšpiru-
jú ho ľudia, nálady, svet ako 
taký a väčšinou mu myšlien-

ka vzniká tak, že 
nemôže spať , 
musí to hneď re-
produkovať a na 
koniec sa celá té 
m a  p r e t - 
ransformuje do 
obrazu. Na výs- 
tave je prezento-
vaných 41 diel. 
„Rozmýšľal som, 
či budem vysta-
vovať portréty, 
ale nakoniec som 

výstavu koncipoval rôznoro-
dejšie. Sú tu čisto abstraktné 
veci. Pochádzam z Popradu-
-Veľkej a inšpirovali ma práve 
diela zo Žltého domu Vincen-
ta van Gogha. Jeho farebnosť 
je inšpiratívna a možno je to 
na obrazoch aj vidieť,“ pove-
dal mladý umelec. Inšpiruje 
ho abstraktný expresioniz-
mus. Každý umelec prechá-
dza vývojom a  aj Ľubomír 
Korenko čerpá z  farebnosti 
ľudovej architektúry. Najbliž-
šie diela Ľubomíra Korenka 
uvidia diváci v Čechách. „Pre 
mňa je úspech, že môžem vy-
stavovať aj tu doma, v Tatran-
skej galérii, ktorá je po rekon-
štrukcii naozaj pekná. V za-
hraničí som vystavoval v Ang- 
licku, kde som 
dlhšie pôsobil, ale 
ťahalo ma to do-
mov. Umenie je 
moje hobby, lebo 
žiaľ, ešte stále sa 
ním nedá uži-
viť,“ ukončil Ľu-
bomír Korenko. 
Na výstave sme 
stretli Františka 
Žoldáka, ktorý 
nám povedal: 
„Pána Korenka 

nepoznám, je to mladý autor, 
ale vidieť, že je to profesionál-
ny výtvarník a má zaujímavú 
kompozíciu, nápady, fareb-
nosť, smelosť, voľnosť v tvorbe. 
Z jeho diel je cítiť, že sa nein-
špiruje realitou, vonkajškom, 
opisom, ale vyjadruje svoje 
pocity a  kompaktné maliar-
ske formy, ktoré nie sú bež-
né. Myslím si, že pre Poprad 
a výstavnú tvorbu je určitým 
prínosom a je to niečo nové, čo 
dopĺňa našu scénu. Je chvály-
hodné, že sa Popradčan dostal 
do zahraničia a má iné pulzy, 
poryvy z rôznych výstav a rôz-
nych autorov, ktoré prepasíro-
val do svojej tvorby.“

 Výstava je predajná a potr-
vá do 24. apríla.  (pks)

Anna Ondrušeková a Ľubomír Korenko

V nemocnici obdarovali ženy
Vedenie Všeobecnej ne-

mocnice s  poliklinikou 
Levoča, člen skupiny AGEL, už 
tradične obdarovalo k sviat- 
ku Medzinárodného dňa 
žien 366 žien, pracujúcich 
v nemocnici. Na každé dvere 
oddelenia, ambulancie či 
kancelárie zaklopal riaditeľ, 
primár alebo lekár oddelenia, 
ktorí vo svojom náručí držali 
kvetinu, ktorou obdarovali 
svoje kolegyne. „Verím, že 

sme týmto darovaným kviet-
kom urobili všetkým ženám 
v našom zdravotníckom zaria- 
dení radosť. Taktiež sme im 
chceli vzdať úctu a  myslím 
si, že by sa k  takejto pozor-
nosti mali pridať všetci muži,“ 
povedal riaditeľ nemocnice 
Mgr. Miroslav Jaška. 

Medzinárodný deň žien 
sa oslavuje už od začiatku 
20. storočia a  v  roku 1975 
bol oficiálne uznaný OSN. 

Zľava Mária Neupaue-
rová, Mgr. Rastislav Valluš  
a Zdena Spišská

U nás sa tento sviatok konal 
v  roku 1921 a  o  rok neskôr 
nadobudol masový chara-
kter. „Bola som príjemne 
prekvapená prístupom ve-
denia nemocnice.  Nám, 
ženám, vždy kvetinka urobí 
veľkú radosť a preto sa chcem 
poďakovať aj v mene všetkých 
kolegýň za takéto milé gesto,“ 
uviedla námestníčka pre 
ošetrovateľstvo PhDr. Beáta 
Ružbacká.  (mcs)
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Slovenský pohár v tancoch
V Aréne Poprad sa v so-

botu 21. marca uskutoční 
Slovenský pohár v štandard-
ných a latinsko-amerických 
tancoch. Podujatie je zároveň 
Pohárom primátora mesta 
Poprad. Od 10. do 18. h sa 
uskutočnia bodovacie súťa-
že Slovenského pohára, od 
19. do 21.30 h galavečer. 
Hosťom večera bude Štefan 
Skrúcaný. Vstupné deti do 
6 rokov a ZŤP zdarma, od 
6 do 14 rokov 6 € a dospelí 
10 €. Predpredaj vstupeniek 
Mestské informačné centrum 
Poprad, t. č. 052/772 17 00, 
počas súťaže v Aréne.

Šialené nožničky
Mestské kultúrne stredisko 

v Kežmarku pozýva v sobotu 
21. marca o 18. h na divadel-
né predstavenie Šialené nož-
ničky. Divadelná hra má štyri 
možné závery a diváci dej 
priamo ovplyvňujú. V kežmar-
skom predstavení sa diváci 
stretnú s miestnymi ulicami 
a lokálnymi zaujímavosťa-
mi. Hrajú Peter Kočiš/Marcel 
Ochránek, Karin Olasová/
Zuzana Moravcová, Dušan 
Szabó, Marek Majeský/Pře-
mysl Boublík, Jana Valocká/
Lucia Vráblicová, Juraj Hrč-
ka/Erik Peťovský. Vstupné 
15 € a 14 €. Predaj: Mestské 
kultúrne stredisko Kežmarok, 
Starý trh 47, 052/452 21 65, 
0904 496 442, Kežmarská 
informačná agentúra, Hlav-
né námestie 46 a www.msk-
skezmarok.sk.

Pálenica B. Filana
V Mestskom divadle v Le-

voči môžu diváci vidieť v sobo-
tu 21. marca o 18. h program 
Pálenica Borisa Filana na 
cestách. Hosťom bude Oliver 
Filan. Vstupné 8 €. Predpre- 
daj MsKS, t. č. 053/451 25 22.

Vítanie jari
V klube Zóna Domu kultúry 

Poprad sa v nedeľu 22. mar-
ca o 10. h uskutoční tvorivá 
dielňa Vítanie jari pod vede-
ním Marianny Ďurasovej.Ur-
čená je pre šikovné deti a ich 
rodičov. Potrebné je doniesť 
si nožnice, pastelky a fixy. 
Vstupné 1 €.

Rozprávková nedeľa
Do Domu kultúry v Starej 

Ľubovni pozýva mesto 22. 
marca o 15. h na rozprávko-
vú nedeľu. Divadielko Cililing 
z Prešova tu vystúpi s preds- 
tavením Zázračné kapsy. 
Vstupné 2 €, rodinné vstupné 
(2 deti a 2 dospelí) 5 €.

Výstavy v Barónke
Vo výstavnej sieni Barón-

ka v Kežmarku je do 20. 
marca sprístupnená inter-
aktívna výstava Bábkové 
divadla. V stredu 25. marca 
otvoria v sieni veľkonočnú 
výstavu SSOŠ Biela voda 
Rozmanitosť, ktorá potrvá do 
9. apríla.

Divadelné fašiangy 
Divadlo Commedia Poprad 

v rámci Divadelných fašian-
gov 2015 vystúpi v nedeľu 
22. marca o 18. h v divadelnej 
sále v Spišskej Sobote s ko-
médou D. Dušeka, F. Liptáka 
a M. Šulíka Zabíjačka. Mieša 
sa v nej smiech i smútok, rea- 
lita a absurdita, úprimnosť, 
pretvárka, aj trocha lásky... 
Vstupné 4€. Predpredaj Vla-
do Benko, t. č. 0903 825 050 
a predajňa Tescoma Poprad 
(pri zvonici), t. č. 0904 658 
812.

Ak zlyhá technika, z popradského letiska sa nedostanete!
O  popradskom letisku sa 

toho v poslednom čase dosť 
nahovorilo, najmä v súvislos-
ti s najnovšími víziami našich 
„vizionárov“. Naše letisko má 
byť spolu s našim regiónom 
centrom turizmu v horizonte 
ôsmich rokov. Popradčanov 
potešilo, že maďarská nízko-
nákladová letecká spoločnosť 
Wiz Air už má pravidelné od-
lety aj z Popradu. 

Na druhej strane Poprad-
čanov nepotešilo, že zakrátko 
potom, čo začali lietadla Wiz  
Airu lietať z Popradu, prvé čo 
ich na letisku privítalo, bol 
parkovací automat. V  Bra-
tislave či iných letiskách je 
zaužívané bezplatné parko-
vanie na krátky čas, potreb-
ný pre cestujúcich, ktorí len 
privezú autom svojich prí-
buzných. Pred mesiacom mi 
zamestnanci letiska tvrdili, že 
aj v Poprade je 10 minút za-
darmo. 10. marca 2015 som 
však po 8 minútach, ktoré mi 

stačili na odvoz člena rodiny 
zistil, že sa už platí od prvej 
minúty. Takže sa opäť potvr-
dilo, že ak ide o vyžmýkanie 
nejakého toho eura od no-
vodobých gastarbeitrov, tak 
v tom sme vždy svetoví. 

Ako to už býva, v podob-
ných prípadoch vždy zaúra-
duje Murphyho zákon. Ak 
sa má niečo pokaziť, tak sa 
začne kaziť všetko. Keď ma 
pracovníci parkovacej služby 
vrátili späť ku kase s oznáme-
ním, že sa platí od prvej mi-
núty, pri automate s nápisom 
kasa, už stála skupina rozhor-
čených ľudí, ktorí neúspešne 
kŕmili automat v dobrej viere, 
že im vydá lístok alebo vráti 
peniaze. Zhodou okolnosti, 
keď som vhadzoval jednoe-
urovku do tohto bezrukého 
zlodeja peňazí, bol tam prí-
tomný aj dotyčný pracovník 
parkovacej služby. Najprv sa 
nás pokúšal presvedčiť, že 
nevieme správne obsluhovať 

automat. Keď však zistil, že 
mince sú zjavne zaseknu-
té, stroho oznámil, že musí 
prísť technik a  dovtedy ni-
koho z  letiska nepustí. Môj 
argument, že mám byť o 18. 
h v práci, kde sa musím elek-
tronicky prihlásiť, pretože 
ináč mi budú krátiť mzdu, 
resp. ma vyhodia z práce, ho 
zjavne nezaujímal. Chápem, 
že dnes sa každý na Sloven-
sku bojí o svoju mizerne pla-
tenú prácu, ale ak zlyhá tech-
nika, nemali by zlyhávať ľu-
dia. V danom prípade by mal 
existovať aj krízový plán pre 
obdobný prípad. Tvrdenie 
zamestnanca, ktorý na vlast-
né oči videl, že som do par-
kovacej „bedne“ hodil euro 
a  napriek tomu mi katego-
ricky oznámil, že ma z letiska 
nepustí a rampu nezdvihne, 
pretože sa nedá kvôli tomu 
vyhodiť z  práce, považujem 
za ďalšiu slovenskú absurd-
nosť. Neviem si predstaviť, čo 

by sa v stalo, keby niekto do-
stal infarkt alebo nejaká žena 
začala rodiť. Asi by museli 
čakať, kým opravia automat 
a vydajú im parkovací lístok. 

Na Slovensku je zrejme 
normálne, ak bazírujeme na 
dodržiavaní zákonov a pred-
pisov aj v krízových a kritic-
kých situáciách, ako naprík- 
lad nedávno, keď istej rodine 
v sociálnej núdzi zhorel dom, 
pretože nemali elektrinu 
a svietili sviečkami. Prvé čo 
naši byrokrati z  hasičského 
zboru riešili, bolo „naparenie 
pokuty“, pričom títo ľudia ne-
mali ani na chleba a nevedeli, 
pod ktorým mostom skončia. 
Hlavne, že sme striktne pred-
pisoví. Prial by som si, aby sa 
takto dôsledne dodržiavali 
zákony aj voči konkurzným 
a  iným politickým mafiám, 
ktoré rozkradli tento štát 
a urobili z neho guberniu na 
periférii EÚ. 

Celé toto nemilé prekva-

penie na popradskom letisku 
trvalo cca 25 minút. Okrem 
neskorého príchodu do práce 
som si však odniesol aj ďalšiu 
nepríjemnú skúsenosť, ktorá 
opäť potvrdila, že iniciatív-
ny blbec je horší ako triedny 
nepriateľ. Takže odporúčam 
všetkým. Ak máte ísť na le-
tisko do Popradu, choďte 
tam len v čase, kedy nemáte 
žiadne pracovné alebo iné 
povinnosti, pretože sa môže 
stať, že vás na letisku môžu 
nedobrovoľne uväzniť aj s va-
ším automobilom. 

 František Bednár
O vyjadrenie k tomuto 

problému sme požiadali ve-
denie letiska Poprad-Tatry.  
Žiaľ, do termínu našej uzá-
vierky sme žiadne stanovisko 
do redakcie nedostali. Dúfa-
me, že našich čitateľov o rie-
šení problému s parkovacím 
automatom na letisku bude-
me môcť informovať v budú-
cich číslach novín. Redakcia

Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku
XXIII. valné zhromaždenie 

Spišského dejepisného spolku 
(SDS), ktorý vznikol v  roku 
1883 a činnosť obnovil v roku 
1992, sa uskutočnilo 7. marca 
v Spišskej Belej za účasti vyše 
osemdesiat členov. V progra-
me odzneli tri prednášky, 
venované významnej osob-
nosti Spiša a  Spišskej Belej 
– Dr. Michalovi Greisigerovi. 
Zuzana Kollárová priblíži-
la životné osudy tohto lekára, 
polyhistora a  ľudomila. An-
drej Novák predstavil Grei-
sigera ako prírodovedca, Ma-
rian Soják ako archeológa. 

Pred otvorením oficiálnej 
časti valného zhromažde-
nia vystúpil tajomník SDS, 
ktorý pripomenul mimo-
riadne bohatú polstoročnú 
organizačnú prácu predsedu 
spolku Ivana Chalupecké-
ho v rámci činnosti Krúžku 
historikov Spiša a Spišského 
dejepisného spolku. Krúžok, 
predchodca obnoveného 
spolku, vznikol v roku 1965. 
Janka Galliková odovzdala 
za potlesku prítomných Iva-
novi Chalupeckému kyticu 
piatich ruží, z ktorých každá 
symbolizovala desať rokov 

jeho práce v prospech krúžku 
a spolku. 

Po prestávke predseda 
otvoril rokovanie valného 
zhromaždenia. Prítomní si 
vypočuli správu o  činnosti 

za rok 2014, správu o hospo-
dárení za minulý rok i sprá-
vu revíznej komisie. V ďalšej 
časti predniesol I. Chalupec-
ký návrh výboru, ktorý sa 
týkal činnosti na  rok 2015. 
V tajnom hlasovaní mali čle-
novia spolku možnosť vybrať 
dve témy zo štyroch návrhov 
konferencií a  jeden okruh 
z  dvoch návrhov exkurzií. 
Najväčšiu podporu získala 
konferencia o  slovensko-
-poľských vzťahoch v rokoch 
1918 – 1925 a náplňou druhej 
konferencie sa stali  dejiny 
športu na Spiši. Členovia 

Lesníci dlhodobo dosahujú špičkové výsledky
Od piatku minulého týždňa 

do utorka trvala chovateľská 
prehliadka trofejí poľovnej 
zveri z revírov Vojenských le-
sov a majetkov SR (VLM SR). 
Odštepný závod v Kežmarku 
zorganizoval v  priestoroch 
zasadacej miestnosti VLM SR 
výstavu trofejí raticovej zveri 
a  lebiek dravej zveri, ulove-
ných v  spoločnom poľov-
nom revíri Javorina v sezóne 
2014/2015. „Výsledky chovu 
a  lovu zveri, podľa jednotli-
vých užívateľov, boli na výs- 
tave prehľadne usporiadané. 
Chovateľská prehliadka trofejí 
poskytla prehľad o kvalite ulo-
venej trofejovej zveri v uply-
nulej sezóne. Získavanie tro-
fejí je podriadené prísnym kri-
tériám, ktorým sa musí každý 
poľovník podriadiť. Najväčším 

ocenením pre poľovníka je zís-
kanie zlatej trofeje,“ zdôraznil 
Ing. Ján Jurica, generálny ria-
diteľ VLM SR.

Súčasné Vojenské lesy 
a majetky vznikli po rozdele-
ní Československa v r. 1993, 
zriadilo ich ministerstvo 
obrany a  sídlo majú v  Plie-
šovciach. Ich hlavnou úlo-
hou je efektívne a ekologické 
obhospodarovanie lesnej 
a  poľnohospodárskej pôdy 
vo vojenských výcvikových 
priestoroch ozbrojených síl 
SR. Tvoria ho tri odštepné zá-
vody v Malackách, Kežmar-
ku, Kamenici nad Cirochou 
a Správa lesov v Pliešovciach. 
„Práca lesníkov však nie je 
iba o poľovačkách, ale hlavne 
o celoročnej starostlivosti o les 
a zver, ktorá sa v ňom pohybu-

je. Našou úlohou je spravovať 
všetky priestory, ktoré slúžia 
ozbrojeným silám na výcvik, 
alebo na iné zabezpečenie,“ 
povedal generálny riaditeľ. 

Vojenský obvod Javorina 
bol zrušený k 1. januáru 2011 
a všetky kompetencie prešli 
pod ministerstvo pôdohos-
podárstva. Vojenské lesy do-
stali výnimku na obhospo-
darovanie na 10 rokov preto, 
aby dokončili vysporiadanie 
všetkých vlastníckych práv, 
ktoré ešte neboli ukončené 
v rámci reštitúcií, čo je stále 
najväčším problémom. „Ďal-
šou úlohou je naplňovanie 
zákona o  lesoch. Staráme sa 
o  lesné a  poľnohospodárske 
pozemky a  taktiež o  výkon 
poľovníctva. Súčasne vykoná-
vame správu s tým, že v revíri 
Javorina pripravujeme a uzat- 
várame dohody o výkone prá-
va poľovníctva s novými vlast-
níkmi, aby nedošlo k tomu, že 
sa revír roztriešti na menšie 
plochy, čo by viedlo k  zdeci-
movaniu zveri,“ ozrejmil Ján 
Jurica. V revíri Javorina o vý-
mere 26 900 ha v súčasnosti 
vykonáva právo poľovníctva 
okrem Vojenských lesov ďal-
ších 15 spoločnosti. Pri tvor-
be plánu chovu a  lovu zveri 
sú zvolaní všetci zástupcovia 
združení a  dohodnú sa na 
jasných podmienkach cho-
vu, prikrmovaní zveri a love 
na ďalšie obdobie. Lesníci 
si to vedia aj skontrolovať, 

keďže všetko je legislatívne 
podchytené. Vlastníci majú 
svoje práva, ale samozrejme 
aj povinnosti. Veľkým prob-
lémom je podľa generálneho 
riaditeľa Juricu pytliactvo. „Je 
to fenomén, ktorý ide s ľuďmi 
a myslím si, že ani neskončí, 
ale snažíme sa pytliactvu za-
brániť. Každý zamestnanec 
Vojenských lesov v teréne je aj 
členom lesnej stráže, v priesto-
re sa pohybujú aj profesionál-
ni členovia lesnej stráže, ktorí 
kontrolujú priestor 24 hodín 
denne a  k tomu aj vlastní-
ci majú absolvované skúšky 
poľovnej stráže. Snažíme sa 
pytliactvo obmedziť, ale opäť 
opakujem, že zabrániť tomuto 
javu sa celkom nedá. Určite 
však dokážeme eliminovať 
aktivitu pytliakov,“ zdôraznil 
Ján Jurica. 

Vojenské lesy v rámci Slo-
venska majú 212 zamestnan-
cov, v  Kežmarku pôsobí 58 
pracovníkov. Bývalý vojenský 
priestor zasahoval do štyroch 
okresov Kežmarok, Stará 
Ľubovňa, Sabinov a Levoča. 
Spoločný poľovný revír Ja-
vorina v súčasnosti VLM SR 
obhospodaruje na výmere 
približne 18 000 ha. Ďalším 
problémom je podľa Juri-
cu pomalá obnova lesných 
porastov, zničených, alebo 
poškodených kalamitami 
(vietor, námraza, podkôrny 
hmyz), ktoré v  Levočských 
vrchoch devastujú lesné po-

rasty už viac ako 20 rokov. 
„Les má svoju funkciu v prí-
rode a  keď je ho menej, tak 
to má vplyv aj na udržanie 
vody v lese a následné povod-
ne, ktoré každoročne ohrozujú 
nielen mesto Kežmarok, ale 
celý región. Z  tohto dôvodu 
budú Vojenské lesy a majetky 
realizovať projekt výstavby 
11 protipovodňových poldrov 
v bývalom vojenskom obvode 
Javorina ,“ ukončil Ján Jurica. 

Za pomoci moderných 
technológií sa lesníci snažia 
dosahovať ekonomickú ren-
tabilitu pri dodržaní pod-
mienok zachovania a zvyšo-
vania ochranných a celospo-
ločenských funkcií lesných 
ekosystémov a  ich ochrany 
pred škodlivými činiteľmi. 
Zveľaďujú genofond lesných 
drevín a  podporujú priro-
dzenú obnovu lesa. Lesníci 
dlhodobo dosahujú špičkové 
výsledky v chove a  love po-
ľovnej zveri, čo prezentovali 
aj na svojej výstave.  (pks)

 Ing. Ján Jurica

spolku zároveň rozhodli, že 
jesenná exkurzia sa uskutoční 
po pamiatkach okolia Starej 
Ľubovne. V bohatej diskusii 
odznelo viacero zaujímavých 
informácií o aktivitách rôz-
nych záujmových združení, 
plánovaných konferenciách 
a nových publikáciách. Počas 
stretnutia v Spišskej Belej si 
členovia spolku prevzali naj-
novšiu ročenku Z minulosti 
Spiša XXII, ktorá má viac ako 
300 strán. Na záver zhromaž-
denia predseda spolku poďa-
koval prítomným za aktívnu 
účasť.  (mšk)
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Týždeň knižníc
Od 23. do 28. marca v rám-

ci Týždňa slovenských kniž-
níc ponúka Levočská mest-
ská knižnica rezervované kni-
hy počas týchto dní zdarma.

Kráľ čitateľov
Súťaž o najdôvtipnejšieho 

a najsčítanejšieho detského 
čitateľa Kráľ čitateľov sa usku-
toční v Ľubovnianskej knižnici 
v Starej Ľubovni v utorok 24. 
marca o 9. h. Súťaž je určená 
žiakom 2. stupňa ZŠ okresu 
St. Ľubovňa. Súťažiaci, ktorý 
nazbiera najviac bodov, získa 
putovnú korunu, vecnú cenu 
a výhody, ktoré mu ponúkne 
knižnica.

Hviezdoslavov Kubín
V divadelnej sále v Levoči 

sa v utorok 24. marca od 8. h 
bude konať okresná pos- 
tupová súťaž a prehliadka 
umeleckého prednesu poézie 
a prózy 61. Hviezdoslavov 
Kubín 2015. Vstup voľný.
Československé hudobné 

vzťahy
Hudobný večer s muziko-

logičkou Silviou Fecskovou 
Československé hudobné 
vzťahy v hudobných tradí-
ciách Bardejova usporiada 
Ľubovnianska knižnica St. 
Ľubovňa v utorok 24. marca 
o 17. h. Pri skúmaní hudob-
ných dejín sa našlo v Barde-
jove mnoho cenných a zau- 
jímavých podnetov. K naj-
významnejším bardejovským 
rodákom, ktorí sa preslávi-
li vo svete patrí Béla Kéler 
(1820-1882), vojenský kapel-
ník a skladateľ a v 20. sto-
ročí skladateľ Jozef Grešák 
(1907-1987).

S Jozefom Banášom
Literárny večer s Jozefom 

Banášom ku knihe Velestúr 
usporiada hotel Hviezdoslav 
Kežmarok v novej spoločen-
skej sále Sofia v utorok 24. 
marca o 18. h. Jeden z naj-
lepších slovenských autorov 
súčasnosti predstaví svoj už 
jedenásty román. Bližšie in-
formácie a rezervácie: hotel 
Hviezdoslav, t. č. 052/788 75 
75 a info@hotelhviezdoslav.sk.

Vyslanci rozprávkovej 
krajiny

Výstavu 16 rozprávkových 
bytostí v trojrozmernom pre-
vedení, vodníkov, víl a škriat-
kov Vyslanci rozprávkovej 
krajiny „fantázia na dotyk” je 
otvorená v priestoroch Obec-
nej knižnice v Hranovnici. 
Určená je všetkým návštev-
níkom so zmyslom pre hu-
mor a obdarených fantáziou. 
Sprievodným podujatím bude 
tvorivé popoludnie v stredu 
25. marca od 14. do 18. h vo 
vestibule kultúrneho domu. 
Priaznivci rozprávok si môžu 
prísť vyrobiť z kartónu kúsok 
z vlastnej rozprávkovej kraji-
ny a priniesť si môžu aj svoj 
materiál. Vítané sú tiež vlast-
né rozprávkové bytosti.

Nedorozumenie
Mestské kultúrne stredisko 

v Spišskom Podhradí pozýva 
na divadelné predstavenie 
Nedorozumenie. Predstaví sa 
v ním Spišské divadlo v stre-
du 25. marca o 19. h v mests- 
kom kine. Vstupné 2,50 € 

Najúspešnejší športovci
V divadle v Levoči sa 

v stredu 25. marca o 17. h 
uskutoční vyhodnotenie an-
kety Najúspešnejší športovci 
mesta za rok 2014. Vstup 
voľný.  (red)

Pozvánky
Katapult retro tour 

Legendárna rocková sku-
pina je na svojom turné po 
Čechách a po Slovensku pri 
príležitosti 40-ročného pô-
sobenia. V stredu 25. marca 
o 19.30 h vystúpi s prog- 
ramom Katapult retro tour 
2015 40 let 1975 - 2015 aj  
v Dome kultúry v Poprade. Na 
koncerte sa predstaví v ob-
sadení Olda Říha, Ondřej 
Timpl a Andy Budka. Vstupné 
14 €. Predpredaj: MIK, t. č. 
052/772 17 00 a tiketportal.sk. 

Spišský hrad otvorený
Spišský hrad je po zimnej 

prestávke znova otvorený 
od 7. marca od 9. do 16. h. 
Posledný vstup je o 15. h. 
Spišský hrad je sprístupnený 
bez múzejných expozícií.

Vedecká hračka
Občianske združenie Ve-

decká hračka sprostredkúva 
v Podtatranskej knižnici v Pop- 
rade (Podtatranská ul., č.1) 
zábavu, spojenú s vedou. 
Interaktívnu výstavu au-
tori zostavili prednostne pre 
žiakov základných a stred-
ných škôl a rodiny s deťmi. 
Zábavu a poznávanie vedy 
však zaručuje všetkým bez 
ohľadu na vek. Výstava 
ponúka hračky, ktoré doka-
zujú, alebo využívajú určitý 
prírodný alebo technický 
fenomén. Vedecké fenomény 
dopĺňajú a spestrujú kari-
katúry vynálezov. 

Bolo nebolo
V oddelení umenia Podtat- 

ranskej knižnice v Poprade-
Sp. Sobote otvorili 6. marca 
výstavu prác žiakov výtvar-
ného odboru ZUŠ Štefánikova 
ul. Bolo nebolo. Otvorená je 
po, ut, št a pia od 9. do 17. h. 
Výstava potrvá do 14. apríla.

Veľkonočná výstava
V Galérii v Hniezdnom 

je od 9. marca výstava 
veľkonočných kraslíc a oz-
dôb. Otvorená je denne na 
požiadanie, tel. kontakt 0915 
423 940. Výstavu môžete 
vidieť do 9. apríla.

Vyhodnotenie 
najúspešnejších

Mesto Stará Ľubovňa pozý-
va priaznivcov športu na sláv-
nostné vyhlásenie najúspeš-
nejších reprezentantov mesta 
v oblasti športu za rok 2014. 
Uskutoční sa v piatok 20. 
marca o 18. h v priestoroch 
Domu kultúry v Starej Ľubov-
ni. Ocenení budú športovci 
v siedmich kategóriach. Spo-
medzi prítomných divákov 
budú vyžrebovaní šťastlivci, 
ktorí získajú víkendový po-
byt pre dve osoby v kúpeľoch 
Červený Kláštor, cenu, kto-
rú venoval reprezentant SR 
v zjazdovom lyžovaní Adam 
Žampa, ako aj permanentku 
do plavárne a tričko s podpi-
som Adama Žampu.

Filmy v Strážkach
V Kaštieli Strážky môžu di-

váci vidieť filmy v rámci festi-
valu Jeden svet 2015/Slobo-
da nie je zadarmo. V piatok 
20. marca premietnu snímky 
Hviezdy za železnou oponou 
(ČR, o 18. h), Chicagogirl 
(USA, 19. h), Zelená púšť 
(ČR, 20.30 h) a Navždy chuli-
gán (Holandsko, 21.45 h) a v 
sobotu 21. marca Tibet - oheň 
v krajine snehu (USA, 18. h), 
Vlčie hory (SR, 19. h) a Pu-
tinove hry (Nemecko, Ra-
kúsko, Izrael, 20. h). Vstupné 
1 €/večer. 

Chuť Francúzska pod Tatrami
Francúzsko je kolískou gastronómie a učiteľom ostat-

ných národov, ako pôvabne a zdravo stolovať. Aj preto sa 
19. marca vo viac ako 1 300 reštauráciách zo 150 krajín ce-
lej planéty budú v rámci projektu Goût de France - Chuť 
Francúzska podávať jedlá „à la française“. Do projektu sa 
zapojilo 15 slovenských reštaurácií, náš región zastupujú 
historický boutique hotel Hviezdoslav v Kežmarku a Gaš-
perov mlyn v Batizovciach.

„Stolovanie má byť kul-
tom, jedenie rituálom a šéf-
kuchár kreatívnym umelcom. 
Preto sme sa rozhodli čeliť 
výzve francúzskeho Minister-
stva zahraničných vecí a za-
hraničného rozvoja, určenej 
hotelom a reštauráciám, kto-
ré sa môžu pýšiť a sú známe 
umením kvalitnej zážitko-
vej gastronómie a nápojovej 
kultúry,“ uviedla riaditeľka 
hotela Mgr. Sylvia Holopová. 
Ako ďalej dodala, zapojiť sa 
do projektu Chuť Francúz-
ska bolo možné najmä vďaka 
kreativite a  chuti celého jej 
tímu rozvíjať sa a spoznávať 
nové veci. 

Slovenskí šéfuchári 15 vyb- 
raných reštaurácií od Bratis- 
lavy až po Košice 19. marca 
pripravia jedlo, inšpirované 
Francúzskom. Každý kuchár 
pripraví jedinečné menu 
podľa rovnakej myšlienky 
-  podeliť sa o  príjemný zá-
žitok a poskytnúť príležitosť 
objaviť „art de vivre“. Pod-
mienkou zapojiť sa do pro-
jektu bolo pripraviť menu 
podľa určených chodov 
a servírovať francúzske vína. 
Myšlienka celosvetového 
gastronomického podujatia 
však nie je nová. Už v roku 
1912 slávny francúzsky šéf-
kuchár, inovátor a  autor 
kulinárskych kníh August 
Escoffier založil tradíciu tzv. 
pôžitkárskych večerí, kedy sa 
v rovnakom čase, vo vybra-
ných reštauráciách na celom 
svete, jedlo, pilo a servírova-
lo francúzskym štýlom. Túto 
myšlienku oprášili francúz-
sky minister zahraničných 
vecí a medzinárodného roz-
voja Laurent Fabius a  šéf-
kuchár Alain Ducasse, aby 

podporili rozvoj cestovného 
ruchu svojej krajiny. 

Laurent Fabius: „Gastronó-
mia je súčasťou našej identity. 
Je faktorom moci Francúzska, 
veď len málo krajín sa môže 
pochváliť takou pestrosťou 
potravín, ktoré sú rovnako 
kvalitné a málo krajín vlastní 
takú rôznorodosť regionál-
nych kulinárskych tradícií.“

Alain Ducasse: „Francúz-
ska kuchyňa znamená predo-
všetkým postoj. Je to rešpekt 
pred produktom a  súlad so 
sezónnosťou. V tom je jej sila 
v  schopnosti prispôsobiť sa 
rozmanitosti pôdy, lokality 
a  ročného obdobia, v  rámci 
ktorých sa zdroje, ktoré sú 
k dispozícii, menia.“

„Hoci principiálne ide 
o  francúzsky spôsob prí-
pravy jedál, mali sme po-
užiť lokálne suroviny. Bolo 
predpísané, že dezert musí 
byť čokoládový a  súčasťou 
menu bude  foie gras, teda 
husacia alebo kačacia pečeň. 
Jedlá majú nielen dobre chu-
tiť a vyzerať, ale mali by byť 
aj zdravé, teda obsahovať 
menej tuku či sacharidov. 
Menu pozostáva zo šiestich 
chodov, teda studené a  teplé 
predjedlo, ryba, mäso alebo 
hydina, syry a  dezert. Zvo-
lili sme divinu, ktorá sa varí 
metódou sous vide, teda dlhší 
čas pri nízkej teplote vo vá-
kuu, bez tuku pri max 60 °C.  
Budeme podávať slovenské 
syry francúzskeho typu, cvik-
lu i pstruha tatranského pria-
mo z  rybníka, naše kačacie 
prsia i divinu. Cudzokrajného 
lososa sme doplnili tvarohom 
a  bylinkovou plackou, ktoré 
sú viac naše,“ vysvetlil šéfku-
chár a autor menu Stanislav 

Semaňák, ktorý svoje profe-
sionálne skúsenosti naberal 
napríklad i vo Švajčiarsku. 

Podľa hotelovej manažérky 
Maji Brezinovej, nájsť komp- 
romis medzi kvalitou a  ce-
nou v  chudobnom regióne 
podtatranskej oblasti nebolo 
jednoduché a  z  reštaurácií, 
ktoré sa do projektu zapo-
jili, majú cenu 39 eur len 
dve. A  aj ich cesta do pro-
jektu bola „vďaka“ lokalite, 
v ktorej sa nachádzajú, kom-
plikovanejšia. „V rámci top 
trend reštaurácií boli oslovené 
reštaurácie v okolí hlavného 
mesta. No my sa o gastronó-
miu zaujímame, dozvedeli 
sme sa o projekte sami a na-
písali priamo francúzskemu 
ministerstvu. Inšpektori posú-
dili náš jedálny lístok a prijali 
nás do projektu. Náš hotel je 
tiež jediný, ktorý gastro záži-
tok hosťom spestrí aj kultúr-
ne. Hoci sa nám nepodarilo 
do Kežmarku dostať Chantal 
Poullain, pretože práve v ten 
večer prijíma vyznamenanie 
na českej ambasáde, hosťom 
zaspieva Marcela Molnárová 
v sprievode Henryho Tótha.“ 
Ako ďalej uviedla, podujatia 
tohto charakteru organizujú 
aj preto, aby si v rámci regió-
nu ľudia viac všímali zariade-
nia, ktoré ovládajú gastrono-
mické vychytávky, orientujú 
sa v nich a neboja sa inovo-
vať. Reštaurácie a hotely, kde 
jedlo vyzerá dobre, chutí a je 

zdravé. „Chceme ukázať, že 
aj my máme šikovných šéfku-
chárov, a že to vieme. Chce-
me, aby ľudia zažili kultúru 
stolovania a vedeli ju oceniť. 
Aby nevideli len množstvo 
jedla na tanieri, ale i formu, 
akou je im servírované.“

Do podujatia sa zapoja aj 
francúzske veľvyslanectvá 
v zahraničí prípravou vlast-
nej večere Goût de France za 
prítomnosti veľvyslanca. 19. 
marca sa podáva aj veľká ve-
čera vo Versailles. Večer tak 
bude udalosťou, ktorá spo-
jí najväčších francúzskych 
a zahraničných šéfkuchárov, 
pretože gastronómia je dô-
ležitou súčasťou zahraničné-
ho obchodu a francúzskeho 
cestovného ruchu. Až tretina 
zahraničných turistov totiž 
priznáva, že víno a gastronó-
mia sú hlavnou motiváciou 
pri výbere ich cesty do Fran-
cúzska. V  rámci podpory 
cestovného ruchu vo Fran-
cúzsku Ministerstvo zahra-
ničných vecí a medzinárod-
ného rozvoja rôznorodými 
celosvetovými projektmi vy-
zdvihuje gastronómiu, vinár-
stvo a rozmanitosť francúz-
skej kuchyne. Jednoduchý 
a zaujímavý model, ktorým 
by sa pri troche vôle mohli 
a  mali inšpirovať slovenské 
ministerstvo i  organizácie, 
špecializujúce sa na rozvoj 
cestovného ruchu pod Tatra-
mi. (pvc)

Detských pacientov obdarovali maltézski rytieri
Maltézski rytieri venovali 

ďalší humanitárny dar Všeo- 
becnej nemocnici s poliklini-
kou Levoča, ktorá je členom 
skupiny AGEL, v  hodnote 
7 tisíc eur. Celkom 17 kusov 
detských polohovateľných 
postieľok od 11. marca slúžia 
a zvyšujú pohodlie najmenším 
hospitalizovaným pacientom.

„Prednosťou nerezových 
polohovateľných detských pos- 
tieľok je predovšetkým poloho-
vateľnosť chrbta, nôh a hlavy 
malého pacienta, výšková na-
staviteľnosť, ľahká manipulá-
cia  tým, že sú na kolieskach 
pomáha personálu detského 
oddelenia pri prebaľovaní, po-
dávaní liečby a premiestňovaní 
detí. Súčasťou postelí sú mat-
race v bezchybnom stave, ktoré 
sú chránené proti poškodeniu,“ 
uviedla vedúca sestra, Magda-
léna Lesňáková.

Nerezové postieľky sú vo 
výbornom stave a veľmi poho-
dlné. „Som rád, že vďaka spo-
lupráci s Rádom maltézskych 
rytierov zvyšujeme pohodlie 
aj najmenších a najcitlivejších 
pacientov, hospitalizovaných 

v  našej nemocnici,“ uviedol 
Mgr. Miroslav Jaška, rfiaditeľ 
nemocnice  s  tým, že tento 
humanitárny dar bol už štvr-
tou dodávkou zo Švajčiarska. 

Všeobecná nemocnica 
s  poliklinikou vyhlásila aj 
v tomto roku akciu „Prispejte 
2%“ na rekonštrukciu detské-
ho oddelenia. „Vďaka týmto 
prostriedkom by sme radi ešte 
v  tomto roku investovali do 
dokončenia výmeny okien, 
obkladov, dlažby, elektro-
techniky, vymaľovania izieb, 
prebudovania sociálnych za-
riadení a  tak zvýšili komfort 
najmenších pacientov,“ uzav-
rel riaditeľ.

Nemocnica v Levoči pok- 
račuje v nastúpenom trende 
skvalitňovania poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti. 
Detské oddelenie poskytuje 
komplexnú liečebnú starostli-
vosť nemocnice II. typu o deti 
a dorast, kde je momentálne 
14 pacientov a 5 doprovodov 
všetkých vekových kategórií. 
Na oddelenie je možné prijať 
s  dieťaťom i  zdravú sprevá-
dzajúcu osobu. (mcs)

Zľava šéfkuchár Stanislav Semaňák, manažérka Maja 
Brezinová, riaditeľka hotela Sylvia Holopová a someliér Ja-
roslav Katrenič
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Každá nepredaná kniha nás mrzí...
Už pár dní sa u nás diskutuje o sieti Panta Rhei a jej sna-

he zmeniť spôsob dodávania kníh. Kým doteraz knihy do 
siete Panta Rhei prichádzali cez viacerých dodávateľov, 
nový návrh hovorí o presune na distribúciu len cez Ikar, 
ktorý chce zvýšiť svoj rabat na 53 % a pýta od vydavateľov 
aj ďalšie percentá. Obe spoločnosti, podľa vyjadrení Den-
níka N, väčšinovo vlastní J&T. 24 vydavateľov podpísalo 
a medializovalo spoločné vyhlásenie, pretože sa obávajú 
monopolizácie, obmedzenia činnosti niektorých vyda-
vateľstiev i zúženia ponuky knižných titulov. Sieť Panta 
Rhei tiež vyzvali, aby sa vrátila k pôvodným praktikám 
a nevnášala do knižného trhu aroganciu a nekalé prakti-
ky. Či a ako sa tento spor dotkne nezávislých kníhkupcov 
a slovenských čitateľov sme sa porozprávali s Mirom Nav- 
rátilom z kežmarského kníhkupectva Alter ego. 

Keď som vás oslovila 
s prosbou vyjadriť sa k tejto 
diskusii, napísali ste mi, že 
sa vás táto téma týka zatiaľ 
okrajovo a  o týchto prak-
tikách viete len “z druhej 
ruky”, trošku viac ako bež-
ný občan. Ako túto situáciu 
teda vnímate? 

Zrejme sa k  tomu pridala 
kauza priestorov v  obchod-
nom centre v Trnave, do kto-
rých mal ísť Martinus a nako-
niec nešiel. Vieme len, že čo 
sme si prečítali, skôr vykres-
lilo Pantu ako arogantného 
hráča. Ale poznáme to skôr 
zo strany Martinusu, preto-
že Martinus to medializoval. 
Panta sa len stihla brániť. 
No zrejme to nebolo celkom 
čisté. 

Ako by ovplyvnilo vás, 
nezávislých kníhkupcov, ak 
by Pante ich plány s Ikarom, 
ako monopolným distribú-
torom, vyšli?

Mohol by nastať okamih, 
že by sme sa k  niektorým 
veciam, ako predajcovia, ne-
museli dostať. Povedzme, že 
určitý titul by bol prednostne 
predávaný v jednej sieti a iná 
sieť alebo nezávislí kníhkup-
ci, ako sme my, by sa k tomuto 
titulu dostali o dva, tri týždne 
neskôr. Tak prídete o dvad-
sať, tridsať percent z celkové-
ho objemu obvyklého predaja 
tej knižky. Nepredáte tie kusy, 
ktoré by ste v prvom okami-
hu mohli predať, predávate 
až druhú „várku“. To vám 
poškodí meno, pretože ľudia 
si povedia – nemajú, tak tam 
nejdem. To je vážna vec a ak 
by také niečo nastalo, mrzelo 
by nás to. Keď je dodávate-
ľov viac a je tu konkurencia, 
musia sa naopak snažiť. Keď 
zaváha jeden, mám tu nie-
koľko ďalších, na ktorých sa 
môžem obrátiť. Veľkoobcho-
dy majú síce niektoré tituly 
určitých vydavateľov výhrad-
ne, no  v  tridsiatich, štyrid-
siatich percentách produkcie 
sa prekrývajú. Teda, ak by sa 
jeden rozhodol, že nám niečo 
vôbec alebo včas nedá, ide-
me k inému. A túto možnosť, 
keby došlo k monopolizácii 
trhu, by sme stratili. Boli by 
sme odkázaní len na jedného 
dodávateľa.

V  roku 2012 sieť Panta 
Rhei takmer skrachovala. 
Naozaj je ich pozícia na trhu 
dnes taká silná? 

Panta Rhei má údajne asi 
tridsaťpercentný podiel na 
trhu, ale čo sa týka skupiny 
vydavateľstva Ikar, sem pat-
ria značky Ikar, Noxi, Odeon, 
Yoli –  tie priamo patria do 
vydavateľskej skupiny alebo 
s ňou veľmi úzko súvisia. Tam 
už monopol je a nemáme inú 

možnosť, ako sa k  ich kni-
hám dostať, len cez Ikar. Iné 
vydavateľstvá sú distribuo- 
vané troma, štyrmi kanálmi, 
no skupina Ikar nie. A  je to 
kľúčový vydavateľ slovenskej 
a prekladovej literatúry hlav-
ného prúdu, na ktorom sa 
vytvára viac ako tretina roč-
ného obratu kníhkupectva. 
Racionálne nemajú záujem, 
aby sme ich tituly nemali, ale 
viete, ak by chceli, majú mož-
nosť kníhkupectvá mimo ich 
siete tlačiť do nimi určených 
podmienok. Je dosť príkla-
dov z  minulosti, že takéto 
kroky niektorí dodávatelia 
podnikli. 

V stanovisku Panta Rhei 
k  spoločnému vyhláseniu 
skupiny vydavateľov sa 
okrem iného uvádza, že je 
len klientom J&T banky, 
ktorá jej poskytla prevádz-
kový úver a  nijako do ob-
chodnej stratégie spoloč-
nosti nezasahuje. Investor 
a  finančný partner v  roku 
2012 poskytnutím úveru 
podľa nich len umožnil prí-
liv čerstvých peňazí, ktoré 
skončili práve u  vydavate-
ľov. Nebyť tejto finančnej 
injekcie, dnes by tu vraj 
neboli mnohí z vydavateľov 
a  následne ani predajcov. 
Vraj práve tieto prostried-
ky pomohli prekonať krízu 
a stabilizovať trh...

Je skôr smutné, že podni-
kateľ, ktorý sa takmer potopil 
a  je zachraňovaný peniazmi 
banky alebo kohokoľvek, kto 
zaňho poplatí dlhy, má tým 
pádom morálne právo ďalej 
podnikať a diktovať pravidlá 
trhu. Panta Rhei má obchod 
takmer v každom meste mi-
nimálne o veľkosti Popradu. 
Je to veľký predajca. Pred tro-
mi rokmi zhodou okolností 
skrachovala aj iná silná distri-
bučná sieť a zanechala obrov-
ské dlhy. Keby sa vtedy zložila 
ešte aj Panta Rhei a zmizli by 
v  nej obrovské peniaze, tak 
ako v  tej druhej sieti, bola 
by to pre vydavateľov určite 
katastrofa.

Ako tento spor teda podľa 
vás skončí?

Neviem, ale myslím si, 
podľa toho, čo vieme, in-
vestor, ktorý Pantu Rhei po-
držal, určite bude chcieť svoju 
investíciu zhodnotiť a penia-
ze postupne získať späť. Ide 
o  dobrého obchodníka, nie 
charitu a uvidíme, akým spô-
sobom sa mu to podarí.

Pocíti nejakým spôsobom 
zmenu aj čitateľ?

Asi nie. Jedine, ak by vý-
voj poškodil menších vyda-
vateľov a ich knihy by v sieti 
Panty neboli. Ak si vydava-
telia povedia - my to tam ne-

dáme. A určite sú takí, ktorí 
si to povedia. No väčšinoví 
vydavatelia pravdepodobne 
zatnú zuby a povedia si - rad-
šej predám, ako nepredám. 
V  zásade to však čitatelia, 
predovšetkým hlavného prú-
du, nepocítia. 

Vaše kníhkupectvo vznik-
lo v  roku 1992 s  krédom 
„užívať si pôvaby kapitaliz-
mu, čo sa darí len v obme-
dzenej miere a tak máte ra-
dosť z každej vydanej a vami 
predanej knihy...“ Ako by 
ste charakterizovali vaše 
kníhkupectvo?

Uvedomujeme si svoju ma-
losť a “vyskakujeme si len do 
výšky nášho príjmu“. Roky 
to takto robíme. Kúpime, čo 
od nás vyžaduje zákazník, čo 
sa páči nám a čo na základe 
reklamy a  prieskumu od-
hadujeme, že by mohlo byť 
predajné, zaplatíme dodáva-
teľovi. Ak sa predaj spomalí, 
znížime nákupy a  nevytvá-
rame si dlh a takto celé roky 
pracujeme s nízkym rizikom. 
Je to možno klišé, ale máme 
zákazníka radi a pozorne ho 
počúvame. Uvedomujeme 
si, že sme v malom meste na 
východe Slovenska, pričom 
vieme, že čítavosť na Sloven-
sku od západu na východ kle-
sala aj možným všeobecným 
menším záujmom o čítanie, 
aj nižšou kúpyschopnosťou 
v malých mestách a na vidie-
ku, v regióne s veľkou neza-
mestnanosťou. Našou ideou 
bolo na začiatku robiť skôr 
alternatívu, ale museli sme 
trošku povoliť zo svojich ide-
álov, dnes predávame v pod-
state všetky žánre a sme spo-
kojní, že sa k  nám miestni, 
i  „cezpoľní “ zákazníci, ešte 
stále vracajú.

Funguje tento pozitívny 
prístup aj na vydavateľov? 
Vyberajú si aj oni svojich 
kníhkupcov, aby mohli byť 
hrdí, že práve ich tituly 
u vás predávate?

Celých dvadsaťtri rokov, čo 
to robíme, sme nikomu nedl-
hovali ani päť centov. Preto 
mnoho distribútorov a vyda-
vateľov s nami nemá problém 
a keď im zavoláme, tovar nám 
predajú. Sme pre nich serióz-
ny partner a to je veľmi dôle-
žité. Potom existuje skupina 
nezávislých menšinových 
vydavateľov, ktorých si dlhé 
roky vážime a máme ich kni-
hy v ponuke aj s vedomím, že 
nejde o priamy ekonomický 
zisk. Vydávajú poéziu a  ná-
ročnú beletriu a  považujú 
si, aby ich knihy práve u nás 
boli. Z takýchto imidžových 
vydavateľstiev máme naprí-
klad knihy levočského vyda-
vateľstva Modrý Peter. Dlhé 
roky spolupracujeme tiež 
s  malým, ale pre slovenskú 
modernú prózu dôležitým, 
vydavateľstvom K.K. Bagala. 
Nezachránime ho, nepredá-
me stovky či tisíce kníh, no 
sme kníhkupectvo, kde jeho 
knihy dostať. Môže povedať 
– áno, v Kežmarku naše kni-
hy nájdete. Vie, že keď nám 
dá päť kníh, tak mu za ne za-
platíme, čo inde, ako vieme, 
tak byť nemusí.

Akí sú Slováci čitatelia? 
Podľa prieskumov vraj Česi 
čítajú oveľa kvalitnejšie kni-
hy ako my...

Za roky, čo sledujeme kniž-
ný trh, sa čitatelia generačne 
obmenili. Súčasne každú 
chvíľu prichádza žánrová 
„módna“ vlna. Kedysi sa vo 
veľkom čítali medicínske 
thrilery ako Robin Cook, tie 
sme predávali v  desiatkach 
kusov, dnes ďaleko menej. 
Potom nastúpila silná vlna 
slovenských autoriek. Gil-
lerová, Pronská, Hamzová, 
Džerengová-Nagyová, Ke-
leová- Vasilková, je ich veľa. 
Prestala sa čítať Danielle Steel 
a začali sa čítať slovenské spi-
sovateľky. Slovenská detek-
tívka neexistovala, teraz už je. 
Máme Dána, Hannikera, Ka-
riku, Murína a jeho literatúru 
faktu z prostredia slovenské-
ho zločinu... Autori vyrástli 
a  predávajú sa. Majú vyda-
vateľstvá, ktoré ich zaplatia, 
a  majú úspech. Pretože, ak 
autor robí na knižke sedem 
mesiacov a vydavateľ mu po-
núkne dvesto eur, povie si, že 
predsa sedem mesiacov ne-
môže žiť z dvesto eur. No už 
sa to láme, vydavateľstvá sú 
schopné zaplatiť človeka, kto-
rý pre nich píše, tie knihy sú 

aj dobré a dajú sa predať. Na-
stúpili nové médiá, internet, 
zmenila sa televízia, prišli 
elektronické knihy. A porov-
nanie s Čechmi? Je ich pred-
sa dvakrát viac. A  pravdou 
je, že Česi čítajú zrejme naj-
viac v Európe. Majú silnejšie 
kultúrne cítenie. Veď sa len 
pozrime, aká silná je štátna 
podpora českých filmov, ove-
ľa lepšie fungujú podporné 
programy štátu aj v knižnom 
odvetví. Čítajú vo vlakoch, 
v  autobusoch, vo voľnom 
čase... Už pred dvadsiatimi-
piatimi rokmi sa v Čechách 
stálo vo štvrtok v rade pred 
predajňou Knihy na neja-
kú novinku dobrého auto-
ra. U nás si to v takej miere 
nepamätám. 

Snažíte sa čitateľov v čase, 
kedy si vydavatelia najlep-
šie miesta vo výkladoch 
alebo na najlepšie viditeľ-
ných policiach kupujú, aj 
vychovávať?

Pred 15 rokmi som bol na 
školení s  marketingovým 
odborníkom kníh. Spýtal sa 
ma – „Pozri, tu je nová kniha 
dobrého autora, čo s ňou uro-

bíš?“ „Dám ju do výkladu.“ 
„A  koľko ti za to zaplatil?“ 
„Nič.“ „Tak to je zle.“ Prečo sú 
práve čokolády určitej značky 
pri pokladni v supermarkete? 
Majú predplatenú pozíciu... 
Bol by som rád, ak by to tak 
bolo aj u nás, no my sme malé 
kníhkupectvo a nemôžeme si 
až do takej miery diktovať. 

A  čo sa týka vkusu čita-
teľov? Úplne sofistikovane 
to síce nerobíme, no najmä 
na internete sa snažíme me-
dzi novinky vypichnúť aj tie 
zaujímavejšie, kvalitnejšie, 
lebo kníh vychádza týždenne 
strašne veľa. To, na čom nám 
záleží, sa samozrejme trošku 
snažíme potlačiť dopredu. Aj 
v rámci kníhkupectva zvidi-
teľňujeme, ak niečo stojí za 
to. Časť výkladov vyhradzu-
jeme pre knihy, ktoré nie sú 
komerčne zaujímavé. Predá-
vajú sa pomaly a  ťažko a sú 
určené pre malú klientelu, 
možno dvoch, troch ľudí. Ale 
sú to knihy, ktoré dotvárajú 
imidž kníhkupectva. Ľudia si 
povedia – tam to je! A to je 
pre nás dôležité...

   Petra Vargová

Možno sa stretneme a pohovoríme...
Každý deň sa snažím dos- 

tať k  počítaču, pozrieť, či si 
na mňa niekto spomenul, 
prečítať si nejaké informácie 
o  tom, čo sa deje. Tak som 
urobil aj včera. Najprv som 
odstranil nezmyselné rekla-
my typu „odpadneš”- odpa-
dávam už dlhší čas, ale zatiaľ 
bez ujmy na zdraví, alebo 
akcia končí za dva dni - a furt 
trvá už niekoľko mesiacov. 
Ale našiel som aj niečo,čo mi 
vyrazilo dych, aj keď odosie-
lateľ len skromne upozornil 
- prečítaj si, ale urob si svoj 
názor.

Začal som čítať a čítal som 
bez prerušenia až dokonca. 
V  priebehu čítania som sa 
snažil zorientovať, kam tento 
prejav smeruje, čo je jeho cie-
ľom?! Má uviesť autorku do 
pozície proroka, alebo má au-
torka skutočne taký prehľad 

o dnešnej situácii okolo nás, 
že ju treba brať vážne, alebo 
by ju mal niekto usmerniť 
a naviesť na „správnu cestu”!

Aby som upresnil, ide 
o  prejav pani poslankyne 
reprezentujúcej Slovensko, 
pani Ritomskej. V tomto krát-
kom výtvore si nedovolím do 
hĺbky rozoberať jej príspevok. 
Myslím si, že nie som sám, kto 
dostal vo svojej mailovej pošte 
túto úvahu, čo súdim z množ-
stva pripomienok, ktoré sú 
uverejnené pod jej prejavom 
(upozorňujem neplnoletých 
a citlivé povahy, aby ich nečí-
tali, nakoľko skutočných prí-
spevkov je len minimum, os-
tatné sú len slovnými atakami 
tzv. diskutérov medzi sebou).

Na záver svojho príspevku 
autorka vyzýva aj k  priamej 
účasti občanov, ktorých zaují-
ma osud našej krajiny, EÚ a aj 

celého sveta na aktivite, ktorú 
ohlasuje. 

Mám už „dosť pokročilý 
vek”, všeličo som už zažil, ale 
musím priznať, že táto akti-
vita pani poslankyne ma zau- 
jala až natoľko, že som hľa-
dal únik. Žiaľ, TV vysielanie 
nepomohlo -  štrumpadľové 
seriály nesledujem, Rozborila 
nemusím a  tak som si spo-
menul na úvahu z mladosti: 
tak mi leze na mysl, kam asi 
s..l Přemysl!? aj na pravdivú 
odpoveď: „Ty vole on s..l pří-
mo na pole!!!” a povzbudený 
rozumným riešením, siahol 
som do knižnice a  vybral 
si útlu knižôčku Pomsta je 
sladká od Ephraina Kishona, 
ktorej mottom je Nič ľudské 
mi nie je cudzie a  chystám 
sa – možno sa stretnem - aj 
s pani poslankyňou a poho-
voríme. DrB

Miroslav Navrátil s ilustrovanou encyklopédiou Slovenska, ktorej vydaniu bývalý primátor 
Bratislavy Peter Kresánek údajne obetoval celý majetok 
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 ◆ Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) 
- nemecký jazyk, slovenský 
jazyk a literatúra; Poprad, 
Základná škola s MŠ, Ko-
menského ulica 587/15, 058 
01 Poprad, Tel.: 0910 890 460

 ◆ Zoraďovač vstrekoli-
sov - pomocník; Kežmarok, 
Hengstler, s.r.o., Pradiareň 
40, 060 01 Kežmarok, Tel.: 
052/4667 836

 ◆ Šitie autopoťahov; Stará 
Ľubovňa, ADECCO Slova-
kia, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 
Košice

 ◆ Profesionálny obchodník 
s nehnuteľnosťami; Poprad, 
GOLDEN ESTATE, s.r.o., 
Kaštieľska 2, 821 05 Bratislava

 ◆ Operátor, operátorka vo 
výrobe; Poprad, INDEX NO-
SLUŠ s.r.o., Nám. Sv. Egídia 
50, 058 01 Poprad

 ◆ Vodič VZV; Poprad, IN-
DEX NOSLUŠ s.r.o., Nám. 
Sv. Egídia 50, 058 01 Poprad

 ◆ Skladník vo veľkoobcho-
de s textilom; Stará Ľubovňa, 
TIS Slovakia, s.r.o., Levočská 
36B/1613, 064 01 Stará Ľu-
bovňa, Tel.: 052/2388 710

 ◆ Vodič MKD; Poprad, Ľu-
bomir Bizub, Tvarožná 146, 
059 71 Ľubica, Tel.: 0915 610 
391

 ◆ Stavbyvedúci - vodná 
elektráreň, monolit; Poprad, 
ESIN construction, a.s., Tat-
ranská 300/8, 017 01 Považ-
ská Bystrica

 ◆ Obchodný/á manažér/ka 
v oblasti dopravy a logisti-
ky; Kežmarok, Levoča, Po-
prad, Geis SK s.r.o., Trňanská 
6, 960 01 Zvolen

 ◆ Pracovník/čka obchodnej 
prevádzky; Stará Ľubovňa, 
Tesco Stores SR, a.s., Tatran-
ská ulica 1057/103, 053 11 
Smižany

 ◆ Čašník, Čašníčka; Levoča, 
VOSPI SK s.r.o., Duklianska 
23, 052 01 Spišská Nová Ves, 
Tel.: 0911 978 340

 ◆ Konzultant značkovej 
predajne (zástup počas ma-
terskej a rodičovskej dovo-
lenky); Poprad, O2 Slovakia, 
s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava

 ◆ Projektový manažér / 
Konštruktér (hliník); Kež-
marok, Levoča, Poprad, Stará 
Ľubovňa,     H.R.OMADA 
spol. s r.o., Pribinovo ná-
mestie 3, 971 01 Prievidza, 
Tel.: 0944 590 101

 ◆ Finančný manažér; Spiš-
ské Podhradie, Kežmarok, 
Levoča, Wüstenrot, Tkáčska 
2, 080 01 Prešov, Tel.: 0905 
444 568

 ◆ Oblastný manažér/Ob-

lastný zástupca; Poprad, Za-
ren s.r.o., Oravská 4, 903 01 
Senec, Tel.: 0910 966 999

 ◆ Čašník/čašníčka; Lučiv-
ná, KÚPELE LUČIVNÁ, a.s., 
Lučivná 290, 059 31 Lučivná, 
Tel.: 0905 695 507

 ◆ Čašníčka-barmanka; Kež-
marok, Levoča, Poprad, TAT-
RA-plesnivec s.r.o, Štúrova 
73/25, 059 41 Tatranská Štrba

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

 ◆ Medicínsky reprezentant; 
Poprad, Persea, s.r.o., Gros-
slingova 4, 811 09 Bratislava, 
Tel.: 0915/ 93 44 55

 ◆ Predavač/-ka elektrospot-
rebičov v Planeo Elektro; 
Poprad, FAST PLUS, spol. s 
r.o., Na pántoch 18, 831 06 
Bratislava

 ◆ Čašník/Čašníčka; Hotel 
Tatramonti, Poprad, JaPa 
PP, s.r.o., Popradskej brigády 
741/8, 058 01 Poprad, Tel.: 
0944 946 947

 ◆ Špičkový vedúci predaja 
áut NISSAN, špičkový vedú-
ci servisu NISSAN; Poprad, 
Prešov, PK AUTO, spol. s r.o., 
Duklianska 23, 080 01 Prešov

 ◆ Obchodný zástupca - pre-
dajca; Kežmarok, Poprad, 
LUX /SK/ s.r.o., Svrčia 25, 
841 04 Bratislava

 ◆ 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

 INZERCIA

PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI

OSTATNÉ

 ◉ 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.

Doučujem opatrovateľky 
a hotelový personál NJ a AJ. 
Hľadáme opatrovateľky a 
zdravotné sestry, komunika-
tívny NJ. Tel.: 0903 398 003.

Na rekonštrukciu ciest milióny eur
Prešovský samosprávny 

kraj (PSK) plánuje v prvom 
polroku zrekonštruovať 25 
havarijných úsekov ciest II. 
a III. triedy. Dĺžka zrekonšt- 
ruovaných úsekov by mala 
dosiahnuť 41,5 km. Rozpočet 
vo výške 3,3 milióna eur z re-
zervného fondu PSK vo feb-
ruári schválili poslanci Zastu-
piteľstva PSK. Na rekonštruk-
ciu regionálnych ciest v Pre-
šovskom kraji pôjde v prvom 
polroku 12,7 mil. €.

„V  súčasnosti realizujeme 
proces verejného obstarávania. 
Ak všetko dobre pôjde, práce 
by sa mohli začať v máji,“ vys- 
vetlil časový harmonogram 
riaditeľ Správy a údržby ciest 
(SÚC) PSK Vladimír Kozák. 
Podľa jeho slov by práce mali 
byť ukončené najneskôr do 
konca júla. Finančne najná-
ročnejšia bude rekonštrukcia 
úseku Podhorany – Vojňany 
v okrese Kežmarok. Z celko-
vého rozpočtu 511  000 eur 
však plánujú cestári v  tom-
to roku preinvestovať len 
100 000 €. 

Druhú časť opráv regionál- 
nych ciest predstavuje ukon- 
čenie siedmich projektov, 
financovaných z  Regionál-
neho operačného programu 
a  z  vlastných zdrojov PSK, 
kde celkový rozpočet dosa-
huje 9,3 mil. eur. Ide o tretiu 

a štvrtú etapu rekonštrukcie 
mostov, štvrtú etapu stabi-
lizácie zosuvov, odstráne-
nie následkov povodní na 
regionálnych cestách i  na 
mostoch PSK. „V  konečnom 
dôsledku bude v  rámci tých-
to siedmich projektov spolu 
zrekonštruovaných 17 mostov, 
z  toho osem v  havarijnom 
stave. Stabilizujeme štyri zos-
uvy a odstránime následky po-
vodní na 17-tich úsekoch ciest,“ 
konkretizoval V. Kozák. 
Zmluvy boli podpísané ešte 
v  októbri minulého roku. 
Na niektorých stavbách sa 
začalo pracovať, ale počas 
zimy boli stavby uzavreté. 
„Momentálne čakáme na 

vhodné klimatické podmienky, 
aby sa mohli práce naplno 
rozbehnúť. Všetky tieto práce 
musia byť ukončené do 30. 
júna,“ priblížil riaditeľ SÚC 
PSK. 

V  prvom polroku 2015 
Prešovský kraj investuje do 
rekonštrukcie regionálnych 
ciest a  mostov spolu 12,7 
milióna eur. Cestári však už 
v tejto chvíli evidujú v zásob-
níku ďalších 55 havarijných 
úsekov na cestách II. a  III. 
triedy, ktoré budú potrebovať 
finančné prostriedky. Ďalšie 
financie do ciest plánuje Pre-
šovský kraj vyčleniť v  roku 
2016 z úverových zdrojov od 
Európskej investičnej banky. 

Podľa predbežného plánu by 
malo ísť šesť miliónov eur na 
modernizáciu ciest a 2,3 mil. 
eur na modernizáciu techni-
ky – nákup posypových vozi-
diel pre SÚC PSK. 

Na rekonštrukciu region-
álnych ciest v roku 2015 v ok- 
rese Kežmarok je vyčlene- 
ných spolu 786   000 €, 
úsek Podhorany –  Vojňa 
ny (511  000 €) a  cesty- 
v  Starej Lesnej (157  000 €) 
a v Osturni (118 000 €). 

Úseky Dravce –  Bukov-
inka (248 000 €), Domaňovce 
–  hranica okresu Spišská 
Nová Ves (55 000 €) a Vyšný 
Slavkov – Bijacovce (Paršivá) 
(916 000 €) sa budú v  tomto 
roku rekonštruovať v objeme 
1,22 mil. € v Levočskom ok- 
rese. Na rekonštrukciu ci-
est v  okrese Stará Ľubovňa 
je vyčlenených 2,52 mil. €, 
 konkrétne St. Ľubovňa 
–  Kolačkov (120  000 €), 
St. Ľubovňa –  Litmanová 
(175 000 €), Plaveč – Andre-
jovka (230  000 €), Medzi-
brodie –  Mníšek nad Po-
pradom (445  000 €), Sulín 
–  Malý Lipník (190  000 €), 
Ľubovnianske kúpele – Plav- 
nica (299  000 €), most Veľ- 
ká Lesná na ceste V. Lesná 
– Haligovce (440 000 €) a most 
Sulín medzi Sulínom a Malým 
Lipníkom (626 000 €).  (vfz)

Vypaľovanie je protizákonné i nebezpečné
Jarné obdobie na Sloven-

sku je už od nepamäti spo-
jené s  vypaľovaním suchej 
trávy a rôznych porastov. Je 
to jednoducho ďalší tzv.  „slo-
venský národný šport“. Ale čo 
to robí s prírodným bohatst- 
vom, živočíchmi a  ovzdu-
ším, celkovo so životným 
prostredím, to arogantných 
„vypaľovačov“ netrápi. Trápi 
to jedine uvedomelých ľudí, 
hasičov, ochrancov prírody 
a všetkých, ktorým záleží na 
prostredí, v ktorom žijú.

Hasiči každoročne zasahu-
jú a likvidujú množstvo po-
žiarov, ktoré vznikli jarným 
vypaľovaním suchej trávy. 
Konkrétne v okrese Poprad 
to bolo v  minulom  roku až 
51 požiarov a  rok predtým 
48. Spôsobenie požiaru je 
porušením právnych pred-
pisov a môže byť kvalifiko-
vané ako priestupok alebo 
až trestný čin, nehovoriac 

o  tom, aké škody môže 
v  prírode napáchať. Zákon 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi hovorí jasnou 
rečou - vypaľovanie trávy je 
pod hrozbou vysokých sank-
cií pre všetkých prísne zaká-
zané! Pri porušení povinnos-
tí fyzických osôb, citovaných 
v zákone sú hasiči oprávnení 
postupovať voči priestup-
covi v  súlade s  §61 zákona 
č. 314/2001 a uložiť sankciu 
v  prípade priestupku až do 
výšky 331 €. Právnickým 
osobám hrozí pokuta do 
výšky 16 596 €. Vypaľovanie 
trávy je nielen protizákon-
né, ale aj nebezpečné. Nie 
sú zriedkavé prípady, kedy 
ľudia doplatia na svoje neu-
vážené konanie tým, čo im je 
najdrahšie, svojím zdravím 
či životom. 

A čo robiť v prípade, keď 
spozorujete akýkoľvek požiar 
alebo jeho príznaky? V kaž-

dom prípade treba okamžite 
volať na telefónne číslo 112. 
Ak je to možné, možno sa 
pokúsiť ho uhasiť, avšak bez 
toho, aby ste ohrozili seba 
samého. Svetoznámy talian-
sky básnik Giacomo Leo-
pardi raz povedal: „Rozum je 

 Snímka: archív OR HaZZ Poprad
svetlo, ktorým sa má príroda 
osvietiť, nie zapáliť“. Preto 
vždy konajme racionálne, 
uvedomelo a  našej vzácnej 
prírode pomáhajme, aby slú-
žila aj pre ďalšie generácie. 

R. Adamjak a R. Lecová, 
OR HaZZ Poprad

Poviedka pre Tatry
Projekt Poviedka pre Tat-

ry je súčasťou ročného cyklu 
projektov Rok Tatier. Orga-
nizátormi sú ZCR Vysoké 
Tatry a  OOCR Vysoké Tat-
ry –  Podhorie. Organizátori 
chcú verejnosti pripomenúť 
významné okrúhle výročia, 
ktoré ovplyvnili vývoj Tatier. 
Je to napríklad  90. výročie 
Krakovského protokolu, na 
základe ktorého významní 
prírodovedci rozhodli o vzni-
ku chráneného územia. 

„Priviedlo nás to k myšlien-
ke zistiť pohľad stredoškolákov 
na témy vzťahu človeka verzus 
prírody. Poviedkou pre Tatry 
si chceme zároveň pripomenúť 
významných literátov, ktorí 
sa Tatrami inšpirovali, písali 

o nich a dlhé roky tu pôsobili,“ 
uviedla Lucia Dubielová zo 
ZCR Vysoké Tatry.

Literárna súťaž je určená 
pre žiakov gymnázií a stred-
ných odborných škôl. Má 
dve kategórie - esej a povied-
ka a  uzávierka je 15. mája. 
Súťažné práce je potrebné 
posielať na adresu ZCR 
Vysoké Tatry, vila Alica, Starý 
Smokovec 36, 062 01 Vysoké 
Tatry poštou, nahrané na CD 
nosiči a  vytlačené v  jednom 
exemplári alebo elektro- 
nicky na dubielova@tatry.sk. 
Najlepšie práce budú súčasťou 
knižnej publikácie, ktorá bude 
do života uvedená v septemb- 
ri. Bližšie informácie na tatry.
sk.  (pkr)
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07:15  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:20  Správy - Hírek
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibumove 

rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:00  Hlad - vo svete 

blahobytu
09:55  Ukrajinský magazín
10:20  Fokus zdravie
11:05  Ambulancia
11:40  Živá panoráma
12:10  ArtSpektrum
12:15  Malokarpatská hraj...
12:55  Večera s Havranom
14:20  Vat
14:50  Test magazín
15:05  Fokus spotrebiteľ
16:00  Maďarský magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Encyklopédia 

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

posunkovom jazyku
20:00  Tri biblie, dva osudy, 

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

Dostojevskij
22:55  Polícia
23:25  Autosalón
23:55  Správy RTVS
00:40  ArtSpektrum

04:40  DIVOKÉ KONE
05:35  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:45  DIVOKÉ KONE
09:55  Pod povrchom
11:05  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
01:45  C.S.I.: Kriminálka  

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

07:15  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:20  Správy - Hírek
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
10:40  Fokus spotrebiteľ
11:25  Generácia
11:50  Živá panoráma
12:20  ArtSpektrum
12:25  Spievajte s nami
13:05  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
14:00  Súrodenci
14:30  Separé
14:50  Polícia
15:05  Fokus právo
15:55  Rómsky magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Encyklopédia 

slovenských obcí
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  Príbehy starého lesa
20:30  Necelebrity
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Ambulancia
23:30  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

Štvrtok
19. 3. 2015

Streda
18. 3. 2015

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
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
16:25  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  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - 

zostrihy
23:30  Policajné oddelenie
00:20  Inšpektor Rocca
02:05  Dámsky klub
03:35  McLeodove dcéry

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

záhrade

04:15  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  McLeodove dcéry
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Nečakané stretnutia
14:45  Slovensko v obrazoch
15:05  Križovatky medicíny
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  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
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
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:45  Kobra 11
02:35  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:15  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

Piatok
20. 3. 2015

04:45  Správy RTVS
05:35  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
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
14:00  Tajné životy
15:05  Križovatky medicíny
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Liga proti rakovine
21:40  Ideálne mesto
23:25  Policajné oddelenie
00:15  Nikto nie je dokonalý
01:25  Ideálne mesto
03:05  Dámsky klub

06:15  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:40  DIVOKÉ KONE
09:55  Pod povrchom
10:55  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  SÚDNA SIEŇ
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:50  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:45  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
01:45  Kosti
02:25  Noviny TV JOJ
03:05  Panelák
03:50  Pod povrchom

07:10  Polícia
07:25  Profesionál
07:40  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Tkáčka Maruška
09:05  Trpaslíci
09:10  D ako divadlo, 

T ako Trnava
09:40  Krkavčie matky ?
10:10  Rómsky magazín
10:40  Fokus právo
11:25  Cesta
11:55  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:35  Už si ty, Anička, naša
13:10  Chlap prezývaný 

Brumteles
14:35  Magazín Európskej 

ligy
15:05  Fokus rodina
16:00  Tvárou v tvár

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  Chart show
22:35  Arrow
23:30  Arrow
00:30  Agent bez minulosti
01:20  Kobra 11
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:55  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:40  Dva a pol chlapa III

19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Dych nebies
22:30  Reportéri
23:00  Peklo na kolesách
23:40  Peklo na kolesách
00:20  Policajné oddelenie
01:10  Dych nebies
03:20  Dámsky klub

16:25  Správy - Hírek
16:35  Encyklopédia 

slovenských obcí
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  Orbita - pozoruhodná 

cesta Zeme
20:50  Umenie
21:20  Kinorama
21:50  Harold a Maude
23:20  Cassovia jazz 1998
00:05  Správy RTVS
00:50  ArtSpektrum

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
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:45  Žoldnieri 

spravodlivosti
00:45  Pán a pani Smithovci
01:35  Žalobca a obhajca
02:15  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:55  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:40  Dva a pol chlapa III

04:35  DIVOKÉ KONE
05:30  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:35  Súdna sieň
08:45  DIVOKÉ KONE
10:00  Pod povrchom
11:05  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
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vyjednávač
23:40  Votrelec vs. Predátor
01:50  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
02:35  Noviny TV JOJ
03:10  Pod povrchom

Sobota
21. 3. 2015

04:40  Drišľakoviny
05:55  Správy RTVS
06:45  Góly - body - sekundy
06:55  Počasie
07:05  Levík Raa Raa
07:15  Poštár Pat
07:35  Včielka Maja
07:45  Garfield
08:00  Ako si vycvičiť drakov
08:20  Fidlibum
08:50  Trpaslíci
09:20  Robin Hood
10:05  On air
10:40  Sokoliarova dcéra
11:55  Moje dcéry
13:35  Dáma s kaméliami
15:10  Dáma s kaméliami
16:50  Víkend
17:20  Postav dom,  

zasaď strom
18:00  Slovensko chutí
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:15  Pravdivé príbehy  

s Katkou Brychtovou
21:45  Talkshow Petra 

Marcina
22:35  Dáma s kaméliami
00:05  Dáma s kaméliami
01:45  Moje dcéry
03:15  Taxikárka

07:25  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:35  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:40  Národnostné správy
08:50  Televíkend
09:20  Halali
09:35  Orbita - pozoruhodná 

cesta Zeme
10:25  Televízny klub 

nepočujúcich
10:55  Separé
11:10  Energetika
11:25  Drogová pasca: Môže 

sa to stať aj tebe 2.časť
11:55  5 minút po dvanástej
13:00  Zákulisie slovenčiny
13:10  Fotograf
14:30  Magazín Ligy 

majstrov
14:55  Kapura
15:40  Farmárska revue
16:05  Test magazín
16:20  Generácia
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  Churchillova výzva
20:55  Anjeli strážni
21:30  Krvavá rozprávka
22:50  Kinorama
23:20  Československý 

filmový týždenník
23:35  Správy RTVS
00:20  ArtSpektrum

04:00  Dr. House
05:05  Televízne noviny
06:00  Kobra 11
06:50  Zajac Bugs a káčer 

Duffy III
07:30  Tučniaky z 

Madagaskaru II
08:20  Tom a Jerry
08:35  Číslo 5 žije 2
10:55  Krok za krokom
11:25  2 baby na mizine
11:50  Arrow
12:45  Arrow
13:45  Princ a ja:  

Rok po svadbe
15:35  Tak troška sexi
17:35  Susedia

Štvrtok19.03.2015
04:40  DIVOKÉ KONE
05:35  Noviny TV JOJ



10 Streda, 18. 3. 2015 | číslo 12  TV PROGRAM

06:10  Noviny TV JOJ
06:50  Krimi
07:20  Súdna sieň
08:30  Rodinné záležitosti
09:50  Pod povrchom
11:00  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
18:05  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Kvety vojny
01:55  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
02:40  Vtierka Castle
03:20  Panelák

Pondelok
23. 3. 2015

07:40  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:05  Surikaty
10:25  Trezor
10:50  Tvárou v tvár
11:15  Fokus rodina
12:05  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:35  Zahrajže mi,zahraj
12:40  Magazín Ligy 

majstrov
13:05  Športové ozveny
13:35  Odpískané
14:15  Autosalón
14:45  Profesionál
15:05  Fokus práca
16:00  80 rokov 

národnostného 
rozhlasu v Košiciach

16:25  Správy - Hírek
16:35  Encyklopédia 

slovenských obcí
16:50  Hokej - extraliga
19:30  Večerníček
19:45  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  Bol to syn
23:30  A predsa sa točí
00:15  Správy RTVS
01:00  ArtSpektrum

00:30  Agent bez minulosti
01:20  Kobra 11
03:05  Dr. House
03:45  Dva a pol chlapa III

05:00  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:15  Dobré ráno s RIKom
07:45  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:40  Simpsonovci XXIV
09:05  Upírov učeň
11:20  Šialenci na 

snowboardoch
13:20  Zatiaľ spolu, zatiaľ 

nažive
15:45  Penelope
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  Neverná
02:15  Tacho
03:50  Neverná

Nedeľa
22. 3. 2015

04:55  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
13:35  Agatha Christie: 

Slečna Marpleová
15:10  Adela ještě nevečeřela
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
21:15  Zátoka nádejí
22:05  Zátoka nádejí
22:50  Agatha Christie: 

Slečna Marpleová
00:25  Rieka nádeje
01:15  O 5 minút 12
02:20  Mláďatká
03:15  Megamozog
03:40  Tam, kde sa rodí deň

04:05  Dr. House
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:45  Zajac Bugs  

a káčer Duffy
07:10  Tučniaky z 

Madagaskaru II
07:30  Tom a Jerry
08:00  Karate Kid 3
10:15  Krok za krokom V
11:15  Fušeri zo striedačky
13:00  Chart show
15:40  Vitajte v džungli
17:50  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Tokarev
22:40  Expendables: 

Nezničiteľní
00:40  Tokarev
02:25  Expendables: 

Nezničiteľní

04:00  Súdna sieň
04:35  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  K-9: Legenda  

o stratenom poklade
10:45  Agenti S.H.I.E.L.D.
11:45  Agenti S.H.I.E.L.D.
12:45  Vylomeniny
13:40  Bláznivá olympiáda
15:50  Upírov učeň
18:20  Fajnšmeker
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Zatiaľ spolu, zatiaľ 

nažive
23:00  Kvety vojny
02:00  Peklo na Zemi
03:25  Prázdninové prcičky

13:05  Orientácie
13:30  Slovo
13:40  Churchillova výzva
14:40  Anjeli strážni
15:20  Herecké legendy
15:35  Mišo
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  Dielo z depozitára
20:10  Dokumentárny klub
21:30  Odpískané
22:10  Obrus s 

monogramom
23:35  Umenie
00:05  Dielo z depozitára
00:15  Správy RTVS
01:00  Slovo

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
17:00  Talkshow Petra 

Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Studniarova dcéra
22:05  Sanitka
23:05  Hlavný podozrivý - 

newyorské prípady
23:45  Policajné oddelenie
00:35  Autosalón
01:00  Studniarova dcéra
02:45  Hlavný podozrivý - 

newyorské prípady
03:25  Dámsky klub

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
00:30  Súboj s časom
01:15  Inšpektor Rocca
02:55  Dámsky klub

Utorok
24. 3. 2015

07:15  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:20  Správy - Hírek
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  Trezor
10:25  80 rokov 

národnostného 
rozhlasu v Košiciach

10:50  Fokus práca
11:35  Športové ozveny
12:10  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  Folklórne slávnosti 

pod Poľanou  
v Detve 2005

13:45  Família
14:15  Orientácie
14:45  Encyklopédia 

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

regiónov
16:50  Parížski mohykáni
17:45  Na ceste po Česku
18:10  Strata domova  

Tretia svetová vojna
18:45  Večerníček
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  Žiarovková 

konšpirácia
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:15  Zamatoví teroristi
00:45  Separé

04:05  NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad

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
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:05  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:50  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:30  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:20  Dr. House

04:05  Pod povrchom
04:55  DIVOKÉ KONE
05:50  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
06:55  Krimi
07:30  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:50  Pod povrchom
11:05  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
18:05  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:50  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:45  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
01:45  Kosti
02:25  Panelák
03:10  Pod povrchom

04:15  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  Podvodníci v akcii
08:15  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári

04:05  Susedia
04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Dr. House
11:55  Dr. House
12:50  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  Kredenc
22:15  Arthur:  

Ťažký život milionára

04:55  Europríbeh Slovenska
05:10  Správy RTVS
05:55  Góly - body - sekundy
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  McLeodove dcéry
08:55  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
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
17:00  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS

18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Frajeri vo Vegas
22:40  Likvidátor
01:00  Frajeri vo Vegas
02:50  Posledná misia

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  Noc v archíve
10:55  Vymenená princezná
12:05  On air
12:30  Zvláštna akcia

Neplaťte za niečo, za čo platiť nemusíte
Inzeráty v Burze Vám uverejníme zadarmo 

a súčasne budú uverejnené aj na internetovej stránke 
www.podtatransky-kurier.sk
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Pozvánky
Plavecká štafeta vo Svite
Mesto Svit, Centrum voľ-

ného času, ZŠ Komenského, 
ZŠ Mierová a SOŠ vo Svite 
pozývajú všetkých obyvate-
ľov - detí, mládež i dospelých 
na plaveckú štafetu. Uspo-
riadajú ju v stredu 25. marca 
od 12.30 do 20. h v krytej 
plavárni vo Svite. Zúčastniť 
sa môže každý záujemca, 
ktorý prepláva 100 m. Pre 
všetkých účastníkov štafety 

Postupové kolá v školskom športe
Uplynulý týždeň sa v škol-

skom športe niesol v znamení 
basketbalu a stolného tenisu. 
V popradskej Aréne a v telo-
cvični ZŠ Komenského v Pop- 
rade sa žiaci a žiačky základ-
ných škôl Prešovského kraja 
stretli na postupovom kraj-
skom kole v basketbale. Víťa-
zi budú hrať na záverečnom 
turnaji o majstra Slovenska. 

V  utorok 10. marca odo-
hrali svoje zápasy pod dera-
vým košom dievčatá. Pop- 
radský okres zastupovali 
žiačky ZŠ Mierová Svit a Kež-
marský reprezentovala ZŠ 
Lendak. Turnaja sa zúčastni-
lo 8 družstiev, rozdelených na 
dve skupiny. V súboji o  tre-
tie miesto sa stretli Bardejov 
a Nová Ľubovňa. Presnejšiu 
mušku ukázali baby z Barde-
jova, ktoré v zápase zvíťazili 
tesne 33:27. Veľkú drámu pri-
nieslo finále medzi ZŠ Mie-
rová Svit a ZŠ Lendak. Diev-
čatá z Lendaku (na snímke) 
vyhrali stretnutie o  3 body 

po výsledky 28:25 a právom 
postúpili do finále celoslo-
venskej súťaže. 

Vo štvrtok odohrali krajské 
kolo v  basketbale aj chlapci 
základných škôl PSK. Potešil 
nás hlavne výkon chlapcov 
zo ZŠ Komenského, ktorí vo 
finále turnaja zdolali ZŠ Ľu-
botice 17:11 a  vybojovali si 
postup na záverečný turnaj 
o  majstra SR. Tretie miesto 
obsadili žiaci Sabinova, ktorí 
zdolali Humenné 13:11. Kež-
marský okres reprezentovali 
chlapci zo ZŠ Dr. Fischera. 
Krajského kola sa zúčastnilo 
11 družstiev. 

Na zelených stoloch si to 
rozdali chlapci a  dievčatá 
stredných škôl okresu Pop- 
rad. Okresné kolo žiačok bolo 
rozdelené do troch skupín, 
z  ktorých víťazky postúpili 
do finálovej. Svoje skupiny 
vyhrali Obchodná akadé-
mia Poprad, Cirkevné gym-
názium P. U. Olivu Poprad 
a  Gymnázium Kukučínova 

Poprad. Vzájomné zápasy 
týchto družstiev rozhodli, 
že na krajské kolo postúpili 
dievčatá OA Poprad. Druhé 
skončili študentky Gymnázia 
Kukučínova a tretie boli diev-
čatá z Cirkevného gymnázia 
P. U. Olivu. 

Chlapčenskej súťaže, ktorá 
sa konala v  telocvični SOŠ 
elektrotechnickej v Matejov-
ciach, sa zúčastnilo 12 družs- 

tiev. Do finálovej skupiny 
postúpil iba víťaz z  jednej 
z  troch skupín. Vo finále sa 
stretli Spojená škola D. Ta-
tarku Poprad, SSOŠ Poprad–
Veľká a SOŠ technická Pop- 
rad. Víťazstvo v  okresnom 
kole a postup na krajskú súťaž 
si vybojovali chlapci z  SOŠ 
technickej. Druhá skonči-
la Spojená škola D. Tatarku 
a tretia SSOŠ Veľká.  (sps) 

Skialpinistom prialo počasie
novky a cieľom pri vrcholovej 
stanici sedačky Čučoriedky, 
absolvovalo v šiestich kategó-
riách spolu 182 pretekárov 
(44 žien a 138 mužov.) 

Absolútnym víťazom pod-
ujatia sa stal známy všestran-

ných športovec Matúš Vnen-
čák (na snímke so št. č. 90), 
ktorý predpísanú trať zvládol 
za 23:22,7 min. Druhé miesto 
v  absolútnom poradí získal 
Tomáš Kamrla a  tretí skon-
čil Igor Trgiňa, obaja z Bra-
tislavy. Najrýchlejšou ženou 
v  cieli bola Katarína Kuba 
z  Alpin club of Canada vo 
vynikajúcom čase 28:18,89 
min. Druhé miesto obsadi-
la Daniela Sokolová z Alkan 
klub horských športov Tat-
ranské Matliare a tretie Bar-
bara Škandíková z CK Svätý 
Jur.

Víťazi jednotlivých ka-
tegórií - muži do 40 r.: Ma-
túš Vnenčák, muži do 50 r.: 
Tomáš Kamrla, muži nad 50 
r.: Milan Filipský,  Kežma-
rok. Ženy do 40 r.: Katarína 
Kuba, ženy do 50 r.: Marcela 
Bartková zo Svitu, ženy nad 
50 r.: Viera Brečková, Veľká 
Lomnica.  (sps) 

Kežmarok si zahrá o umiestenie
Volejbalistky Slávie EU 

Bratislava, VK Spišská Nová 
Ves (na snímke), VTC Pezi- 
nok a UKF Nitra postúpili do 
semifinále play-off sloven-
skej extraligy. Účasť v elitnej 
štvorici si všetky družstvá 
vybojovali v  sobotu, keď 
uspeli v  druhých zápasoch 
štvrťfinálových sérií. Naopak, 
z  bojov o  majstrovský titul 
vypadli COP Nitra, KV MŠK 
Oktan Kežmarok, Bratislav-
ský volejbalový klub, Paneu- 
rópa Bratislava a  budú hrať 
o umiestnenie.

V semifinále sa stretne Slá-
via s Pezinkom a Spišská Nová 
Ves narazí na UKF Nitra

KV MŠK Oktan Kežmarok 
-  VK Spišská Nová Ves 0:3 
(-16, -19, -15), konečný výs- 
ledok série 0:2, 300 divákov. 
Kežmarok: Jakušová 6, Zát-
rochová 3, Kaplanová 4, Sva-
tošová 2, Kredátusová 2, La-
budová 3, liberá Toporcerová 
a  Plančíková (Dragašeková 
10, Mihaliková 0).

Sp. N. Ves: Smák 0, Jaká-
bová 7, Zaťková 1, Trach 17, 

Povrazníková 4, Magerova 
12, libero Jagodzinska (Ota-
ševič 8, Olejníková 4, Nová-
ková 0). 

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „S dnešným výkonom 
sme oveľa spokojnejší, ako 
s tým spred týždňa. Podali sme 
bojovný výkon, bol to pekný 
zápas a diváci sa bavili. Dnes 
nám vôbec nešlo podanie, čo 
bolo počas sezóny naše plus. 
Spišská Nová Ves však bola 
nad naše sily, zaslúžene vyhra-
la a gratulujem jej k postupu 
do semifinále.“

Ondrej Spišák, tréner 
Spišskej Novej Vsi: „Gratu-
lujem dievčatám k postupu do 
semifinále. Zápas bol v našej 
réžii a mali sme ho pod kont- 
rolou, aj keď Kežmarčanky sa 
oproti prvému zápasu zlepšili 
a  dostali nás pod väčší tlak, 
ako u  nás doma. Zápas bol 
pekný, diváci videli viacero 
dobrých výmen a  som rád, 
že sme to napokon zvládli 
bez väčších problémov. Počas 
zápasu som mohol zostavu 
striedať a šancu dostali všetky 

hráčky.“
Monika Smák, nahrávač-

ka Sp. N. Vsi: „Aj keď som 
dnes hrala v hosťujúcom drese, 
hralo sa mi veľmi dobre. Halu 
veľmi dobre poznám a  kež-
marské publikum poznajú na 
celom Slovensku, Vedia vyt- 
voriť výbornú atmosféru, čo 
hráčkam iba pomáha. Splnili 
sme náš cieľ - postup do se-
mifinále a tešíme sa na UKF 

Nitra.“
Kežmarčanky v skupine o 5. 

až 8. miesto privítajú doma 
na svojej palubovke Paneu-
rópu už túto sobotu. Začiatok 
stretnutia je naplánovaný na 
17. hodinu. Ak by Kežmarok 
uspel v  sérii s  Paneurópou, 
v čo všetci činovníci kežmar-
ského volejbalu veria, hral by 
o konečné 5., resp. 6. miesto 
v extralige.  (sps) 

1. Worms Kežmarok 12 12 0 0 59:11 24
2. Vrútky 12 8 2 2 60:18 18
3. MŠK Kežmarok 12 8 0 4 41:18 16
4. Spišská Belá 12 7 0 5 55:27 14
5. Martin 11 6 1 4 52:22 13
6. P. Bystrica 12 5 1 6 35:44 11
7. Košice 11 4 2 5 26:30 10
8. Gajary 12 4 0 8 24:44 8
9. Trebišov 12 2 0 10 16:79 4
10. Bratislava 12 0 0 12 8:83 0

Hokejbalové družstvo 
MHbK Worms CVČ Kežma-
rok, kategórie do 16 rokov, 
je v Slovenskej hokejbalovej 
extralige i  po odohratých 
dvanástich zápasov naďalej 
bez jedinej prehry. Kežmar-
skí dorastenci s  trénerom 
Michalom Tomečekom si 
čelo tabuľky poistili ďalší-
mi piatimi víťazstvami. Na 
štvrtom extraligovom tur-
naji U16 v úvodnom zápase 
zdolali HBK Adler Trebišov 
2:0 (1:0, 1:0) gólmi Jakuba 
Slobodu a  Jakuba Nespalu. 
Víťazne vzišli i  v  náročnom 
zápase s dovtedy tretím MŠK 
Spiššská Belá pomerom 7:5 
(4:3, 3:2) dvoma gólmi ka-
pitána René Svitanu, jeho 
asisitenta Jakuba Nespalu, 
po jednom Jakuba Slobodu, 
Pavla Krajča a Róberta Džu-
gana. Za súperov skórovali 
Slodičák, Miklas, T. Pajer, D. 
Pajer a Džadoň. V ťažkom zá-
pase porazili dovtedy i druhé 
družstvo, MŠK Kežmarok 
3:1 (0:1, 3:1). Góly: R. Svita-
na 2 a J. Nespala - Romaňák. 
V ďalšom derby zdolali HBC 
Ducks 16 Košice 4:1 (2:1, 2:0) 

– góly J. Nespala 2, R. Džuga-
na a Benjamín Román - Ma-
tyas. Na výjazdovom zápase 
v Bratislave zvíťazili nad HBT 
Slovan Bratislava 7:0 (1:0, 
6:0) - góly R. Svitana 2, Jakub 
Soveľ 2, Pavol Krajč, Adrián 
Slowakiewicz a  Sebastián 
Majer. Kežmarskí Wormsáci 
sú momentálne na čele extra-
ligovej tabuľky so šesťbodo-
vým náskokom pred druhou 
Kometou Vrútky a  výrazne 
unikajú ďalším družstvám. 
V hokejbalovej extralige do-
rastencov U16 sú na progra-
me ešte dva extraligové tur-
naje, 29. marca v Kežmarku 
a 19. apríla v Spišskej Belej. 
Tie rozhodnú o  konečnom 
extraligovom poradí a titule 
majstra extraligy.

Tabuľka po 4  extraligo-
vých turnajoch:

 PhDr. Ladislav Kalasz

Družstvo MHbK Worms CVČ Kežmarok U16 v Bratislave 
po víťazstve nad HBT Slovan Bratislava. Zľava horný rad: 
kapitán René Svitana, Jakub Nespala, Pavol Krajč, PhDr. La-
dislav Kalasz, vedúci klubu, Adrián Slowakiewicz, Jaroslav 
Mičko, Tomáš Božoň, Alexander Zekucia, Ondrej Timko, 
Stanislav Slavkovský, Sebastián Majer, gólman Adam Jaho-
da, Róbert Džugan, Jakub Soveľ, Hai Tran Vo Dai, Benjamín 
Román, Dušan Zatkovský.

Worms naďalej valcuje

Poznáme víťaza PFL

záruku, že sa na nočnú súťaž 
prihlási veľké množstvo ak-
tívnych lyžiarov, bežcov, ale 
i  rekreačných športovcov. 
Trať s dĺžkou 2,9 km a prevý-
šením 460 m, so štartom pri 
údolnej stanici kabínkovej la-

V sobotu 7. marca sa v Tat-
ranskej Lomnici uskutočnil 
ďalší ročník obľúbenej súťaže 
v  skialpinizme pod názvom 
Tatranský skialp grand tour 
2015. Jasná obloha a teplota 
niečo málo pod nulou dávali 

vstup voľný (povinný popla-
tok za sprchy). Dopoludnia 
od 10. do 12. h sa v krytej 
plavárni uskutočnia plavec-
ké preteky žiakov O majstra 
Svitu.

Turnaj v bedmintone
Tretí ročník amatérskeho 

turnaja mužov a žien v bed-
mintone sa uskutoční v so-
botu 29. marca od 9. h v ZŠ 
J. M. Petzvala. Potrebná re-
gistrácia na www.bedminton.
spisskabela.sk/turnaj 2015 
do 26. marca. Štartovné 5 €.

Minulý týždeň vyvrcholil 
dvomi zápasmi o medaily 2. 
ročník Podtatranskej futsalo-
vej ligy. V zápase o 3. miesto 
zvíťazilo družstvo SDS nad 
Orság Veľká team 8:4 a vo fi-
nále PFL si Stará škola pora-
dila s Unionom Poprad 10:5. 

Konečné poradie: 1. Stará 
škola, 2. Union Poprad, 3. SDS 
4. Orság Veľká team, 5. Slova-
net Poprad, 6. Lion Šatex Pop- 
rad, 7. Darebáci, 8. Le-gendy 
futsal team, 9. OV SZM 1983, 
10. Nezábudka SNV.

 Cenu fair play dostalo 

družstvo OV SZM. Za najlep-
šieho mladého hráča vyhlásili 
Arbeha Hazrolliho z  Union 
Poprad. Najlepším branká-
rom sa stal Igor Hajovský zo 
Starej školy, najlepším strel-
com Adrián Tropp z Unionu 
Poprad a za najlepšieho hrá-
ča ligy bol vyhlásený Milan 
Barabas z SDS. All stars PFL: 
Igor Hajovský (Stará Škola), 
Radko Krišanda (Stará ško-
la), Milan Barabas (SDS), 
Mário Tropp (Union Poprad) 
a  Adrián Tropp (Union Po-
prad).  (red)
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Poprad vyradil Zvolenčanov a bojuje o medaily
Do semifinále hokejovej 

play-off extraligy postúpil 
HK Poprad. V  rozhodujú-
com siedmom zápase na zvo-
lenskom ľade zdolal HKM 
Zvolen po samostatných 
nájazdoch 1:0 a v semifinále 
vytvoril dvojičku s  HC Ko-
šice. K jeho víťazstvu prispel 
Richard Rapáč s  úspešným 
nájazdom. 

HKM Zvolen - HK Poprad 
0:1 sn (0:0, 0:0, 0:0, - 0:0, 0:1). 
Gól: 70. rozhodujúci sam. 
nájazd Rapáč. Rozhodco-
via Müllner, Lokšík - Šefčík, 
Junek, vylúčení 3:2, navyše 
Bartečko 10 min. za napad-
nutie hlavy a krku, presilovky 
0:0, oslabenia 0:0, 4 235 divá-
kov. Konečný stav série: 3:4.

HK Poprad: Kostúr - Ku-
rali, Suchý, Fabian, Makov-
ský, Kasík, Brejčák - Gríger, 
Paukovček, Bartečko - Matis, 
Takáč, Kroták -  Hvila, Bol-
tun, Rapáč - Štrauch, Stals, T. 
Sýkora.

Najdlhšia štvrťfinálová sé-
ria play-off sa rozlúskla na 
zvolenskom ľade až v  sied-

mom zápase. Z popradských 
„kamzíkov“ vyžarovala túžba 
po štyroch rokoch znovu 
preskákať až do semifinále, 
zo Zvolenčanov zasa pripo-
menúť si s  ročnou prestáv-
kou majstrovský titul tým 
najlepším spôsobom, postu-
pom. Štvrťfinálové série ho-
kejovej extraligy boli v zna-
mení rôznych osobitostí, 
každá jedna zaujala niečim 
iným. Popradsko-zvolenská 
upútala hlavne tým, že bola 
najdlhšia, najdramatickejšia. 
Zriedkavý výsledok rozho-
dujúceho siedmeho zápasu 
0:0 po riadnom hracom čase 
i desaťminútovom predĺžení 
hovoril za všetky komentáre. 
Ešte aj v samostatných nájaz-
doch sa obe mužstvá pretlá-
čali dlho remízovo a až štvrté 
strieľania dvojičiek rozlúštili 
tajničku, do ktorej by sa mal 
dostať aj 42-ročný Kroták 
s hetrikom v šiestom meraní 
síl. Aj obaja brankári Baroš 
a Kostúr by si zaslúžili figuro-
vať v tajničke, pretože udržať 
si zhodne čisté konto v sied-

mom súboji vždy vzbudzuje 
mimoriadnu pozornosť. Ďal-
šie okienko vyplnil Richard 
Rapáč s náhlou „smrťou“ pre 
Zvolenčanov v  ôsmom sa-
mostatnom nájazde. O vlast-
níctvo tajničkového okien-
ka v  samostatnej podobe si 
zažiadal mladý zvolenský 
brankár Baroš. V 21 rokoch 
vhupol do série s Popradom 
v druhom zápase a ak by sa 
udeľovala cena za najlepšieho 
nováčika, tak by sa v predvo-
lebnej kampani ocitla jeho 
tvár na veľkoplošných plagá-
toch v plnej kráse.

Poprad postúpil do semifi-
nále po štyroch rokoch, lebo 
okrem iných predností mal 
Arneho Krotáka, osobnosť 
rozhodujúcu, nenahraditeľ-
nú. „Sme šťastní, bola to ťaž-
ká séria, hráči už mali toho 
dosť,“ vydýchol si s  úľavou 
kapitán. „Našim zmäteným 
hlavám dlhšie trvalo, kým 
pochopili, že nájazd Rapáča 
všetko rozhodol. Kulisa bola 
krásna, séria nás stála hrozne 
veľa síl.“ Tréner Zvolenča-

nov Josef Turek misiu pod 
Pustým hradom síce nepre-
menil na vytúžený postup, 
no vzhľadom na celú sezónu 
a problémy v nej s doplnením 
kádra sa môže považovať za 
úspešného kouča. „Ukázalo 
sa, aký strašne dôležitý je prvý 
zápas. Prehrali sme ho, tri dni 
som tu nebol, mal som horúč-
ky 39, zapálil sa mi lakeť, Je 
to trénerská smola, príprava 
na zápasy s mojím rozborom 
utrpela. Doplatili sme aj na 
obrancov, odišli nám štyria, 
piati, počas sezóny sme ich ne-
doplnili, čo je aj poučenie do 
budúcnosti, žiadna rovnocen-
ná náhrada nenastala.“

Tých momentov, keď ne-
bolo Popradu príliš dobre, sa 
nakopilo podľa trénera Mi-
lana Jančušku niekoľko, za 
všetky spomenul dva. „Prvý 
zápas sme doma prehrali 
v  samostatných nájazdoch, 
piaty zápas vo Zvolene sme 
vyhrávali 3:2 a  prehrali ho 
v  predĺžení. Šachová partia 
s viacerými šancami vyvrcho-
lila v samostatných nájazdoch 
a v nich rozhodujú pevné ner-
vy a šťastie, ktorému sme išli 
naproti. Zo siedmich zápasov 
sme len jeden prehrali v riad-
nom hracom čase, aj to svedčí 
o tom, že sme mali o niečo na-
vrch ako súper.“

„Máme pred sebou pád dní 
voľna. Dáme sa dohromady po 
fyzickej stránke a myslím si, 
že to bude super séria. Favorit 
je jasný, ale určite sa ich pokú-
sime potrápiť a chceme ďalej!“ 
vyslovil sa Richard Rapáč a v 
prekvapenie na úkor favorita 
dúfa i  Arne Kroták. „Bude 
to východniarske derby. Prvá 
séria nás stála kopec síl, ale 
úspech by nás mal povzbudiť. 
V sobotu si dáme voľno a od 
nedele (pozn. 14. a 15. 3.) sa 
začneme pripravovať na Koši-
ce. Určite to bude náročné, ale 
o tom play-off je. V derby sa 
môže stať čokoľvek a my určite 
zabojujeme.“  (red)

Handlová vyradila Svit
Po sérii 3:0 na zápasy pos- 

túpili baníci z Handlovej cez 
Iskru Svit do semifinále bas-
ketbalovej extraligy mužov. 

3. zápas: MBK Han-
dlová  –  Iskra Svit 98:81 
(50:37), najviac bodov : 
Drezga 27, Djurišič 12, Bje-
lica 11 - Black 23, Smajlagič 
19, Jackson 14. 

Podľa postavenia v tabuľke 
to mala byť najvyrovnanejšia 
séria. Handlová, ale pre-
sviedča všetkých, že jej am-
bície sú vyššie, ako len prvé 
kolo play-off. Po jednoznač-
nom výsledku v prvom dueli 
pridala aj druhé víťazstvo 
nad Svitom, keď na jeho pa-
lubovke vyhrala 87:85.

Po dvoch prehrách s Hand- 
lovou boli basketbalisti Svi-
tu na pokraji vypadnutia zo 
štvrťfinále play-off Eurovia 
slovenskej basketbalovej ligy 
(SBL). Iskra však ešte nech-
cela sezónu „zabaliť.“ „Ne-
boli sme spokojní s výkonom 
tímu a  herným prejavom,“ 

poznamenal pre basket.sk 
prezident Iskry Ján Drobný, 
ktorý nie prvýkrát v  klu-
bovej histórii viedol tím po 
odvolaní predchádzajúceho 
trénera. V tomto prípade lo-
gicky až do konca sezóny.

Päťdesiatosemročný chor- 
vát Rudolf Jugo pôsobil vo 
Svite od novembra 2013. So 
svojím životopisom patril 
medzi  najrenomovanej-
ších trénerov, pôsobiacich 
pod slovenskými deravými 
košmi. S Iskrou získal vlani 
Slovenský pohár a následne 
aj bronzové medaily v  ex-
tralige. V  aktuálnej sezóne 
vypadli jeho zverenci v  se-
mifinále Slovenského pohára 
s  neskorším víťazom Inte-
rom Bratislava a v extralige 
obsadili v  základnej časti 
piate miesto. „Tréner Jugo 
odviedol poctivú prácu, za 
čo mu vždy budeme vďační,“ 
poďakovalo vedenie Svitu te-
raz už svojmu bývalému kor-
midelníkovi.  (red)

Víťazstvo Popradu nad favoritom súťaže
VK Junior 2012 Poprad 

- ŠK Chemes Humenné 3:2 
a 3:2.

Na domácej palubovke 
Spojenej školy Letnej pri-
vítali starší žiaci VK Junior 
Poprad najväčšieho favori-
ta celej súťaže, ŠK Chemes 
Humenné. Popradskí vo-
lejbalisti sa na súpera veľmi 
dobre pripravili a  v prvých 
dvoch setoch úvodného zá-
pasu ho zaskočili. Chlapci 
z  Humenného sa s  tým ne-
vedeli vyrovnať a kopili chy-
bičky v  útoku a  na podaní. 
V ďalších dvoch setoch pri-
šlo poľavenie zo strany Pop- 
radu, keď si chlapci mysleli, že 
zápas sa dohrá sám. To nakop-
lo Humenné, ktoré v tretom 
a štvrtom sete zdramatizovalo 
zápas a  nakoniec sa muselo 
o víťazovi rozhodnúť až v taj-
brejku. V  ňom malo väčšie 

šťastie družstvo domácich, 
ktoré ho vyhralo 15:12. Ako 
cez kopirák prebiehal aj druhý 
zápas. Prvé dva sety boli vo 
väčšej psychickej pohode do-
máci volejbalisti, potom sa 
súper pozbieral a opäť vyhral 
tretí a  štvrtý set. V  piatom, 
rozhodujúcom tajbrejku však 
popradskí volejbalisti podal 
vynikajúci výkon a  vyhrali 
ho jednoznačne 15:8. Veľkým 
pozitívom družstva domácich 
je, že v dôležitých tajbrejkoch 
dokázali nájsť psychické sily 
a  dokázali dotiahnuť zápasy 
do víťazného konca. Týmito 
dôležitými víťazstvami nad 
silným súperom si na 99 % 
zabezpečili účasť na závereč-
nom turnaji o majstra repub-
liky v tejto kategórii.

VK Junior 2012 Poprad 
- ŠK ELBA Prešov 0:3 a 0:3.

V nedeľu privítali poprad-

Na Štrbskom Plese sa 
stretol rekordný počet pro-
fesionálnych aj rekreačných 
bežcov na lyžiach na maj-
strovstvách Slovenska v behu 
na lyžiach, ktoré organizáto-
ri doplnili o verejné preteky. 
Podujatie slávnostne otvorili 
v piatok podvečer v Kultúr-
nom dome v Štrbe za účasti 
prezidenta SLA Františka 
Repku, športového riadite-
ľa BÚ SLA Michala Maláka 
a  ďalších hostí. V  sobotu si 
za zasneženého zimného 
počasia bežci zmerali sily 
v  pretekoch s  hromadným 
štartom. V hlavnej kategórii 
bežali muži 30 km, ženy 15 
km voľnou technikou. Z mu-
žov dominoval a titul majstra 
Slovenska získal Peter Mly-
nár z ŠKP Štrbské Pleso s ča-

som 1:19:19,8 h. Druhý bol 
Poliak Dominik Bury a tretí 
skončil Miroslav Šulek zo Ski 
Team JASE Látky. Cieľová 
kamera rozhodla o  ženskej 
víťazke Alene Procházkovej 
zo Slávie Banská Bystrica 
tesne pred Poľkou Korneliou 
Kubińskou. Tretia skončila 
ďalšia Poľka Dominika Bie-
lecka. Víťazka zabehla trať za 
43:39,9 min.. Spolu vyštar-
tovalo v  sobotu v  žiackych, 
dorasteneckých, seniorských 
a  veteránskych kategóriách 
takmer 300 bežcov.

V nedeľu pretekárov čakali 
tímové šprinty voľnou techni-
kou a všetkých potešilo slneč-
né počasie. Súťažilo 107 dvo-
jíc od najmenších žiakov až 
po seniorské kategórie. Napí-
navý finiš v mužskej kategórii 

medzi tímami Ski Team JASE 
Látky a poľským MKS Isteb-
ná bol víťazný pre Andreja 
Segeča a  Miroslava Šuleka, 
ktorí o  desatinu sekundy 
porazili Kamila a Dominika 
Buryho. Tretí skončili Krem-
ničania Dávid Brünn a Erik 
Urgela. Najrýchlejší ženský 
tím tvorili Poľky Dominika 
Bielecka a  Urszula Letocha. 
Ich tím bol však zmiešaný 
a preto za tímové víťazky boli 
vyhlásené Lucia Matušková 
a Barbora Klementová z KL 
Nováky. Druhé miesto získali 
Jana Gombálová a Eva Sege-
čová zo Ski Team JASE Látky 
a tretie skončili Aneta Smer-
čiaková a Katarína Garajová 
z klubu Jasná L. Mikuláš.

Súčasťou športového ví-
kendu boli verejné preteky, 

ktoré sa na Štrbskom Plese 
uskutočnili už druhýkrát. 
Aktívnymi propagátormi 
a účastníkmi verejných pre-
tekov sú bratia Timkovci zo 
skupiny NO NAME. Aj vďaka 
ich aktívnej propagácii bežec-
kého lyžovania sa podarilo 
počet štartujúcich strojnáso-
biť a spolu si ich odbehlo 95 
nadšených bežcov všetkých 
vekových kategórií. Pre pre-
tekárov bol pripravený uni-
verziádny okruh v dĺžke 2,5 
km. Z mužov (okruh bežali 
dvakrát), bol najrýchlejší Lu-
káš Olejár s časom 13:02,05. 
Beh na detských lyžiach si 
mohli vyskúšať aj najmenšie 
deti na malom okruhu v be-
žeckom štadióne, za čo boli 
odmenené sladkosťami. 

 Matúš Jančík

Majstrom Slovenska Peter Mlynár

ské kadetky na 
svojej domácej pa-
lubovke rovesníčky 
z  Prešova. Dievča-
tá dokázali držať 
krok s  favoritkami 
do polovice setov, 
potom prišla šnúra 
bodov na chybnom 
príjme podania sú-
pera a  následnom 
pokazenom útoku. 
Veľmi ťažko sa diev-
čatá motivovali do 
ďalšieho priebehu 
zápasov, neverili si 
v  jednotlivých her-
ných činnostiach 
a  prestávali sa po-
vzbudzovať. Naj-
bližšie ich čaká dô-
ležitý zápas na pa-
lubovke Kežmarku, 
kde odohrajú súboj 
o 6. miesto.  (red)


